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Karácsonyra hangolódva

Meggyulladt a negyedik gyertya is a város adventi koszorúján. Elérkeztünk a karácsonyi várakozás, készülődés utolsó fá-
zisához. Az előző hetekben nem kímélte az időjárás az adventi programokat, az utolsó hétvégén az enyhe, kellemes téli 
időt ki is használták a tiszaújvárosiak, megtelt a Városháztér vasárnap délután, sokan ott maradtak a műsorok után is.  A 
Szederkényi gyertyagyújtást követően Tisza-part városrész sem maradt ünnepi esemény nélkül, hétfőn rendezték meg a 
Tisza-parti csillagszórás karácsonyváró programot. Cikkeink az 5. oldalon.

Zárva a polgármesteri hivatal
Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (I. 28.) 
számú önkormányzati rendelete értelmében 2021. december 23-án és december 27. - december 31. napjai között - igazgatási szü-
net elrendelése miatt - a Polgármesteri Hivatal (Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.) zárva tart. 
Az igazgatási szünet időtartama alatt kizárólag a halaszthatatlan ügyek (elsősorban anyakönyvi ügyek) intézése érdekében ügye-
let működik minden nap 8:00 - 12:00 között.
2022. január 3-ától a megszokott munkarend szerint működik a Polgármesteri Hivatal.
Kérjük szíves megértésüket!

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Járványhelyzet
A hivatalos tájékoztatás szerint továbbra is csökkenő tenden-
ciát mutat a koronavírussal fertőzött tiszaújvárosiak száma, 
az elmúlt héten összesen 12 beteget regisztráltak az illetékes 
hatóságok.
Az ünnepek alatt nem ülésezik a Prevenciós Bizottság, de 
januártól - amennyiben érdemi információk állnak rendelke-
zésre - dr. Fülöp György polgármester közösségi oldalán tá-
jékoztatni fogja a lakosságot a járványügyi aktualitásokról.
A polgármester legutóbbi bejegyzését egyébként így zárta: 
„Engedjék meg, hogy a Prevenciós Bizottság minden tag-
ja nevében ezúton köszönjem meg az egész éves együttmű-
ködésüket, türelmüket és megértésüket. Hálásak vagyunk 
azért, hogy elfogadták a közösségünket érintő és védő dön-
téseinket.”
Városunkban is megkezdődött az 5-11éves gyermekek oltá-
sa. A hét első két napján 50-en kapták meg helyben a covid 
elleni védőoltást.
Szerdára országosan 3359 új fertőzöttet igazoltak, meghalt 
139 beteg. Kórházban 5159 koronavírusos beteget ápoltak, 
közülük 464-en voltak lélegeztetőgépen - derült ki a kor-
mányzati tájékoztató oldalra feltöltött adatokból. A járvány 
kezdete óta összesen 1 233 744 főre nőtt a beazonosított fer-
tőzöttek száma. Az elhunytak száma 38 167 főre emelkedett. 
A gyógyultak száma 1 060 360 fő, az aktív fertőzöttek szá-
ma 135 217 főre csökkent.
A beoltottak száma 6 239 410 fő, közülük 5 951 491 fő már 
a második oltását is megkapta, 3 124 497-en pedig már a 
harmadik oltást is felvették.
Egy nappal korábban 1985 új fertőzöttet igazoltak, meghalt 
132 ember. Kórházban 5527 beteget ápoltak, közülük 501-
en voltak lélegeztetőgépen. A koronavírus elleni oltást hét-
főről keddre 6 232 575 ember kapta meg, közülük 5 945 349 
fő megkapta a második vakcinát, 3 114 011-en pedig a har-
madik oltást is felvették.
A koronavirus.gov.hu oldalon felhívják a figyelmet arra, 
hogy a kórházi oltópontokon az ünnepek alatt is van lehető-
ség akár első, akár megerősítő oltásra előzetes időpontfog-
lalással. 
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Egyházi hírek 
Római katolikus

December 24-én, szenteste az „éjféli szentmise” helyett  ka-
rácsonyváró vigiliai szentmise 17.00-kor kezdődik a templom 
előtti téren. Tisztelettel kérem, hogy az időjárásnak megfele-
lően öltözzenek. 
Karácsonyi miserend:
December 24., péntek 17.00, december 25., szombat és decem-
ber 26., vasárnapi miserend szerint 11.00-kor. December 26-
án, vasárnap Szent Család vasárnapja, kérem a házaspárokat, 
illetve a családokat egymás mellé üljenek, hogy házassági fo-
gadalmukat megújíthassák.
Szentmisék rendje: kedd 18.00, szerda 8.30, csütörtök 18.00, 
péntek délután 17.00 hálaadás, január 1., szombat vasárnapi 
miserend szerint 11.00, vasárnap 11.00. Január 4-étől visszaáll 
a szokásos miserend.
Akik kérik otthonuk megáldását az újév során, azok január 2. 
után hivatali időben jelezzék (név, lakcím, telefonszám). 
Minden vasárnap Sajószögeden 9.30-kor, minden páros vasár-
nap Sajóörösön 8.30-kor, minden páratlan vasárnap Nagycsé-
csen 8.30-kor van szentmise.
Altemplom nyitvatartása: december 24.: 8.00- 17.00, decem-
ber 25., 26.: 8.00-18.30, december 27. zárva. Szilveszter ki-
vételével a szokott rend szerint, december 31-én 8.00-17.00.
A plébániairodában ügyelet lesz: kedd, szerda: 9.00-11.00.
Cím: Tiszaújváros Római Katolikus Plébánia, Szent István út 
32.
tel.: (49) 540-102, Web: ”tiszaujvarosiplebania.hu”.
Kegyelemteljes, áldott, békés karácsonyt kívánunk valameny-
nyi városlakónak!

Görögkatolikus 

Karácsonyi istentiszteleti rend
December 24. 8.00 Királyi imaórák, 18.00 Nagy lenyugvási is-
tentisztelet, utrenye, gyermekek műsora.
December 25. (Krisztus születése) 11.00 Szent Liturgia, 17.00 
vecsernye.
December 26. (karácsony utáni vasárnap, az Istenszülő főün-
nepe) 10.00 utrenye, 11.00 Szent Liturgia, 17.00 vecsernye.
December 27. (Szent István első vértanú) 9.00 Szent Liturgia.

December 31. 16.00 vecsernye, óévi hálaadás.
Január 1. (Az Úr körülmetélése, Nagy Szent Vazul érsek) 10.00 
utrenye, 11.00 Szent Liturgia.
Január 5. 17.00 Nagy lenyugvási istentisztelet, litia, utrenye.
Január 6. (Isten megjelenése - Vízkereszt) 11.00 Szent Litur-
gia, nagy vízszentelés.
Január 8. (szombat) 17.00 vecsernye.
Január 9. (vízkereszt utáni vasárnap) 10.00 utrenye, 11.00 
Szent Liturgia.
Karácsonytól január 5-ig nincsenek böjti napok.
Krisztus születésének fényes ünnepén az érettünk megtestesült 
Isten-Ige gazdag kegyelmét és bőséges áldását kívánjuk!

Református

A karácsony és az esztendőforduló ünnepei alatt a gyülekezeti 
alkalmainkat a következő rend szerint tartjuk:
Tiszaszederkény
Bűnbánati istentiszteletek: 2021. december 22. és 23., szerda 
és csütörtök 18 óra.
Karácsony szentesti istentisztelet: 2021. december 24., péntek 
18 óra.
Karácsony első napján úrvacsorával egybekötött ünnepi isten-
tisztelet: 2021. december 25., szombat fél 10-kor, délutáni is-
tentisztelet 15 óra.
Karácsony másodnapján ünnepi istentisztelet: 2021. december 
26., vasárnap 10 óra.
Óévi ünnepi istentisztelet: 2021. december 31., péntek 18 óra.
Újévi ünnepi istentisztelet: 2022. január 1., szombat 10 óra.
Úrnapi istentisztelet: 2022. január 2., vasárnap 10 óra.
Tiszaújváros
Bűnbánati istentiszteletek: 2021. december 22. és 23., szerda 
és csütörtök 17 óra.
Karácsony szentesti istentisztelet: 2021. december 24., péntek 
16 óra.
Karácsony első napján úrvacsorával egybekötött ünnepi isten-
tisztelet: 2021. december 25., szombat 11 óra, délutáni isten-
tisztelet 16 óra.
Karácsony másodnapján ünnepi istentisztelet: 2021. december 
26., vasárnap 11 óra.
Óévi ünnepi istentisztelet: 2021. december 31., péntek 16 óra.
Újévi ünnepi istentisztelet: 2022. január 1., szombat 11 óra.
Úrnapi istentisztelet: 2022. január 2., vasárnap 11 óra.
Egyházfenntartói járulék
2021-től az egyházfenntartói járulék 7000 forint/fő/év. Köszö-
nettel várjuk, és egyben szeretettel megköszönjük az egyház-
községünk anyagi teherviseléséhez, működéséhez egyháztag-
janik hozzájárulását. A lelkészi hivatalban, és online átutalás-
sal is rendezhető. Közleményben kérjük feltüntetni: EFJ, Név 
és cím.
Gyülekezetünk számlaszáma: Tiszaújvárosi Református Egy-
házközség - 61200254-10002955 (Polgári Bank Zrt.)
Alkalmainkra mindenkit szeretettel hívunk és várunk!
Áldott karácsonyi ünnepet és boldog új évet kívánunk!
„Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid vá-
rosában.” (Lk 2,11)

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt 
jelentkező betegek ellátása.” 
Tiszaújvárosban a gyógyszertári ügyeleti/készenléti szolgála-
tot december 26-ig (vasárnap) a Tisza Gyógyszertár (Örösi út 
1/a, tel.: 49/540-318), majd december 27-tól (hétfő) a Remény 
Gyógyszertár (Szent István út 9-11., tel.: 49/340-052)
látja el.  A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva 
tartó gyógyszertár zárása után kezdődik és tart másnap reggel 
8 óráig. Rendelkezésre állás 30 percen belül. 
Ünnepnapokon az ügyeletes gyógyszertár 8-19 óra között 

zárt ajtók mellett szolgálja ki a betegeket.

Ünnepi nyitvatartás
Arany Sas 
December 24.: 8:00-12:00, december 25-26.: zárva, decem-
ber 27-30.: 8:00-17:00, december 31.: 8:00-13:00,
január 1-2.: zárva

Borostyán 
December 24-26.: zárva, december 27-30.: 8:30-17:00, 
december 31.: zárva, január 2-án zárva.

Remény 
December 24: 8:00-12:00, december 25-26.: zárva, december 
27-30.: 8:00-17:00.
December 31-én 20 órától január 1. 8 óráig készenlét. 
Január 1-jén 8 órától 19 óráig ügyelet.
Január 2-án 20 órától január 3-án 8 óráig készenlét.

Templomi 
közvetítések

December 24-én 16 órától a református templom ünnepi is-
tentiszteletén forgat a Tisza TV, majd a római katolikus temp-
lomban lesz tévéfelvétel a 17 órakor kezdődő szabadtéri ka-
rácsony-vigiliai szentmisén, melyet a templom előtti téren 
tartanak. A görögkatolikusoknál december 25-én a 11 órakor 
kezdődő liturgiát rögzíti a televízió. A templomi miséket, is-
tentiszteleteket december 25-én láthatják a Tisza TV-ben fel-
vételről. Az adás 18 órakor kezdődik.  

A Tisza TV műsora
December 24., péntek  

18:00 B4 híradó
December 25., szombat 

18:00 Templomi közvetítések felvételről
December 30., csütörtök
18:00 Tisza TV szilveszter

Január 2., vasárnap
18:00 A szilveszteri műsor ismétlése 

Január 5., szerda
18:00 Kulissza Játékszín: Egérfogó. Színházi előadás 

Január 12., szerda
18:00 HétHatár

18:15 Pótszilveszter

2. � Sokféle 2021. december 23.

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, 
akik ismerték és szerették, hogy 

Szőke Sándor
 életének 88. évében elhunyt. 

Búcsúztatása szűk családi körben 
2021. december 27-én (hétfő) 11 órakor lesz 

a sajószögedi Városi Temetőben a sírnál. 
A gyászoló család

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, 
akik szeretett Édesanyánk,

 kondáS AntAlné 
(Szül.: BodolAi irén)  

temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, 
gyászunkban osztoztak. 

A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk 
mindazokkal, akik ismerték 

és szerették, hogy 
tóth iStván
a TVK Vízüzem 
volt dolgozója 

2021. december 17-én, 
91 éves korában elhunyt. 

Temetése szűk családi 
körben történik. 

Gyászolják: felesége, lányai és unokái 

BudAy JózSefné (irénke)
1939-2021

„Mert egy az élet és egy a halál, 
miként egy a folyó és a tenger.”

(Halíl Dzsibrán)
Lányai

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, 
akik szeretett halottunk,

 Máté JózSefné (MArikA) 
végső búcsúztatóján megjelentek, részvétüket 

nyilvánították, fájdalmunkban osztoztak. 
A Máté család  



Egészségi állapotunk, költségvetés, uniós pályázatok
December 16-án tartotta idei utolsó ülé-
sét városunk képviselő-testülete. A grémi-
um tájékozódott Tiszaújváros lakosságá-
nak egészségi állapotáról, módosította az 
önkormányzat költségvetését, és két uniós 
pályázat benyújtásáról határozott.

A képviselő-testület 2022 februárjában tár-
gyalja a Tiszaújváros egészségtervével ösz-
szefüggő javaslatokat, ezt megalapozandó a 
Polgármesteri Hivatal felkérte a B-A-Z Me-
gyei Kormányhivatal Mezőkövesdi Járási 
Hivatalát a Tiszaújváros lakosságának egész-
ségi állapotáról szóló tájékoztató elkészítésé-
re. Ennek tárgyalásával kezdte nyilvános ülé-
sét a testület.

Egészségi állapotunk

A járási hivatal népegészségügyi osztályve-
zetője bevezetőjében hangsúlyozta, a koro-
navírus folyamatos jelenléte lehetetlenné tet-
te a korábbiakhoz hasonló elemzés elkészí-
tését, tekintve, hogy mind a járási népegész-
ségügyi osztályok, mind a népegészségügyi 
rendszer tevékenysége a 2020. és a 2021. év-
ben elsősorban a járványügyi feladatokról, a 
fertőző betegségek megelőzéséről, ezen be-
lül is a koronavírus-járvány kiterjedtségé-
nek csökkentéséről szólt, ezért a korlátozot-
tan rendelkezésre álló adatok mellett, korlá-
tozott elemzésre nyílt lehetősége.
A tájékoztatóban foglalt demográfiai adatok 
szerint az országos tendenciákhoz hasonló-
an Tiszaújváros lakosságszáma folyamatosan 
csökken, a születések csökkenő száma mel-
lett a halálozások száma folyamatosan nő, to-
vábbá a népességen belül a nők aránya ma-
gasabb. Tiszaújvárost - az országos adatok-
hoz hasonlóan - az elöregedés folyamata jel-
lemzi, azonban a hazai öregedési folyamat-
tól lassabb ütemben idősödik a város lakos-
sága, így az öregedési ráta elmarad az orszá-
gostól. Ugyanakkor az élve születések 1000 
főre számolt aránya a városban szinte min-
den évben az országos élve születési arány-
számnál alacsonyabb. 
Az általános halandóságot tekintve megálla-

pítható, hogy Tiszaújváros lakosságának érin-
tettsége a hazai halálozási szinttől szignifikán-
san kedvezőbb volt mindkét nemben és kor-
csoportban.
A főbb haláloki főcsoportoknál a keringési 
rendszer betegségei okozta halálozás, vala-
mint ezen haláloki főcsoporton belül a magas 
vérnyomás, agyérrendszeri betegségek a 25-
64 éves nőknél az országos halálozási szintet 
20%-kal meghaladta. 
Az ischaemiás szívbetegségek okozta halálo-
zás szintén az országos halandóság felett volt 
a 25-64 éves életkori csoportban. Ugyanak-
kor a heveny szívizom elhalás szignifikánsan 
alacsonyabb minden korcsoportban mindkét 
nemben. 
A légcső, a hörgők és a tüdő daganatok okoz-
ta halálozás szignifikánsan kedvezőbben ala-
kult a városban élő 25-64 éves nők esetében, 
a férfiaknál azonban 30%-kal meghaladta a 
halálozás az országos szintet. A tiszaújváro-
si férfiak körében a légzőrendszer betegségei 

okozta halálozás alakult a hazai szinttől szig-
nifikánsan kedvezőbben.
A teljes férfi lakosság körében az emésztő-
rendszer betegségei okozta halálozási főcso-
portokban az országoshoz mérten többletha-
lálozás mutatkozott, valamint az utóbbi halá-
loknál a teljes női korosztály és a férfi aktív 
korúak (25-64 évesek) korcsoportja is érin-
tett volt. 
A külső okok következtében a halálesetek 
mindkét nemnél és korcsoportban az orszá-
gos halálozási szintet meghaladóak voltak, 
szignifikáns eltérés volt mérhető, mintegy 
20%-os többlethalálozással.
Tekintettel arra, hogy 2020-ban és 2021-ben 
a koronavírus-világjárvány határozta meg 
életünket és a népegészségügyi tevékenysé-
gek irányát, ezért tájékoztatójában az osz-
tályvezető elemezte a COVID-19 járvánnyal 
kapcsolatos tendenciákat is a városban.
A járvány első hullámában alig fordult elő 
megbetegedés, illetve azok is inkább bizony-
talan eredmények voltak. A második és a har-
madik hullám azonban igen jelentősen érin-
tette a várost. A 2021. október 25-ei állapot 
szerint a Mezőkövesdi, Mezőcsáti, Tiszaúj-
városi járásokban 2020-ban és 2021-ben elő-
forduló összes pozitív teszt közel 27%-a ti-
szaújvárosi lakostól származott, az összes el-
huny személy 19,6%-a volt tiszaújvárosi.
A járvány elleni védekezéssel kapcsolatban 
az osztályvezető kiemelte a koronavírus elle-
ni védőoltás fontosságát.

Módosított költségvetés

A 2021. évi költségvetés szeptemberi módo-
sítása óta a képviselő-testület az önkormány-
zatot érintően több pénzügyi hatással járó 
döntést hozott, polgármesteri rendelkezések 
születtek, továbbá az állami támogatások, a 
helyi iparűzési adó többletbevétele is szüksé-
gessé tette a költségvetés módosítását. 
A képviselő-testület a költségvetés szeptem-
beri módosításakor a bevételek és kiadások 
előirányzatát 12 775 149 965 Ft-ban határoz-
ta meg. 
A rendeletmódosítást követően a bevételek 
és kiadások előirányzata 641 119 698 Ft-tal 
csökken, így 12 134 030 267 Ft a főösszeg.
A közhatalmi bevételek helyi iparűzési adó 
előirányzata 800 millió Ft-tal növekszik.
A többletbevétel elsődleges oka a poliol be-
ruházás egyszeri bevételnövelő hatása, mely-
nek jelentős része a feltöltési kötelezettség 
kivezetése miatt 2021-ben folyt be. A nö-
vekményhez hozzájárult a KKV-k tervezett 
adóelőleg csökkentésének és a túlfizetések 
visszautalásának alacsonyabb összegű telje-
sülése is. A beruházás kapcsán számos új épí-
tőipari kivitelező társaság jelent meg Tisza-
újvárosban, mely társaságok településünkre 
jutó adó- és adóelőleg fizetési kötelezettsé-
gének megállapításában szerepet játszott az 
adóhatóság idei adófeltárási tevékenysége is.
A belföldi értékpapírok bevételei viszont 1,2 
milliárd Ft-tal csökken. A vásárolt állampa-
pírokat ugyanis 2021-ben teljes egészében 
nem szükséges beváltani, értékesíteni, mi-
vel az általános tartalék 150 000 000 Ft-tal, 
a működési céltartalék 1 050 000 000 Ft-tal 
kompenzálja az értékpapír-visszaváltásból 
2021-re tervezett, de nem realizált finanszí-
rozási bevételt.

Uniós pénzekre pályázunk

Tiszaújváros önkormányzata elkötelezett ab-
ban, hogy az uniós pályázati felhívások adta 
lehetőségeket maximálisan kihasználja, ezért 
a képviselő-testület egy-egy támogatási ké-
relem benyújtásáról határozott az „Élhető te-
lepülések”, illetve az „Önkormányzati épüle-
tek energetikai korszerűsítése” című pályá-
zati felhívásra.
Az „Élhető települések” című felhívás kere-
tében önállóan támogatható tevékenység a 
települési kékinfrastruktúra fejlesztése (víz-
gazdálkodási beavatkozások). 
Az elmúlt években rendszeresen problémát 
okozott Tiszaújvárosban a rövid idő alatt le-

hullott nagy intenzitású csapadék mennyisé-
ge, a főgyűjtő Lévay - Sajó úti övárok telt-
sége és a Sajó úton található csapadékvíz-át-
emelő szivattyútelep műszaki kialakításából 
adódó korlátozott működése, ezért a támoga-
tási kérelem fő célja a Sajó úti szivattyútelep 
műszaki fejlesztése. 
A támogatás igénybevételével tervezik meg-
valósítani a szivattyútelep automatizálását a 
reakcióidő csökkentése érdekében, amely a 
Sajó úti csatornában kialakult vízszint függ-
vényében lehetővé teszi emberi beavatkozás 
nélkül, de felügyelet mellett a gépegységek 
szivattyúlépcsőben történő automatikus in-
dítását, a gravitációs átvezetést biztosító zsi-
lip zárását, továbbá mozgó gereb beépítésé-
vel az uszadék eltávolítását. A fejlesztés lé-
nyeges eleme az egyik gépegység csapadék-
víz-átemelő kapacitásának növelése, amivel 
javítható a főgyűjtőcsatorna befogadóképes-
sége és meggyorsítható a csapadékvíz leve-
zetése. A felhívásra rendelkezésre álló forrás 
a megye egészére 23.205 millió Ft, melyből a 
dél-borsodi térség számára 4.180 millió Ft az 
elkülönített keretösszeg. Az igényelhető visz-
sza nem térítendő támogatás a térségben mi-
nimum 10 millió Ft, maximum 400 millió Ft. 
A támogatás maximális mértéke az összes el-
számolható költség 100%-a.
Az „Önkormányzati épületek energetikai kor-
szerűsítése” című felhívás keretében önállóan 
támogatható tevékenység az épületek energia-
hatékonyság-központú fejlesztése külső hatá-

roló szerkezeteinek korszerűsítésével, mely 
során támogatható a zárófödémek utólagos 
szigetelése, az épületszerkezeti elemek vízszi-
getelése, az épület nyári, passzív hővédelmé-
nek javítása. 
Az önkormányzatnak célja a szén-dioxid-ki-
bocsátás csökkentése és az erőforrás-haté-
konyság megvalósítása, ezen belül az ön-
kormányzati épületek energiahatékonyságá-
nak növelése, ezért a támogatási kérelem a 
Városháza energetikai fejlesztésére irányul. 
A felhívásban megfogalmazott előírásokkal 
összefüggésben a lapos tető utólagos hő- és 
vízszigetelését, 50 kWp teljesítményű nape-
lem telepítését, árnyékolók szerelését, vilá-
gításkorszerűsítést és akadálymentesítést ter-
veznek. Itt megyei szinten a rendelkezésre 
álló forrás 5.989 millió Ft, ebből a dél-bor-
sodi térség számára 970 millió Ft a keretösz-
szeg. Az igényelhető vissza nem térítendő tá-
mogatás minimum 15 millió Ft, maximum 
300 millió Ft. A támogatás maximális mér-
téke az összes elszámolható költség 100%-a.
A TiszaSzolg 2004 Kft. is pályázat benyújtá-
sát tervezi a „Önkormányzati épületek ener-
getikai korszerűsítése” című felhívásra. A 
támogatási kérelem tárgya a Tiszaújvárosi 
Gyógy- és Strandfürdő épületén kiépítendő 
napelemes rendszer, melynek megvalósítása 
hozzájárulhat a primerenergia-fogyasztás és 
széndioxid-kibocsátás csökkentéséhez, vala-
mint a költséghatékonyság növeléséhez. 

f.l.

Tiszaújvárost szolgálták

Nyugállományba vonulása alkalmából újabb 20 fő vehette át a képviselő-testület által 
adományozott Tiszaújváros Szolgálatáért Díj kitüntetést. A bensőséges ünnepséget de-
cember 21-én tartották a Városházán. A díjakat dr. Fülöp György polgármester és dr. 
Juhos Szabolcs jegyző adta át.
Elismerésben részesültek: Takács Erzsébet ügyviteli csoportvezető, Micskiné Bodó Er-
zsébet óvodavezető, Kovács Józsefné óvodapedagógus, Tógyerné Révész Márta óvoda-
pedagógus, Szőcs-Józsáné Tóth Katalin óvodapedagógus, Nagy Gyuláné dajka, Kiss 
Ferencné dajka, Tamásné Bálint Piroska csoportvezető gyógymasszőr, Sándor Erzsé-
bet Anna fizioterápiás szakasszisztens, Mezei Mária Erzsébet klubvezető, Juhász Ist-
vánné kisgyermeknevelő, Kővári Katalin tanár, Veres Andrásné könyvtárostanár, Ko-
vácsné Pintér Éva tanár, Szabó Éva tanító, Ujlaky Ildikó tanár, Pásztorné Csontos 
Márta tanító, Pipoly István tanár, Szépi Imre tanár, Ilok Andrásné takarító.
A kitüntetettek életútját következő számunkban ismertetjük.

2021. december 23. Aktuális � 3.

A testület két uniós pályázat benyújtásáról határozott.

Puzsárné Dr. Nagygyörgy Erzsébet, népegész-
ségügyi osztályvezető. 



Köszönet a tiszaújvárosi embereknek
A képviselő-testület legutóbbi ülésének vé-
gén Steinerné Vasvári Éva a Fidesz-KDNP 
- Városért Egyesület frakciója, Pap Zsolt 
a Tiszaújvárosi Lokálpatrióta Egyesület 
frakciója nevében mondta el röviden ün-
nepi gondolatait. Dr. Fülöp György polgár-
mester ünnepi köszöntőjében visszatekin-
tett a mögöttünk lévő esztendő nehézségei-
re, és örömteli fejleményeire, de szólt a jövő 
évi tervekről is. 

Kedves Tiszaújvárosiak!
Immár egy éve egy olyan karácsony elé né-
zünk és olyan év vége felé nézünk, amit a jár-
vány nagy mértékben meghatároz - kezdte kö-
szöntőjét Steinerné Vasvári Éva. - Ennek el-
lenére én szeretnék mindenkinek békés, bol-
dog karácsonyt és boldog új évet, járványmen-
tes vagy legalábbis 2022-ben hamar megszűnő 
járványévet kívánni.
Úgy gondolom, hogy valóban nagyon nehéz 
ilyenkor ünnepelni, mert sok szerettünket hi-
ányoljuk az ünnepek alkalmából. Most is, ta-
lán a szilveszternek sokkal szűkebbnek kell 
lennie, a karácsonyi vacsorának sokkal keve-
sebb rokonnal kell megvalósulnia, mert véde-
nünk kell egymást, de én azt kívánom, hogy 
ezt is próbáljuk kihasználni a javunkra. Pró-
báljunk úgy lelkileg felkészülni, előre pihen-
ni, hogy 2022-ben sokkal nagyobb energiával 
és már egészségesen tudjuk kezdeni az évet. 
Kívánok mindenkinek boldog karácsonyt és 
szerencsésebb 2022-es évet!

Ezt követően Pap Zsolt szólt a tiszaújvárosi-
akhoz.
Kedves Tiszaújvárosiak!
Közel két éve szokatlan helyzetben élünk, 
egy olyan világban, ahol egy mikroszkopikus 
méretű vírus befolyásol globális tényezőket 
- mondta az alpolgármester és frakcióvezető. 
- 2019-ben csupán néhány nyugodt hónapunk 
volt, hogy elinduljunk azon a közös úton, amit 
kijelöltünk, hogy Tiszaújváros továbbra is egy 
fejlődő település legyen, egy olyan hely, ahol 
jó élni, jó együtt lenni és jó közösséget alkotni. 
2020-ban bénító volt a felismerés, szembenéz-
ni egy világméretű járvánnyal, de úgy gondo-
lom, hogy mindenki egy emberként tette a dol-
gát, saját szakterületén igyekezett felelősség-
teljesen helytállni, bízva abban, hogy ez a jár-
vány néhány hónapig tart.
Sajnos nem így történt, igaz változó intenzi-
tással, de a koronavírus jelen van mindennap-
jainkban, nagymértékben befolyásolva, meg-
határozva a döntéseinket, és ami még szomo-
rúbb, bizonytalanná téve jövőnket.
Egy dologban azonban biztos vagyok, a Tisza-
újvárosi Lokálpatrióta Egyesület frakciója tel-
jes elhivatottsággal szolgálta a tiszaújvárosiak 
érdekeit, megfelelő szakmai munkával végez-
te dolgát.
Optimistán, bizakodva, ugyanakkor felelős-
ségteljesen nézünk a jövő elé. Bár a ciklus el-
ső két éve számos nehézséget hozott, azonban 
mégis büszkének kell legyünk arra, hogy a ti-
szaújvárosiakat szolgálhatjuk ebben az embert 
próbáló időszakban.
Döntéseinket mindig az emberi élet védelmé-
ért és az itt élők érdekében hoztuk meg. Igye-

keztünk felelős döntéseket hozni, hiszen 2019 
októberében önök bennünket bíztak meg.
Kedves Tiszaújvárosiak! 
A Tiszaújvárosi Lokálpatrióta Egyesület frak-
ciójának tagjai nevében köszönjük az együtt-
működést. Köszönjük a bizalmat és a türelmet.
Örömteli készülődést, áldott, békés, boldog 
karácsonyt, sikerekben gazdag boldog új évet, 
jó egészséget kívánok mindannyiuknak!

A két frakcióvezető után dr. Fülöp György osz-
totta meg gondolatait a hallgatósággal.
Tisztelt Alpolgármester Urak, Jegyző Úr, Al-
jegyző Úr, Kedves Képviselőtársaim, Kedves 
Jelenlévők, Kedves Tiszaújvárosiak!
Az év vége mindig a számadás ideje is, és 
ahogy a frakcióvezető asszony és a frakci-
óvezető úr is elmondta, egy nehéz éven va-
gyunk túl - mondta a polgármester. 2021 ele-
jén küzdöttünk a járvánnyal, sajnos küzdünk 
még most is. Emellett gazdasági válsággal is, 
és ezért egy nagyon nehéz, megszorító típusú 
költségvetést kellett elfogadnunk. Azt a szót is 
meg kellett tanulnunk és használnunk, beven-
ni a szótárunkba, hogy olyan költségvetés kell, 
amelyik válságállóképes, amelyik képes arra, 
hogy segítségével valahogy ezt a válságot áthi-
daljuk. Neveztük ezt a válság költségvetésének 
is, és legyünk őszinték, 2013-as bevételi szint-
tel tudtunk tervezni, aminek komoly következ-
ményei lettek, egyben azonban egyetértettünk, 
és biztosak voltunk, hogy a közösség pénzét 
csak tisztességesen, becsületesen, korrekten, a 
közjó céljaira szabad elkölteni.
Kellett hozni nehéz döntéseket is. Ilyen volt, 
hogy az önkormányzati munkavállalóknál el-
maradt a bérfejlesztés. Elmaradt, viszont cse-
rébe azt ajánlottuk, hogy nem mondunk fel 
egyetlen egy munkavállalónak sem, senkit 
nem fogunk elküldeni. Senkinek nem feleztük 
le a jövedelmét, nem csökkentettük, és senkit 
nem küldtünk fizetés nélküli szabadságra.
Az év során nagyon odafigyelve, takarékos-
kodva, - melyet ezúton is köszönök a hivatal 
vezetésének, köszönöm a cég- és intézmény-
vezetőknek - megpróbáltunk kilábalni a vál-
ságból. Legyünk őszinték, Tiszaújváros na-
gyon sokat köszönhet az itt működő gazdasá-
gi társaságoknak, hogy csak a két zászlósha-

jót mondjam, a MOL Petrolkémiának, a Jabil-
nek, akik jól teljesítettek, és befizették az adó-
kat. Nagyon szépen köszönöm a kis- és közép-
vállalkozóknak is, mert ők lehet, hogy azt gon-
dolják, hogy az csak kevés, amit hozzátesznek 
a városhoz. Minden forint számít a város éle-
tében. Mindenkinek nagyon szépen köszönöm. 
A plusz bevételeinknek és a felelősségteljes 

gazdálkodásnak köszönhetően szeptemberben 
lehetőségünk volt kompenzálni az elmaradt 
munkabéremelést. Úgy gondolom, hogy méltó 
módon kompenzáltuk, és szeretném azt is be-
jelenteni, hogy az a tervünk, az a szándékunk, 
hogy a következő esztendőben lesz béremelés. 
Emelkedett a minimálbér, a garantált bérmini-
mum, Tiszaújváros önkormányzatának köte-
lessége ennek a fedezetét biztosítani, és azért, 
hogy ne csússzanak össze a bérek, mindenki-
nél béremelést tervezünk. Én úgy gondolom, 
hogy ennek kétszámjegyűnek kell lennie. En-
nek a részleteit majd a költségvetésnél fogjuk 
elfogadni, de ez a szándékunk.
Annak is örülök, hogy minden rászorulónak, 
aki segítségért fordult ide, annak tudtunk segí-
teni, mert jól működött a szociális ellátórend-
szerünk. Karácsony közeledtével, valljuk meg 
őszintén, hogy az az egyik legfontosabb külde-
tése egy önkormányzatnak, egy közösség ve-
zetésének, hogy a segítségre szorulóknak tud-
jon segíteni. Gondoljunk csak például Jézusra. 
A Szent család eléggé kiszolgáltatott körülmé-
nyek között élt. Ha tanulhatunk valamit a ke-
reszténységtől vagy a Bibliából, akkor az az, 
hogy segítsünk a rászorulóknak. Örülök, hogy 
e tekintetben mindig konszenzus volt a képvi-
selő-testület valamennyi tagja között.
Annak is örülök, hogy nagy erőfeszítések árán, 
olykor nehézségekbe ütközve, de biztosítani 
tudtuk a város polgárainak az egészséges, biz-
tonságos, tiszta és rendezett környezethez való 
jogának az érvényesülését.
Két nagyberuházást is sikerült sikeresen és 
eredményesen befejezni, még ha voltak is köz-
ben nehézségek. A Szent István út 1-11. között 
megépült az új parkoló és a Keleti lakóövezet 

beruházása is részlegesen befejeződött. Sike-
res volt a telekértékesítés és konszenzus volt 
a képviselő-testület tagjai között, hogy a fia-
taloknak, az ide letelepedni vágyó fiataloknak 
adjunk hathatós támogatást. Kettő + kettőmil-
lió forintot fogadtunk el, hogy ennyit adunk. 
A következő évben, amikor lezajlanak a jogi 
procedúrák, akkor vissza fogunk erre térni, és 
meg fogjuk tárgyalni a tapasztalatokat, de azt 
gondolom, hogy ez egy sikeres kezdeménye-
zés volt.
Sajnos a járvány, a vírus, az egészségügyi vál-
sághelyzet rányomta a mindennapjainkra a bé-
lyegét. Én szeretnék valamennyi képviselő-
társam nevében őszinte részvétet nyilvánítani 
azoknak a tiszaújvárosi családoknak, akik hoz-
zátartozóikat, szeretteiket veszítették el. En-
gedjék meg, hogy megragadjam az alkalmat, 
és mindenkit arra biztassak valamennyi kép-
viselőtársam nevében, hogy oltassuk be ma-
gunkat. Ez az egyetlen egy ismert tudományos 
megoldás a vírus ellen.
Elkezdtük a jövő évi költségvetés tervezését. 
Most optimistábbak vagyunk, mint az előző év 
elején voltunk. Persze rengeteg a bizonytalan-
ság, amit nem látunk előre, nem tudjuk, mi tör-
ténik a járvánnyal. Nem tudjuk, hogyan teljesít 
a gazdaság, nem tudjuk milyen központi sza-
bályozók lesznek, ezért az a szándékunk, hogy 
megfelelő tartalékot képezzünk a költségvetés-
ben a váratlan helyzetekre. Az a célunk, hogy 
ez a város ugyanolyan emberközpontú, szeret-
hető, fenntartható város legyen, mint amilyet 
elődeink ránk hagytak.
Hogy egy kicsit teoretikus legyek, a történe-
lem arra tanít bennünket, - még ha néhányan 
nem is akarták ezt megtanulni - hogy ne for-
dítsunk hátat a valóságnak, és a tényekből, az 
adottságokból kiindulva egymással együttmű-
ködve, közösen oldjuk meg a problémákat.
Nagyon bízom benne, hogyha a jövőre nézve 

együtt és nem pedig egymás ellenében keres-
nénk a problémára a megoldásokat. Azt sze-
retném, ha az igen-igen logikája érvényesül-
ne és nem a sem-sem vagy a nem-nem logi-
kája. Minden helyzetben van olyan megoldás, 
amely megoldás kompromisszumos és min-
denkinek jó. Mi erre fogunk törekedni. 
Ha megkérdezné tőlem bárki, hogy a mai hely-
zetben mire van szüksége Tiszaújvárosnak, én 
azt tudom mondani, hogy nyugalomra, békére, 
együttműködésre. Mondhatnám úgy is, hogy 
több szívre, több lélekre, és minél kevesebb el-
lentétre. Ez a város mindig is példát mutatott 
az összefogásból. Példát mutatott az együttmű-
ködésből, példát mutatott abból, hogy hogyan 
lehet emberközpontú módon közösséget épí-
teni és működtetni. Példát mutatott odafigye-
lésből, és én abban reménykedek, hogy ez így 
lesz a jövőben is.
Közeleg a karácsony, és ahogy az előttem szó-
lók mondták, ez a karácsony is más, mint amit 
eddig megszokhattunk. De azért fontos, az 
egyik legfontosabb ünnep. A hite szerint van, 

aki azt mondja, hogy Jézus születését ünnep-
li, van, aki azt mondja, hogy a szeretet szüle-
tését ünnepli, ezt mindenki eldönti a hite sze-
rint. Egy biztos, nagy szükség lenne, hogy az 
a fajta emelkedett hangulat, az öröm pillanatai, 
a szeretet pillanatai, az egymáshoz való odafi-
gyelés pillanatai ne csak karácsonykor legye-
nek meg, hanem az elkövetkezendő esztendő 
minél több napján próbáljunk meg így élni, és 
én akkor azt gondolom, hogy egy boldogabb 
társadalomban fogunk élni.
Végezetül szeretném megköszönni valameny-
nyi képviselőtársamnak, a jegyző úrnak, al-
jegyző úrnak, a két alpolgármester úrnak, va-
lamennyi intézmény- és cégvezetőnek, az ön-
kormányzat valamennyi dolgozójának azt, 
hogy együttműködtek velünk, az olykor nehéz 
döntéseket is elfogadták. Nagyon szépen kö-
szönöm a képviselő-testület tagjainak, hogy-
ha volt olyan, amikor kedvezőtlen vagy nehéz 
döntést kellett hozni, azt is meg tudtuk hozni 
közösen a jövő, a város érdekében.
Köszönöm valamennyi városlakónak azt, hogy 
ebben a nagyon nehéz időszakban együttmű-
ködtek velünk. Elfogadták a szabályokat, még 
ha ezek a szabályok nem is voltak örömteli-
ek, és ez a város így tudott működni. Zajlik ez 
az óriás beruházás, amely fontos a város jövő-
je szempontjából, de jár nehézségekkel is. Kö-
szönöm, hogy a város toleráns és befogadó.
Végezetül engedjék meg kedves városlakók, 
kedves jelenlévők, hogy valamennyi képvi-
selőtársam nevében áldott, békés, szeretet-
teljes karácsonyi ünnepeket kívánjak, és egy 
olyan új esztendőt, amiben már nem kell a jár-
vánnyal foglalkoznunk, egy olyan új eszten-
dőt, amelyik békés lesz és boldog. A végére 
pedig egy érdekesség, hogy hogyan fejlődik a 
nyelv. Egy külföldi ismerősömtől kaptam új-
évi üzenetet, és képzeljék el, ők már nem azt 
írják, hogy happy new year, hanem hogy prob-
lem free, azaz problémamentes új esztendőt 
kívánunk. Még egyszer valamennyi városla-
kónak áldott ünnepet kívánunk, és azt kíván-
juk, hogy a következő esztendő legyen köny-
nyebb, mint az idei volt. Isten éltessen vala-
mennyi városlakót!

f.l.
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Dr. Fülöp György

Steinerné Vasvári Éva

Pap Zsolt

„Az a célunk, hogy ez a város ugyano-
lyan emberközpontú, szerethető, fenn-
tartható város legyen, mint amilyet 
elődeink ránk hagytak.”

Dr. Fülöp György

„Döntéseinket mindig az emberi élet 
védelméért és az itt élők érdekében 
hoztuk meg. Igyekeztünk felelős dön-
téseket hozni, hiszen 2019 októberé-
ben önök bennünket bíztak meg.”

Pap Zsolt



Karácsonyi hangolódás
Meggyulladt a negyedik gyertya is a 
város adventi koszorúján. Elérkeztünk 
a karácsonyi várakozás, készülődés 
utolsó vasárnapjához. Az előző hetek-
ben nem kímélte az időjárás az adven-
ti programokat. Az utolsó hétvégén az 
enyhe, kellemes téli időt ki is használ-
ták a városiak, megtelt a Városháztér 
vasárnap délután.

A három felekezet képviselőjének ünne-
pi gondolataival kezdődött a karácsonyi 
hangolódás. Jeviczki Ferenc görögkatoli-
kus parókus Szent János apostol levelé-
ből vett szakasszal kívánt mindenkinek 
örömteli, békés karácsonyt. 
- Szeretteim! Szeressük egymást, mert a 
szeretet Istentől van. Mindaz, aki szeret, 
Istentől született és ismeri Istent, aki nem 
szeret, nem ismeri Istent, mert Isten a 
szeretet. Isten szeretete abban nyilvánult 
meg irántunk, hogy egyszülött fiát küld-
te a világunkba, hogy általa éljünk. Ha Is-
ten így szeretett minket, nekünk is szeret-
nünk kell egymást.  
Dr. Varga István református lelkész  a vá-
rakozásról osztotta meg gondolatait. 
- Készüljetek! Készítsétek az Úr útját! 
Készítsétek a jászolt, készítsétek a tö-
viskoszorút, készítsétek a szöget, készít-
sétek a keresztet, az ostort, ami végigver 
Jézus hátán! Mi így készülünk a 21. szá-

zadban, és mindig is így készültünk, de az 
ige nem adja fel a reményt és azt mond-
ja, hogy máshogyan készüljetek, ne így. 
Nézzetek egymásra, karoljatok egymás-
ba! Olyan törékenyek vagyunk, olyan ha-
landók vagyunk, olyan hamar elmúlik az 
élet. Készítsétek az Úr útját a szívetek-
ben! Nem csak mézeskaláccsal, nem csak 
felöltöztetett karácsonyfával, hanem sze-
retettel, mosollyal, megbocsátással, türe-
lemmel és hittel. 
Pásztor Pascal római katolikus plébános 

a csendben eltöltött ünnep fontosságára 
hívta fel a figyelmet.  
- Hálásak lehetünk azért, hogy ebben a 
városban nem hogy engedik, hanem tá-
mogatják is, hogy így mindannyian együtt 
legyünk. És valóban próbáljunk meg, fe-
lekezettől függetlenül, a hívők, az Isten-
hez közeledők, az Istent keresők csendet 
teremteni. Közhelynek tűnhet, de zűrza-
var van a világban, és mindenki magának 
tudja megteremteni a csendet, amiben 
megtalálja azt, aki megszületett kétezer 
évvel ezelőtt. Engedjék be a családjukba!
Dr. Fülöp György polgármester is kö-
szöntötte az ünnepre készülőket.
- Nagyon nehéz időket élünk, merem azt 
mondani, hogy embertelen időket élünk. 
De olyan jó látni azt, hogy itt Tiszaújvá-
rosban jó emberek élnek. Nem sajtónyil-
vánosan, nem a közösségi oldalakon hir-
detve, hanem csendben nagyon sok ti-
szaújvárosi cég, szervezet és magánsze-
mély segített idén is a rászoruló csalá-
dokon. Mindenkit arra bíztatok, hogy le-
gyen együtt a családjával, és ha van egy 
kis időnk, figyeljünk oda azokra is, akik 
egyedül, magányosan töltik a karácsonyt, 
ha más nem, lelkileg segítsünk nekik. 
Az ünnepváró gondolatok után a Tisza-
újvárosi Gimnasztráda karácsonyi műso-
ra következett a színpadon, aztán Balássy 
Betti és Varga Feri duettje zárta az idei 
adventi programsorozatot. 
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A valóra vált álom
Az adventi napok békés várakozásában a tél is ajándékot hozott 
a város lakóinak. Nagy pelyhekben havazva a fehér tisztaságá-
val lepte be az utcákat, fákat, tereket, mintha csak azt üzenné: 
Ilyen tiszta lélekkel várjátok ti is a szeretet ünnepét.
Peti a hetedik emeleti lakásuk ablakából csodálta a hóesést. Lá-
zas arcocskáját a hideg üveghez tapasztva nézett le a hófedte 
térre, ami most, ebből a magasságból egy mesevároshoz hason-
lított, ahol még a piros villamos is vidáman csilingelve érke-
zett fehér hósapkájával. A szélben kergetőző hópelyhek rátapad-
tak az ablaküvegre, kirajzolódó hókristályaik mintha azt üzen-
ték volna: Szia, kis haver, gyógyulj meg!
Már második hete betegeskedett. Édesanyja szerető ápolása és a 
karácsony közeledte segített a gyógyulásban. A Télapótól kapott 
meséskönyvét lapozva szebbnél szebb havas tájas téli mesék kö-
zött válogathatott, ami rádöbbentette, a városi tél nem ilyen. A 
mesében szebb. Ez elszomorította.
- Mesélj nekem az igazi télről - kérte a mézes teát behozó édes-
anyját. És anya mesélt. Leült kisfia ágya mellé, és vége hosz-
sza nem volt a történeteknek, amelyeket Peti csillogó szemmel 
hallgatott.
- Tudod, kisfiam, az erdélyi havasok között, ahol felnőttem, 
olyan zord, fagyos volt a tél, hogy a bácsik szemöldökére, ba-
juszára zúzmara tapadt. Ha nem vigyáztunk, kesztyű nélkül a 
kezünk a kilincsre fagyott. Iskolából hazajövet, ami jó messze 
volt, nagy hócsatákban melegedtünk fel. Észre sem vettük, hogy 
hajunkat, sapkánkat, kesztyűnket, még a csizmánkat is átáztat-
ta a csata heve. Szerettünk hóangyalt játszani. Az olyan, hogy 
beleveted magad a puha hóba, kezed, lábad mozgatod, majd, 
ha kiemelnek, látni egy szárnyas angyali formát. A falu végén 
volt a nagy szánkózó domb. Odajárt a gyereksereg. Húztuk bő-
szen felfelé a szánkónkat, majd vidáman, visítva csúsztunk lefe-
lé. Emlékszel, meséltem, volt egy aranyos kiskutyám. Csuli volt 
a neve. Jött velem mindenhova. Fehér bundájában a nagy hóban, 
csak a nagy fekete szemei és gomb orra látszódott ki.
A sok kedves téli történet elálmosította Petit. Hallgatva anyu-
káját, arra gondolt, de szeretne ő is egy igazi kutyust. Álmában 
Csuli rohant felé. 
Az erdélyi havasok fenyveseinek látványa minden évszakban 
elkápráztatja az oda látogatót. A puha, fehér hótakaróba öltözte-
tett téli táj mesébe illő. A keskeny felfelé kapaszkodókon a fák 
egyre sűrűbben törnek az ég felé, ám a nap sugarai így is utat ta-
lálnak e tömött tűlevelű rengetegen, hogy ragyogó ábrákat raj-
zoljanak a hibátlan fehérségen. Látványa a tisztaság és békesség 
érzetét adja. E fenyvesek védelme alatt megbúvó falvak egyiké-
ben laktak Peti nagyszülei. Házukban nagy volt a sürgés-forgás. 
A napok óta nagy gonddal készített finomságokat, ajándékokat 
pakolták át kocsijukba. Már kora reggel elindultak gyermekeik-
hez. Meglepetésnek szánták a közelgő ünnepekre. Hosszú volt 
az út a fővárosig. A kocsiban kellemes meleg és halk muzsika 
szólt. A résnyire nyitott ablakon át a fenyvesek friss, gyantasza-
gú levegője egyesült a kocsiban keringő sütemények illatával. A 
szeretet és az adás öröme vezette útjukat. Fiatalságuk történéseit 
emlegették, a régi telek szokásait, amikor szánkó híján egy nagy 
tálcán csúsztak le összefogózva, félelmet nem ismerve a magas 
dombról. A havas úton lassítva az útszélén felfigyeltek egy moz-
gó hólabdára. Egy fehér kutyus kétségbeesett tekintete nézett 
vissza rájuk, aminek csak a nagy gomb szemei és fekete orra lát-
szottak ki a puha hóból.
- Vigyük magunkkal! Nem hagyhatjuk itt kint a hidegben. Olyan 
aranyosan kéri a segítséget - szólalt meg a nagymama. - Olyan 
pont, mint a régi Csuli kutyánk volt… Meghempergették a hó-
ban, megfésülték, enni, inni adtak neki, és egy meleg plédbe 
takarva édesen aludt az út végéig. Emlékeztek, hogy unokájuk 
mennyire szereti az állatokat, vágyna egy kutyusra. Biztosan 
örülne neki. Nagy volt az öröm a találkozáskor. A csillogó ka-
rácsonyfa alá kerültek az ajándékok, a sok finomság az ünnepi 
asztalra. A gyertyagyújtás és éneklés alatt Peti el nem tudta kép-
zelni, mi mozog az egyik dobozban.
 - Az a te ajándékod, nyugodtan bontsd ki - biztatták a nagyszü-
lei. Egy aranyos kutyus nézett fel rá. Peti alig tudott megszólal-
ni az örömtől.
 - Csuli! Csuli! Kiskutyám! Anya, látod, igaziból is eljött!
Boldogan ölelte magához álmai megvalósult ajándékát.

Gál T. Olgi

Halászi Aladár: Karácsonyvárás 2021

Csupán a Gyermek hozhat víg karácsonyt…
Reménykedünk a bánatba merülten.
Bús lelkünkről letépi majd a rácsot,
mit zord idő rak itt körénk hevülten.

Egy boldog korszak kellene, hogy jöjjön
törölni milliónk szeméből könnyünk,

árassza fényét csillagod a földön,
harcok helyett békével ünnepeljünk.

Érted bajunk, ha már közénk születtél,
embernek, Istennek hű fia lettél.

Szólj majd Atyádnak, hogy veszni ne hagyjon
se Téged, minket sem, méltatlanokat.

Vidd panaszunk s hozz ránk vígabb napokat,
hogy a tengernyi könnyünk elapadjon.

Csillagszórás a Tisza-parton
A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Köz-
pont és a Derkovits Művelődési Köz-
pont közösen szervezte meg az ilyen-
kor hagyományos karácsonyváró prog-
ramot, a Tisza-parti Csillagszórást. Az 
ünneppel kapcsolatos gondolatait Jézsó 
Gábor, a városrész egyéni önkormány-
zati képviselője mondta el.

- Arra kérem önöket, hogy egy ki-
csit hunyjuk le a szemünket és men-
jünk vissza a régi idők karácsonyaihoz 
– kezdte a képviselő. - Annak idején az 
adventi gyertyák fénye jelezte a kará-
csonyt közeledtét. Még látjuk magunk 
előtt, hogy ott ülünk a fa alatt, nézzük 

a gyertya lángját, érezzük a csillagszó-
ró illatát. A mai kor egy picit más. Min-
denhol modern karácsonyi világítás, 
ünnepi zene szól a hangszórókból, és az 
utolsó perceket is kihasználva vásáro-
lunk. De van egy dolog, ami a múlt és a 
jelen ünnepét összeköti, az a fény és ez 
a fény a szeretet. A keresztények ilyen-
kor Jézus születését ünneplik, akit Isten 
küldött a világra és ott van közöttünk. 
Akik másképpen gondolkodnak, azok 
az egyetemes szeretet képét látják ezek-
ben a napokban. A legfontosabb, hogy 

ilyenkor mindenki szívébe megérkezik 
a fény, ami a régi időktől elkísér egé-
szen napjainkig és át tudjuk adni a kö-
rülöttünk élőknek.
A Tisza-parti városrész lakói meggyúj-
tották a csillagszórókat, és közös ének-
léssel hangolódtak a karácsonyra. Ezt 
követően a Bokréta Citerazenekar és a 
Mezei Virág Népdalkör ünnepi reper-
toárját hallgathatta meg az ünnepre ké-
szülő közönség, meleg teát vagy forralt 
bort kortyolva. 
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Csillagszórás a csillogó szemekben. 

Meggyúltak a szeretet fényei.

Az egyházak képviselői és a polgármester osztották meg ünnepi gondolataikat.

A Derkovits Művelődési Központ csapata. Ők szervezték az elmúlt négy hét 
programjait a Városháztéren. 



Fogjuk meg egymás kezét!
Az idei lesz a harminchetedik karácso-
nyom ezen a világon. Sok hozzátartozó-
mat elveszítettem az elmúlt évtizedekben, 
és mindig nagyon hosszú időbe tellett, mi-
re elfogadtam a hiányukat. Még ahhoz is 
meglehetősen nehéz volt hozzászoknom, 
hogy a testvérem a Föld túlsó felén talál-
ta meg a számításait. Arra viszont még so-
ha nem volt példa az életemben, hogy anya 
nélkül töltsem a karácsonyi ünnepeket. 
Ennek ellenére nincs okom szomorkodni. 
Egyrészt azért, mert ez csak egy kivételes 
alkalom lesz, heteken belül újra átölhetjük 
egymást, amikor majd hazatér a tengeren-
túlról, ahol most éppen az első unokájával 
és a testvéremmel tölti boldog percek tízez-
reit. Másrészt azért sincs okom bánkódni, 
mert én döntöttem úgy, hogy most inkább 
itthon maradok és dolgozom. 

Nem vagyok magányos, és pár nap múlva 
sem leszek az, mert hál’ istennek még sok 
hozzátartozómmal beszélhetek bármikor va-
lamilyen formában. Majd karácsonykor is. 
Ellentétben honfitársaim sokaságával, akiket 
legfeljebb csupán néhány barát, ismerős vagy 
szomszéd köszönt majd a szeretet ünnepén. A 
most következő sorokkal nekik szeretnék ka-
paszkodót és figyelmet adni.
Városunk lakója, Tóth Zoltánné, Éva néni pon-
tosan fél évszázada él abban a lakásban, ahol 
negyven esztendőn át férjével és két fiukkal 
mindig együtt ünnepelték a karácsonyt. 2010-
ben azonban a család élete örökre megválto-
zott: az idősebbik fiú, Zoltán elhunyt. Négy év-
vel később Zoli bácsi is eltávozott, hetekkel 
ezelőtt pedig Attilát is elveszítette Éva né-
ni. Nehéz szívvel kopogtattam lakása ajtaján 
a megbeszélt időpontban. Sohasem zavartam 
meg gyászában senkit idáig, mert - sokakhoz 
hasonlóan - sajnos én is tudom, milyen ne-
héz időszak ez. Pusztán a remény nyugtatott 
egy picit ott, a lépcsőházban. A remény, hogy 
Éva néni szavaival szembesülvén talán a szo-
kásosnál is nagyobb figyelemben részesülnek 
majd mindazok, akik magányosan néznek az 
ünnepek elé.
- Október 10-én még itthon volt, aztán kide-
rült, hogy nagyon beteg. Mindent elkövettek 
az orvosok, de megmondták, hogy gyógyítha-
tatlan - és itt maradtam egyedül. Az időseb-
bik fiam 2010-ben halt meg, a férjem 2014-
ben, és utána már sosem töltöttem itthon a ka-
rácsonyt, mindig Attilánál voltam. Az idei ka-
rácsony lesz az első próbatétel: hogy miként 
tudom majd egyedül elviselni - mondta Éva 
néni. 
- Remélem, nem lesz egyedül!
- Hívtak már ismerősök és szomszédok is, de 
mindenki a családjával tölti az ünnepet, és én 
úgy érzem, hogy kilógom a sorból. Még ak-
kor is, ha egyébként szívesen látnak. Decem-
ber 15-én volt ötven éve, hogy itt élek ebben a 
lakásban, a szomszédok törődnek velem. Ta-
lán vendégem is lesz majd, de sütés-főzés biz-
tosan nem. Majd rendelek egy nagy tál ételt. 
Mindenki felajánlotta a segítségét, hogy szól-
jak, ha bármire szükségem van. Azonban én 
úgy vagyok vele, hogy amíg tudok egyedül 
boldogulni, amíg el tudom magam látni, ada-

dig nem szívesen veszem igénybe mások se-
gítségét. Nehéz a lelki teher, de megpróbálom 
átvészelni az ünnepeket. 
Hazaérve Éva nénitől, a többek között tele-
fonos és internetes lelkisegély-szolgálatot is 
működtető DélUtán Alapítványnál érdeklőd-
tem arról, hogyan és miben tudnak segíteni a 
hozzájuk fordulóknak.
- Elfogadó, türelmes, értő, figyelmes hallga-
tóságot kap az, aki hozzánk fordul - kezdte 
tájékoztatását Horgas Judit, az alapítvány ön-
kéntese. - Negyven év felettieknek nyújtunk 
telefonos szolgáltatást, amely teljes mérték-
ben anonim. Aki minket megkeres, mond va-
lamilyen keresztnevet, de még az sem igazán 
szükséges, hogy a valódi legyen. A lényeg 
csupán az, hogy valahogy meg tudjuk szólí-
tani a telefonálót. Mindazt, amit ő elmond, az 
ügyelő szigorúan bizalmasan kezeli. Mi nem 
tanácsot adunk, hanem meghallgatjuk a se-
gítségkérő problémáját, és arról próbálunk 
meg beszélgetni vele, milyen lehetőségek áll-
nak előtte, hogy könnyebbé váljon a helyzete. 
Nem botránkozunk meg, és nem ítélkezünk. 
Meghallgatjuk a másik problémáját, és együtt 
gondolkodunk a megoldási lehetőségeken. 
A hívás minden esetben ingyenes, a költsé-
get mi vállaljuk. 18 év felett és 40 év alatt 
chaten, e-mailben és Skype-on is fordulhat-
nak hozzánk, az ehhez kapcsolódó informáci-
ókat és további szolgáltatásaink listáját hon-
lapunkon (www.delutan.hu) találják. A lelki 
nehézségeken túl számos más területen is se-
gítjük a hozzánk fordulókat, orvosunk és jo-
gászunk ugyancsak készséggel áll a telefoná-
lók rendelkezésére. A családjától nagyon tá-
vol, külföldön - akár Európában, akár Ameri-
kában - élő olvasónak is lehetősége van felke-
resni minket, ugyancsak költségmentesen. Az 
ünnepek alatt végig ugyanúgy vagyunk szol-
gálatban, mint mindig. Az év minden napján 
18 órától 21 óráig elérhető lelkisegély-szol-
gálatunk az alábbi telefonszámok bármelyi-
kén (06 80-200-866 és 13777).
A mindannyiunkat érintő kérdéseimre Pál-
nokné Pozsonyi Márta, a rendelőintézet klini-
kai szakpszichológusa válaszolt.
- Mit mutat a statisztika, hány olyan ember él 
ma Magyarországon, aki idén is egyedül, ma-
gányosan tölti a karácsonyt?
- Közel egymillió ember éli meg a karácsonyt 
egyedül. Meg kell azonban különböztetnünk 
az egyedüllétet és a magányt. Az egyedüllé-
tet az utóbbi két évben sajnos nagyon sokan 
megéltük. Az emberek megtanultak alkalmaz-
kodni a pandémia miatt kialakult helyzethez. 
Ezzel szemben a magány érzése nehezebb, 
sokszor nem is kell hozzá, hogy egyedül le-
gyen az ember. Ez veszélyesebb élethelyzetet 
eredményez, mivel önromboló és depressziót 
okoz. A magányos emberekre jobban oda kell 
figyelnünk, mert a magány lehangoltsággal 
jár. Ilyenkor az egyén elszigetelődik a kör-
nyezetétől, és úgy érzi, ő nem képes kapcso-
lódni másokhoz. 
- Milyen tanáccsal tud szolgálni a külső szem-
lélőknek, hogyan tehetik könnyebbé az ünne-
peket az egyedül élők számára?
- Azt tanácsolom, hogy a környezetükben fi-
gyeljenek azokra az emberekre, akik egyedül 
élnek. Valószínű, hogy többen ismernek olya-

nokat, akik esetleg arról beszélnek, hogy ma-
gányosak, lehangoltak, céltalannak érzik ma-
gukat karácsonykor, mert nem tudnak talál-
kozni a szeretteikkel. Az elkeseredettségük 
talán abból származik, hogy korábban szá-
mukra a karácsony egy családi örömünnep 
volt, előfordul, hogy könnyek szöknek a sze-
mükbe, amikor felidézik a régi, boldog idő-
ket. Hozzátéve azt is, hogy így, egyedül nincs 
is már értelme a karácsonynak, mert koráb-
ban náluk jött össze a család, ők készítették 
el az ünnepi vacsorát. Ezekben az esetek-
ben fontos, hogy kapcsolódhassanak valaki-
hez, valahová. Segítséget nyújthat számuk-
ra, ha a környezetükben élők esetleg meghív-
ják őket a családi karácsonyi ünnepre maguk-
hoz. Nagyon fontos, hogy ne csupán sajná-
latból tegye ezt bárki, hanem őszintén, hogy 
az egyedül élők azt érezzék: nem teher a szá-
mukra a jelenlétük, és valóban örülnek an-
nak, hogy elfogadták a meghívást. Az elfo-
gadással, közös ünnepléssel, jobb kedvre le-
het deríteni a magányos barátainkat, ismerő-
seinket. Meghívásunk azt közölje, hogy szí-
vesen látjuk őket az ünnepi asztalunknál. Ha 
úgy látjuk, hogy valaki magányos, és elszige-
telődése miatt veszélyben lehet, például, ami-
kor a meghívástól elzárkózik, hívjuk fel a fi-
gyelmét arra, hogy léteznek olyan segélyhí-
vó számok, amelyeket szükség esetén felhív-
hat. Akár lelkisegély-szolgálatot vagy a bará-
tait, ismerőseit, elfogadó szomszédait. Nap-
jainkban az internet már biztosít olyan lehe-
tőségeket, amelyeket igénybe véve a magá-
nyosok kapcsolatot teremthetnek olyanokkal 
is, akik hozzájuk hasonló élethelyzetben van-
nak. A magányos emberhez közel állók úgy is 
segíthetnek, hogy értesítenek valakit az egyén 
közelében, megkérhetnek másokat, hogy hív-
ják fel telefonon vagy keressék meg szemé-
lyesen. Ilyenkor akár egy közös séta is segít-
séget jelenthet, hiszen a városunkban látha-
tó karácsonyi fények is kellemes, örömteli ér-
zéseket ébreszthetnek a lélekben. Bármilyen 
aktív társas tevékenység segítheti az egyedül 
élőt abban, hogy ne a múlton való merengés 
jelentse számára az ünnepeket.
- A magányosok számára mit javasol?
- Manapság több okból is érezheti valaki ma-
gát magányosnak. Egyrészt, ha a megfertő-
ződéstől való félelem miatt tölti valaki távol 
a szeretteitől a karácsonyt. Általában azt ta-
pasztalom, hogy a nagyszülők karácsony ide-
jén is szeretettel készítenek különböző étele-
ket a család számára. Fontosnak tartom meg-
jegyezni, hogy ezen a szokásukon akkor se 
változtassanak, ha idén esetleg nem tudnak 
közösen ünnepelni. Továbbra is készüljenek, 
főzzenek, süssenek szeretettel ugyanúgy az 
ünnepre, ahogyan ezt korábban is megtették. 
A hozzátartozókkal pedig közösen találják ki, 
hogyan juttathatják el az ételt. Másrészt élnek 
közöttünk nagyon sokan olyanok, akik azért 
magányosak, mert elvesztették a szeretteiket. 
Ők úgy érzik, nincs már értelme foglalkoz-
niuk az ünneppel. Ez érthető, hiszen a kará-
csony attól is lesz teljes, hogy felkészítjük a 
lelkünket a szeretet érzésének a megélésére 
és átadására. Nekik azt tudom javasolni, hogy 
kapcsolódjanak aktívan például egy közössé-
gi adománygyűjtéshez. Akár egy felesleges-

sé vált ruhadarabbal, akár élelmiszerrel. Egy 
jótékonysági akcióban való részvétel során 
is megélhetővé válik a másokhoz való kap-
csolódás. Persze a személytelen ajándékozás 
nem helyettesítheti, és nem hozhatja vissza a 
régi, örömökben gazdag családi karácsonyok 
érzését, hangulatát, a hiányzó személy szere-
tetét, de az adakozás enyhítheti a szomorúság 
érzését. Harmadrészt, vannak, akik azért ma-
gányosak, mert a szeretteik, rokonaik, külföl-
dön élnek, így nem tudnak személyesen talál-
kozni velük. Sajnos nem csak az idősebb, ha-
nem a fiatalabb korosztály is megéli a magá-
nyosság érzését, hiszen egy fiatal is szeretné 
átélni karácsonykor, hogy fontos valakinek, 
aki csak őt szereti. Az utóbbi két évben saj-
nos a fiatalok sem tudnak úgy találkozni a ba-
rátaikkal, szerelmeikkel, ahogy korábban, és 
az erre az életkorra jellemző ismerkedés, pár-
keresés is nehezen megvalósítható. Az egye-
dül élőknek, a magányosoknak azt tanácso-
lom, hogy folyamatosan tájékozódjanak, mi-
lyen programok lesznek városunkban az ün-
nepek alatt, és arra biztatom őket, hogy mi-
nél többször vegyenek részt ezeken. A temp-
lomok ajtaja is nyitva áll mindenki előtt, bár-
ki - függetlenül attól, hogy vallásos-e vagy 
sem - részt vehet az istentiszteleteken, misé-
ken. Aki egyedül érzi magát, Isten házában is 
közösségben lehet, találkozhat, beszélgethet 
másokkal. A templomban felhangzó zene, a 
Bibliából felolvasott idézetek már önmaguk-
ban is nagy valószínűséggel olyan karácsonyi 
hangulatot nyújthatnak, amelyben máris nem 
érzi magát egyedül az ember. Mindezek mel-
lett érdemes elfogadni mások segítségét, is-
merősök és barátok megkereséseit. Talán so-
kan töltik a szentestét szűkebb családi kör-
ben, de 25-én és 26-án általában már a tágabb 
család gyűlik össze, ilyenkor már a barátokat, 
ismerősöket is szívesen látják. Nagy segítség 
lehet az ünnepek alatt az online beszélgetés 
is, amelynek során a telefon vagy a számító-
gép képernyőjén keresztül hosszabb időn át 
társaloghatunk egymással. Akár még az ünne-
pi asztalnál is „helyet foglalhatnak”, a magá-
nyosok, ha a beszélgető felek nem szakítják 
meg a videóhívást az étkezések előtt. Tudom, 
hogy a virtuális találkozás nem olyan, mint a 
valódi, személyes kapcsolat, de általa mégis 
részesei lehetünk egymás karácsonyának.
- Tekintettel a járványhelyzetre, ön szerint 
másnak ígérkezik-e az idei karácsony a tava-
lyihoz képest? 
- Az elmúlt két évben mindannyiunk számára 
felértékelődtek a szeretet kifejezésének azon 
formái - ölelések, kézfogások - amelyek ko-
rábban a hétköznapjainkban is természetesek 
voltak. A tavalyi, bezárkózó karácsonyhoz 
képest idén már talán könnyebb lesz mindany-
nyiunknak. Lehet, hogy még mindig keveseb-
ben állunk majd a karácsonyfa körül, de most 
már talán szabadabban kifejezhetjük szerete-
tünket egymás felé. Nagyon remélem, hogy 
a most következő napok már örömtelibbek 
lesznek, mint tavaly, és nagyon bízom abban 
is, hogy jövőre teljes ünnepekben és korláto-
zásoktól mentes, igazi karácsonyi élményben 
lesz részünk!

Ördögh István

6. � Ünnep 2021. december 23.

Pálnokné Pozsonyi Márta: Közel egymillió ember éli meg a karácsonyt egyedül.

Tóth Zoltánné: Nehéz a lelki teher, de megpróbálom átvészelni az ünnepeket.



Magyar hagyományok göröghonban
Karácsonyi díszek a tengerparti sétá-
nyon, tzatziki és töltött káposzta az ün-
nepi asztalon. Kunfalvi Kamilla 18 éve 
él az Olymposzi Riviérán, Parálián. 
Anno a szerelem tartotta ott Görögor-
szágban. Ma pedig már három kisfiút 
nevelnek - Leonidas, Iraklis, Achilleas 
- férjével Christos Papadopoulos-szal. 
És hogy milyen a magyar szokásokkal 
ötvözött tengerparti karácsony? Erről 
mesélt lapunknak a Tiszaújvárosból el-
származott Kamilla.

- Görögországban már hetek óta minden-
ki a karácsonyra készül. Feldíszített par-
kok, utcák, üzletek. Évekkel ezelőtt még 
a kikötőkben álló hajókat is ünnepi dísz-
be öltöztették, ami ma már nem annyira 
jellemző. Már mi is felállítottuk a kará-
csonyfát még december elején. Itt telje-
sen más a karácsony, mint Magyarorszá-
gon. A görögök 12 napon keresztül, de-
cember 25-étől január 6-áig ünnepelnek. 
Ezt az időszakot nevezik Dodecameron-
nak. Szenteste előtt pedig nagyon szigo-
rúan tartják a negyvennapos böjtöt. 
- Mi az a görög karácsonyi szokás, amivel 
a mai napig nem tudtál azonosulni?
 - Ide nem a Jézuska hozza az ajándékot 
karácsonykor, hanem a Télapó szilveszter 
éjjelén, amit a gyerekek újév napján ta-
lálnak meg. Mivel mindenképp szerettem 
volna megtartani a magyarországi hagyo-
mányokat is, a fiúk így kétszer kapnak 
ajándékot. 
 - Ott mennyire meghitten ünnepelnek?
- A hazaihoz hasonlóan, itt is összeül a 
család a karácsonyi vacsorákhoz, ebé-
dekhez, de ők általában nem maradnak 
otthon. A meghitt családi összejövetelek 
után beindul az éjszakai élet. Itt az ünne-
pek alatt is hajnalig nyitva vannak a bá-
rok, a tengerparti szórakozóhelyek. Fel-
pezsdül a város. A kávézók is készülnek 

a nagy karácsonyi dömpingre. Ebben az 
időszakban is sok a turista. A görögöknél 
egy hatalmas buli a karácsony! Itt a csa-
lád mellett kiemelt szerepe van a kereszt-
szülőknek. Ők hozzák a Télapó ajándé-
kát, mi szülők pedig szenteste - tartva a 
magyar hagyományokat is - csempészünk 
meglepetést a fa alá. Régi görög hagyo-
mány, hogy a gyerekek házról házra jár-
nak énekelve. A dalokért mindenhol kap-
nak egy kis édességet, esetleg egy-két eu-
rót. Bár ez a szokás a pandémia miatt hét-
térbe szorult, reméljük, idén újra el tu-
dunk majd menni az ismerőseinkhez, ro-
konainkhoz énekelni.
- Mi kerül az ünnepi asztalra? 
- A görögök imádnak enni! Rengeteg étel 
kerül az asztalra. Persze mindig próbálok 
egy kis magyar ízt is belecsempészni. A 
kezdetektől fontosnak tartottam, hogy a 
gyerekek megismerjék mindkét kultúrát. 
Csinálok töltött káposztát, mákos bejglit. 
De a hagyományos görög édes sütemé-

nyek sem hiányozhatnak ilyenkor. 
 - A gyerekek jól ismerik mindkét kultú-
rát. Gondolom a görög mellett a magyar 
nyelv is jól megy nekik?
 - Igen. Az iskolában, a barátoktól, a fér-
jem családtagjaitól görög szót hallanak. 
De én és a szüleim is magyarul beszélünk 
a fiúkhoz. Így van, hogy néha kombinál-
ják, keverik a kettőt. Sokszor egy monda-
ton belül többször is nyelvet váltanak, de 
mindkettő az anyanyelvük. Karácsonykor 
éneklünk magyar és görög ünnepi dalo-
kat is. 
 - Mi hiányzik itthonról a legjobban?
 - Természetesen a családom! De manap-
ság már szerencsére sokkal könnyebben 
megoldható a kapcsolattartás, mint anno. 
Ma már itt vannak a közösségi oldalak, 
videochat, bármi. Amikor pedig tudunk, 
utazunk haza Magyarországra. Egész Ti-
szaújvárosnak békés, boldog karácsonyt 
és a legjobbakat kívánom!

OK

Egy szentimentális asztalos
Advent negyedik vasárnapján nagy izga-
lommal siettem a Városháztérre, ugyanis 
abban a szerencsében részesültem, hogy 
a húszas éveim időszakának egyik meg-
határozó énekesével, Varga Ferivel be-
szélgethettem, mielőtt dzsesszénekes pár-
jával, Balássy Bettyvel igazi örömünnep-
pé varázsolták az „Adventi hangolódás” 
rendezvénysorozat utolsó állomását.

- Ön Miskolc szülötte. Mennyire ismeri 
Tiszaújvárost?
- Réges-régen volt egy zenekarom, az 
Essex, és többször is játszottunk itt 
1985, 1986 tájékán.
- Akkoriban születtem.
- Tehát akkortájt született, amikor én itt 
bontogattam a szárnyaimat. Énekeltem 
és doboltam is az Essexben. Jó élmények 
fűznek ehhez a városhoz.
- A Megasztár harmadik szériája óta 
több mint másfél évtized telt el. Milyen 
érzésekkel gondol vissza a versenyben 
töltött hónapokra?
- Tudja, azt szokták mondani, hogy az 
idő mindent megszépít. Jó érzéssel em-
lékszem vissza arra az időszakra, amely-
nek a csillogás mellett voltak azért ár-
nyoldalai is. Alapvetően kedveltem a 
műsort, a nehézségeit pedig az évek 
múlásával megszépítettem magamban.
- Számomra nagyon szimpatikus, hogy 
párjával csendesen teszik a dolgukat. 
Azon kívül, hogy a közösségi oldalukon 
gyakran jelentkeznek, úgy érzem, nem 
vágynak arra, hogy az újságok címlap-
jára kerüljenek.
- Gyakorlatilag el kell fogadni azt, hogy 
mindenkinek van egy útja. Azt gondo-
lom, a miénk az, hogy csendben tegyük 
a dolgunkat. Hála istennek, emiatt nincs 
kevesebb előadásunk, nagyon jókat 
szoktunk énekelni, sok remek előadáson 
vagyunk túl. Én abban hiszek, hogy ha 
az előadások jók, akkor nem felejtik el 

az embert. Viszont abban az esetben, ha 
az előadások nem jók, akkor hiába szere-
pel az ember az újságokban, egy idő után 
úgysem fogják hívni.
- Akkor is felcsillant a szemem, amikor 
a járvány okozta kényszerpihenő idején 
asztalosnak állt.
- Képzelje el, én a mai napig is dolgo-
zom asztalosként. Minden héten hétfőtől 
csütörtökig, mert egyrészt nem akartam 
kockáztatni a családom anyagi bizton-
ságát, ha esetleg egy újabb járványhul-
lám miatt megint fellépések nélkül ma-
radnánk. Másrészt, jó, ha az ember ki-
csit ki tud tekinteni, milyen is az, ami-
kor civil foglalkozást űz. Bármikor meg-
változhat a művészek helyzete mostan-
ság, és egy újabb leállás esetén az a dol-
gok rendje, hogy az ember elmegy dol-
gozni. Ne azt lássák a gyerekek otthon, 
hogy apa és anya siránkozik egy bizony-
talan időszakban. Hétfőtől csütörtökig 
fűrészporos és koszos vagyok, de imá-
dom ezt is, mert nagyon szeretem az asz-
talos szakmát. Egyébként bútorok resta-

urálásával és kárpitozással is foglalko-
zom már évek óta.
- Tanulta is a szakmát?
- Egy bizonyos szintű tudásom már van 
korábbról, amikor még csak hobbiként 
barkácsoltam. Az elmúlt időszakban pe-
dig gyakorlatilag egy komplett szakmát 
kaptam a kezembe.
- Nemsokára elérkezik a szeretet ünnepe. 
Vannak saját karácsonyi hagyományaik?
- Igen, általában én szoktam főzni kará-
csonykor. Összejön majd a család egy 
része, a másik felét pedig majd körbejár-
juk. Édesanyám sajnos most beteg volt, 
ezért nem tud eljönni hozzánk, de majd 
meglátogatjuk őt is.
- Elmereng olykor az idő múlásán? Félre 
ne értsen, nem akartam megsérteni az-
zal, hogy az életkorára utaltam.
- Abszolút nem veszem sértésnek. A kér-
désére válaszolva, igen, szoktam gondol-
kozni rajta. Elmúltam ötvenéves. Ahogy 
öregszik az ember, egyre szentimentáli-
sabb lesz. Ez alól én sem vagyok kivétel.

Ördögh István

Szeretetdobozok
„Minden jó adomány és minden ajándék felülről van”

A Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola és Óvoda kö-
zössége 2021 telén is csatlakozott a Magyar Református Szere-
tetszolgálat felhívásához, hogy kicsit szebbé, teljesebbé tegye a 
nélkülözők karácsonyát. Intézményünkben november elején he-
lyet kaptak az üres dobozok, hogy a másokra, akár ismeretle-
nekre, bajba jutottakra irányuló figyelem és a jóakarat megtölt-
se azokat tartós élelmiszerrel, tisztító és tisztálkodási szerekkel. 
Így azok a családok is megérezhetik az ünnep melegét, akik nin-
csenek most könnyű helyzetben. A tavalyi szeretetdobozok le-
zárásakor azt reméltük, hogy amikor 2021 karácsonyán olvas-
suk a felhívást, már csak távoli emlékként tekinthetünk a vi-
lágjárványra. Sajnos ez nem így történt. Bár emberi kapcsola-
taink még nem lehetnek minden területen személyesek, a segí-
teni akarás, az embertársainkért viselt felelős gondolkodás tett-
re késztetett megannyi családot, kicsiket, nagyokat, református 
gyülekezetünk tagjait. December közepére megteltek a dobo-
zok, és a gyermekkezekből érkeztek a gondoskodással összeál-
lított csomagok. Hálatelt szívvel köszönjük a felajánlott adomá-
nyokat, amelyeket a diákjaink örömmel nyújtottak át a Szeretet-
szolgálat képviselőinek. Szeretettel kívánunk áldott, békés kará-
csonyi ünnepeket, sikerekben, egészségben gazdag új esztendőt 
városunk minden lakójának! 

Makkainé Chmara Marianna
igazgató

Aranycsapat
Bearanyozták magukat a tiszaújvárosi Gimnasztrádások a Re-
volution Dance Cup minősítő versenyen, melyet Derecskén ren-
deztek. A megmérettetésre közel 150 koreográfiával neveztek 
a hazai és nemzetközi tánccsoportok, és nagyon erős mezőny 
alakult ki. A versenyre az ifi csoport 4 koreográfiával nevezett, 
melyből egy koreográfia ezüst minősítést szerzett, a további 3 
koreográfia pedig kiemelt arany minősítést érdemelt ki. A lá-
nyok és edzőjük nagy meglepetésére, örömére, az Adastra ko-
reográfia kategóriagyőztes lett, melyet a zsűri különdíjjal jutal-
mazott. Végezetül: a tánciskola különdíját is sikerült „bezsebel-
niük”, egy hatalmas kupa képében.

Szíves ovis dobozok
2021-ben ismét meghirdettük a 
„Szíves doboz” elnevezésű jóté-
konysági akciónkat, melynek ke-
retében segítséget nyújthatunk a 
rászoruló gyermekeknek. A Ti-
szaújvárosi Napközi Otthonos 
Óvodába 118 doboznyi adomány 
érkezett. A felajánlásokat hát-
rányos helyzetű gyermekek kö-
zött osztottuk szét. Ebben segít-
ségünkre voltak a Tiszaújvárosi 
Humánszolgáltató Központ Csa-
lád- és Gyermekjóléti Szolgálat 
és Központ munkatársai is.

Köszönjük az önzetlen segítséget és mindenkinek jó egészséget, 
áldott ünnepeket kívánunk.

Kalmár Zsoltné
óvodavezető

2021. december 23. Ünnep � 7.

Gimnasztrádások az Adventi hangolódás színpadán.

A kutya az idei karácsonyi ajándék a fiúknak.

Balássy Betty és Varga Feri.



Karácsony ünnepének csillagászati vonatkozásai
Az advent időszakát éljük, ami a karácsony-
ra történő lelki felkészülés időszaka. Az ad-
vent szó jelentése „eljövetel”. A latin „ad-
ventus Domini” kifejezésből származik, ami 
annyit tesz: „az Úr eljövetele”, azaz Jézus 
születésének megünneplése. Mint minden 
nagy ünnepünknek, a karácsonynak is van-
nak csillagászati vonatkozásai, melyeket ez-
úttal is ajánlok a Krónika e téma iránt ér-
deklődő olvasóinak szíves figyelmébe.

Téli napforduló
Ez a nagy ünnepünk egyértelműen a téli nap-
fordulóhoz köthető. A téli napforduló napja az 
év egyik olyan sarokpontja volt, mely a nyári 
napfordulóval együtt egységes keretet adott az 
időszámításnak régen. Míg a nyári napforduló 
során a legmagasabban áll a Nap, és a legrövi-
debb éjszaka következik be, addig télen a leg-
alacsonyabban delel a Nap, és ekkor van az év 
leghosszabb éjszakája is. Az idén a téli nap-
forduló pontos ideje 2021. december 21. 16 
óra 58 perc. Az esemény oka az, hogy a Föld 
forgástengelye nem merőleges a saját keringé-
si síkjára, hanem azzal 23,5 fokos szöget zár 
be. Ez a ferdeség a keringés során nem válto-
zik. Ebből kifolyólag egy adott szélességi kö-
rön a keringés periódusa alatt a napsugarak 
nem ugyanolyan szögben érkeznek a Földre. 
Ennek köszönhető az évszakok változása is. 
A történelem során szinte minden nép és min-
den vallás ünnepelte a fény diadalát a sötét-
ség felett, illetve az újév kezdetét több kultú-
rában innen számolták. Az első erre vonatko-
zó feljegyzések nagyjából ötezer évesek. Ré-
gen a téli napfordulót a napistenek születésé-
nek időpontjaként tisztelték. Ilyenkor az em-
berek máglyát gyújtottak, hogy elűzzék a sö-
tétséget, az északi népek pedig az életet jelké-
pező örökzöld fenyővel díszítették a házukat.

Betlehemi csillag

A tudósok, és az emberiség túlnyomó többsé-
ge úgy gondolja, hogy Jézus Krisztus valóban 
létező személy volt, arról viszont már meg-
oszlanak a vélemények, hogy pontosan mikor 

is születhetett. Az tény, hogy a karácsonyi dá-
tumot utólag jelölték ki a korai egyházveze-
tők. Jelenleg az állítható biztosan, hogy Jézus 
korábban született, mint ahogy Heródes meg-
halt i.e. 4 tavaszán, de nem korábban, mint i.e 
8., amikor is Augusztus császár elrendelte a 
birodalom népeinek összeírását. Jézus eljöt-
tét az írások egy égi eseményhez, a betlehemi 
csillag megjelenéséhez kötik. Máté evangélis-
ta leírása szerint (Mt 2:1-11) a Názáreti Jézus 
megszületését egy csillag jelezte az égen, egy 
rendkívüli égi jelenség, amit követtek a nap-
keletről származó bölcsek, és akik így találtak 
rá az újszülött Jézusra. A legutóbbi kutatások 
eredményeként szinte biztosra vehető, hogy 
a betlehemi csillag két fényes bolygó szoros 
együttállásából jöhetett létre. Időszámításunk 
előtt 7-ben a Jupiter és a Szaturnusz úgyneve-
zett nagy együttállásban voltak a Halak csil-
lagképben. E rendkívül ritka, csak 843 évente 
előforduló jelenség során a két bolygó néhány 
hónap leforgása során háromszor került szoros 
együttállásba. Ez már akkor is valóságos csil-
lagászati szenzációnak számított. A mezopo-
támiai agyagtáblák bizonyítják, hogy a babiló-
niai csillagász-papok előre készültek a megfi-
gyelésére. A babilóniai fogság, és az azt köve-
tő integráció lehetővé tette, hogy a pap csilla-
gászok megismerjék a zsidó vallást, és az égi 
jelekből asztrológiai következtetéseket vonja-
nak le. A Szaturnusz hagyományosan a zsidó 
nép bolygójának számított, gondoljunk csak 
például a szombat angol elnevezésére (Satur-
day, ami a Szaturnusz nevéből ered). A Jupi-
ter a legnagyobb planéta, a bolygók királya, 
avagy a királyi bolygó. Kettejük találkozása 
- ráadásul egymás után háromszor - a Halak 
csillagképben zajlott le, amely az ókorban a 
születés szimbóluma volt, a zsidók pedig min-
dig is a Messiás csillagjegyeként tisztelték. 
Mindez tehát nem jelenthetett mást az akko-
ri csillagász-asztrológus papoknak, mint azt, 
hogy a zsidóknak királya születik. Ezért indul-
tak el a keleti bölcsek, hogy az új „csillag” út-
mutatása alapján megkeressék, és hódoljanak 
az új király előtt. 
A leírtak alapján nagy valószínűséggel kije-
lenthető, hogy Jézus Krisztus születése i.e. 
7-ben történt.

Téves időszámítás

Az is biztosra vehető, hogy Jézus nem de-
cember 25-én született. Lukács evangélium 
2:8 versében azt olvashatjuk, hogy „Pászto-
rok tanyáztak a vidéken kint a szabad ég alatt, 
és éjnek idején őrizték nyájukat”, amikor az 
Úr angyala közölte velük a jó hírt. Hideg idő-
szakban a nyájakat behajtották a téli szál-
láshelyre, tehát nem tartózkodtak a legelő-
kön. A pásztorok akkor voltak éjjel is a leg-
elésző nyájjal, amikor az ellések felügyelete 
ezt megkövetelte. Ez késő tavasz, és kora ny-
ár időszakára esik, tehát a kisded születése is 
ide tehető. A karácsony keresztyén ünneplé-
se csak a IV. században kezdődött el. Az El-
ső Gyula pápa által összehívott niceai zsinat 
350-ben nyilvánította Jézus születésének nap-
jává december 25-ét, kiváltva ezzel a pogá-
nyok széles körben elterjedt napfordulós ün-
nepét. Az új ünnep szimbolikus magyarázata 
szerint a karácsony Jézusnak, a világ Világos-
ságának születésnapja. Eleinte csak a temp-
lomokban ünnepelték, később vált az egyik 
legnagyobb keresztény ünneppé. Nem csak a 
vallásos emberek számára fontos ez az idő-

szak, hiszen az egész világ a szeretet ünnepe-
ként éli meg. 
A karácsony globálisan a legjelentősebb, a 
legszélesebb körben megült ünnep. A keresz-
ténység terjedésével az egész világon ismert 
lett. Természetesen vannak eltérések az egyes 
országok szokásai között, az mindenesetre ál-
talánosítható, hogy a családok ilyenkor együtt 
vannak, az ajándékozás, és a vendégjárás ma 
is élő hagyomány. 
Egészen a 6. század elejéig Diocletianus csá-
szár trónra lépésének időpontjától számítot-
ták az éveket. Dionysius Exiguus római apát 
volt az, aki 525-ben elsőként javasolta, hogy 
ne egy pogány császár uralkodásának kezde-
tét, hanem a kereszténység számára legfon-
tosabb eseményt, vagyis Jézus születését ve-
gyék a kiindulópontnak. Az apát a Biblia és 
korábbi egyházatyák munkái alapján határoz-
ta meg Krisztus születésének időpontját, és itt 
tévedett 7 évet.
Az Úr angyala annak idején Isten örömüze-
netét közvetítette a pásztoroknak, kívánom, 
hogy ez az öröm járja át a ránk következő ün-
nepeken mindnyájunk szívét. Mindenkinek 
áldott karácsonyi ünnepeket és békés, boldog 
újesztendőt kívánok!

Szutor István

8. � Csillagfény 2021. december 23.

„Hirdetek néktek nagy örömet”. Angyali jelenés a pásztorok között.

A Szaturnusz és  a Jupiter ritka együttállása eredményezte a „betlehemi csillagot”.



Elkészítés:
1. A majonézt összekeverjük a tejföllel, mustárral, fűszerekkel. A 
hagymákat és az uborkát felszeleteljük.
2. Közben a krumplit és a tojásokat megfőzzük. A krumplit a héjá-
ban főzzük, azután hideg vízbe tesszük és megpucoljuk. Karikára 
szeleteljük, a hozzávalókkal összekeverjük, a tojás legyen az utol-
só, amit hozzáadunk.

Igazi ünnepi fogás a sertéskaraj krémes pezsgőmártásban. Ebben az étel-
ben az a jó, hogy egy serpenyőben elkészül a hús és a szósz is, amiben pu-
hára és omlósra párolódik a karaj. 

Elkészítés: 
• A sertéskaraj szeletek mindkét oldalát fűszerezzük sóval, borssal és fok-
hagymaporral. Egy serpenyőt felforrósítunk és belecsorgatjuk az olajat. 
Pakoljuk bele a húsokat és kb. 2-3 percig süssük oldalanként, amíg meg-
pirulnak. Utána kicsit az oldalukon is forgassuk át őket. 
• A hirtelen körbepirítással csak finom ízanyagokat képeztünk, de belül 
még bőven nyersek a húsok, ezért most jön a párolás. Öntsük fel alaplé-
vel, pezsgővel és 1 dl tejszínnel, hogy krémes legyen. Kicsit mozgassuk 
át.
• Finomra aprítunk petrezselymet, és szórjuk az ételre. Fűszerezzük még 
kevés kakukkfűvel, és lefedve, takaréklángon főzzük puhára a húsokat 
kb. 30-40 perc alatt.
• Az étkezési keményítőt egy tálba kanalazzuk és a maradék fél deci tej-
színnel csomómentesre keverjük. A forró szószból kanalazzunk hozzá, 
hogy a hő kiegyenlítődjön és így mehet vissza a serpenyőbe. Lazán ke-
verjük át és 4-5 perc alatt sűrűre beforraljuk. Tálaljuk sült burgonya mel-
lé, jó sok pezsgőmártással és kevés friss petrezselyemmel.

Ez a gyors fetasajtos pogácsa sütőporral kelesztés nélkül pikk-pakk elkészül. 
A fetasajttól nagyon finom, különleges íze lesz. 

Elkészítés 
• A sütőt 180 fokra előmelegítjük, alsó-felső mód, légkeverés nélkül (vagy 
160 fok légkeveréssel). Egy nagy tepsire sütőpapírt terítünk.
• A lisztet egy tálban elkeverjük a sütőporral és a sóval. Daraboljuk bele a hi-
deg vajat és morzsoljuk össze. A fetát egy villával daraboljuk fel, majd így 
dolgozzuk a morzsás vajhoz, hogy kisebb darabokra essen szét. Egy tojást 
szétválasztunk, és a tésztához adjuk a fehérjét. Gyors mozdulatokkal össze-
állítjuk a tésztát, ügyelve rá, hogy ne dolgozzuk túl, mert akkor a kezünktől 
megolvad benne a vaj és az eredmény nyúlós, nehezen kezelhető tészta lesz. 
Tegyük a tésztát 1 órára a hűtőbe pihenni.  
• Enyhén meglisztezzük a deszkát, és a tésztát szépen ellapítjuk rajta. Meg-
hintjük liszttel és kinyújtjuk 2 cm vastagra. Kicsit meglisztezzük és tovább 
nyújtjuk, hogy fél centi vastag legyen. Felülről lehajtjuk a 2/3-ig, majd fel-
hajtjuk rá az alsó részt. Ahhoz, hogy a kisült pogácsában megmaradjanak a 
rétegek, lisztezzük meg újra. Hajtsuk be a harmadáig az egyik oldalról. A má-
sik oldalról meg tűrjük alá. Fontos, hogy ne essünk neki a nyújtófával. Csak 
óvatosan nyomkodva lapítjuk, hogy a rétegek egyre vékonyabbak legyenek, 
de ne csússzanak szét. Ha már úgy látjuk, szép stabilan egyben van, óvatosan 
nyújthatjuk is 2 cm vastagra.
• Egy kisebb pogácsaszaggatót meglisztezünk, kiszaggatjuk vele a pogácsá-
kat és a tepsire pakoljuk. A maradék tésztát összeszedjük, átgyúrjuk, és eny-
hén lisztezett deszkán újra elnyújtjuk vékonyra. Ahogy korábban, lisztezzük, 
és háromba hajtogatjuk keresztben is, majd hosszában is. Óvatosan 2 cen-
ti vastagra kinyújtjuk, és a többi pogácsát is kiszaggatjuk. Ezt addig ismétel-
jük, amíg tart a tészta. A megmaradt tojássárgájához egy kanál tejszínt keve-
rünk, és ecsettel lekenjük vele a pogácsák tetejét. 20-25 perc alatt süssük szép 
aranybarnára. Teljes kihűlés után tároljuk jól záródó dobozban. 5 napig tart-
ható el, 3 napig őrzi meg a frissességét. Ha fetasajt helyett krém fehérsajtot 
használunk, a tésztába még egy fél teáskanál sót tegyünk bele.

Elkészítés:
Tejbegrízt főzünk, a margarint habosra keverjük a porcukorral, ha ki-
hűlt a tejbegríz, hozzákeverjük. Egy 20x30 cm-es tepsibe rétegezzük. 
Alulra először keksz kerüljön, majd grízes krém, újból keksz, lekvár, 
keksz, grízes krém, keksz, végül a tetejét olvasztott csokival befed-
jük. Nagyon finom lesz a végeredmény és egy jó ötlet, nem kell mé-
zes lapokat sütni, így sokkal kevesebb munka van vele!

Hozzávalók:

1 kg krumpli
7 db tojás
4-5 db csemegeuborka
2 db lilahagyma
1 szál póréhagyma
6 ek majonéz
2 tk mustár
175 g tejföl
1/2 db citrom leve
ízlés szerint só, bors, 
cukor

Hozzávalók:

25 dkg finomliszt 
(BL55 + a formázáshoz)
1 teáskanál sütőpor
1 ½ teáskanál só
25 dkg teavaj (hideg)
25 dkg fetasajt
1 db tojás
1 teáskanál habtejszín

Hozzávalók:
 
2-3 szelet sertéskaraj
¼ teáskanál só
teáskanál frissen őrölt bors
teáskanál fokhagymapor 
(vagy fél gerezd fokhagyma)
2 evőkanál étolaj
1 dl alap lé (vagy forró víz
+leveskocka)
1 dl pezsgő (félszáraz)
1,5 dl habtejszín 
2 ág petrezselyem
¼ teáskanál kakukkfű
2 teáskanál étkezési keményítő

Hozzávalók: 
8 dl tej
10 dkg gríz/búzadara
porcukor ízlés szerint
25 dkg margarin 
vagy vaj
mézes keksz (karácso-
nyi fűszeres keksz, eset-
leg háztartási keksz)
sárgabarack lekvár
20x30 cm-es tepsi
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Advent negyedik vasárnapján közel háromórás 
élő műsorral hangolódott a Tisza TV a közel-
gő karácsonyra. 
Mozgalmas, színes, változatos adást láthatott, 
aki bekapcsolódott a műsorfolyamba. Az ese-
mények pörögtek, nemcsak a tévé stúdióban, 
hiszen a „mozgó-stábok” folyamatosan járták 
a várost, bemutatva a vasárnapi városi progra-
mokat. Élő kapcsolást láthattak a Városháztér-
ről, ahol szóra bírtuk a városlakókat és a szín-
padra érkező fellépőket. Megleptük a katoli-
kus templomban próbáló katolikus énekkart, 
bemutattuk Tiszaújváros adventi ablakait, sü-
töttük, főztünk, kóstoltunk karácsonyi ízeket 
és élőben kapcsoltunk ismerős arcokat, tisza-
újvárosiakat, akik távoli országokban találták 
meg számításaikat. Online érkezett a stúdióba 
Tábori Nóra és Rácz Laci három gyermeké-
vel Hollandiából, a Vacsi család Kaliforniából, 
Molnár Enikő Cambridge-ből, Katz-Turi Már-
ta Németországból, Kunfalvi Kamilla és csa-
ládja pedig a görögországi karácsonyról tudó-
sított Paraliából. A zeneiskolások és az adven-
ti vasárnapok színpadi fellépői egy-egy dallal 
csatlakoztak a tévés karácsonyhoz. 

berta

A karácsonyi adás műsorvezetői székében 
Berta Judit és Orosz Kata.

Négy gyertya advent negyedik vasárnapján, ünnepi 
köszöntővel nyitott a tér.

Balássy Betti és Varga Feri karácsonyi koncertje a 
téren. 

Megtelt a tér nézőkkel, karácsonyi ízekkel, illatok-
kal és fényekkel.

Pillanatkép a stúdióból, ez a pillanat adásba „nem 
megy ki”.

Mozgóstáb a téren rajtra készen.

10. � Televízió 2021. december 23.
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Óvodapszichológus munkakör
A Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. tv. 20/A. § alapján pályázatot hirdet 1 fő óvodapszichológus munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős.
A munkavégzés helye: Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda, 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 
13.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
• Óvodapszichológusi feladatok ellátása, nevelőmunka hatékonyságának segítése.
• Óvodapedagógusokkal, szülőkkel való konzultáció.
• Gyermekek megfigyelése csoportban, szükség esetén megsegítésük.
• Pszichológiai szűrések szakszerű lefolytatása.
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései, valamint a 326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendelet az irány-
adók.
Pályázati feltételek:
• Egyetemi, pszichológus végzettség.
• Magyar állampolgárság.
• Büntetlen előélet.
• Cselekvőképesség.
• Egészségügyi alkalmasság.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Óvodapszichológusi képesítés.
A munkakör legkorábban 2022. január 10. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. január 03.
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. január 07.
A pályázat benyújtásának módja:
• Postai úton a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. cím-
re. A borítékon kérjük feltüntetni a pályázat azonosítószámát (406/2021.), valamint a munka-
kör megnevezését: 1 fő óvodapszichológus.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Fényképes szakmai önéletrajz.
• Iskolai végzettséget és egyéb képzettséget igazoló bizonyítvány/oklevélmásolatok.
• Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a Kjt. 20. § (1) és (5) bekezdé-
seinek megfelelően.
• Hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárás-
sal összefüggésben szükséges kezeléséhez.
A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Kalmár Zsoltné nyújt, a 06 70/450-8656 
telefonszámon.

Kalmár Zsoltné
óvodavezető

Parkgondozó 
munkakör

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. (3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/e.) pályázatot hirdet 
1 fő parkgondozó munkakör betöltésére a Munka Törvénykönyve szerinti jogviszony kereté-
ben, három hónap próbaidő kikötésével 1 év határozott időre szóló alkalmazással, mely meg-
hosszabbítható.
Pályázati feltételek:
- 8. általános iskolai végzettség.
Előnyt jelent:
- Gépkezelői jogosítvány 37 kW feletti traktorra.
- B kategóriás jogosítvány.
- Kertészeti munkavégzésben való jártasság.
A pályázathoz csatolni kell:
- Szakmai önéletrajzot.
- Iskolai végzettséget igazoló oklevél-, jogosítványmásolatot.
Munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
- Kertészeti, parkgondozási munkálatok.
Bér megegyezés szerint.
Pályázat benyújtásának határideje: 2021. december 31.
A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtható postai úton a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. (3580 Tiszaújvá-
ros, Tisza út 2/e.) címezve, illetve elektronikusan a figeczkyr@tujvaros.hu e-mail címre.
A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető:
Figeczky Rita személyügyi ügyintéző 49/540-636

Kerékgyártó István ügyvezető

 Parkgondozó-gépkocsivezető 
munkakör

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. (3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/e.) pályázatot hirdet 
1 fő parkgondozó-gépkocsivezető munkakör betöltésére a Munka Törvénykönyve szerinti jog-
viszony keretében, három hónap próbaidő kikötésével 1 év határozott időre szóló alkalmazás-
sal, mely meghosszabbítható.
Pályázati feltételek:
- 8. általános iskolai végzettség.
- C kategóriás jogosítvány.
Előnyt jelent:
- Gépkezelői jogosítvány 37 kW feletti traktorra.
- Kertészeti munkavégzésben való jártasság.
A pályázathoz csatolni kell:
- Szakmai önéletrajzot.
- Iskolai végzettséget igazoló oklevél-, jogosítványmásolatot.
Munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
- Kertészeti, parkgondozási munkálatok.
- A Társaság gépjárműveinek vezetése.
Bér megegyezés szerint.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. december 31.
A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtható postai úton a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. (3580 Tiszaújvá-
ros, Tisza út 2/e.) címezve, illetve elektronikusan a figeczkyr@tujvaros.hu e-mail címre.
A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető:
Figeczky Rita személyügyi ügyintéző 49/540-636

Kerékgyártó István ügyvezető

Pályázat civileknek
A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal tájékoztatja a civil szervezeteket, hogy Tiszaújváros 

Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a civil szervezetek számára. 

A pályázat célja:
A pályázat a civil szervezetek 2022. január 1. és 2022. december 31. közötti rendezvényeit tá-
mogatja, valamint az érintett szervezetek 2022. évi működési költségeihez kíván hozzájárulni.
Pályázhatnak:
- civil szervezetek, amelyeket az illetékes megyei bíróság tiszaújvárosi székhellyel bejegyez-
te, és Tiszaújvárosban működnek,
- országos, regionális, megyei civil szervezetek helyi szervezetei.
 Nem részesülhet támogatásban:
- az a szervezet, amely az önkormányzat sporttámogatási alapjából, az önkormányzat által lé-
tesített közalapítványtól azonos pályázati céllal támogatásban részesült,
- önkormányzati fenntartású költségvetési intézmény,
- azok a szervezetek, amelyek az előző évi támogatással a megállapodásban foglaltak szerint 
szabályszerűen nem számoltak el,
- azok a szervezetek, amelyek a pályázattal együtt - a pályázati felhívás mellékletében találha-
tó - a pályázó szervezet bemutatására szolgáló civil adatlapot nem nyújtják be,
- azok a szervezetek, amelyek tekintetében a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatósá-
gáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-ában rögzített összeférhetetlenség fennáll. 
 
Támogatott célok:
• önszerveződő közösségek alakulása, működése, amelyek tevékenységi köre segíti bizonyos 
önkormányzati feladatok átvállalását,
• olyan rendezvények megvalósítása, amelyek szakmai célokon túl a város hírnevének erősí-
tését, vagy az ifjúság tartalmas szabadidő-eltöltését, illetve a helyi identitás fejlesztését szol-
gálják,
• helyi identitást fejlesztő, erősítő városi kiadványok támogatása, 
• közművelődés területén alkotó folyamatok támogatása, 
• nemzetközi együttműködés támogatása, 
• külföldi tanulmányutak, szakmai konferenciák támogatása, 
• egészséges életmód elterjesztésére ösztönző akciók, 
• életesélyek növelésének támogatása. 
A pályázatban megjelölt cél módosítására nincs lehetőség. 

A benyújtás módja:
A pályázatok kizárólag a Tiszaújváros Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala által 
erre a célra kiadott pályázati adatlapon és a kötelező dokumentumok csatolásával, papíralapon 
nyújthatók be. 
Pályázati dokumentáció beszerzése:
A pályázati kiírás, pályázati adatlap, a pályázó szervezet bemutatását tartalmazó formanyom-
tatvány (civil adatlap), illetve a közpénz nyilatkozat, közzétételi kérelem letölthető a www.
ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu honlapról, illetve személyesen átvehető ügyfélfogadási időben 
a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán.
 
A benyújtás helye:
A pályázatokat postai úton (3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7.), vagy személyesen a Pol-
gármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán lehet benyújtani ügyfélfogadási időben.
 
A benyújtás határideje:
2022. február 4.
 
A pályázat elbírálása:
A benyújtott pályázatokról a képviselő-testület 2022. márciusi ülésén dönt. 
 
A pályázókkal Tiszaújváros Város Önkormányzata támogatási megállapodást köt, melyben 
szerepel a támogatásra biztosított összeg, a kiutalás feltételei, a felhasználás célja és határide-
je, az elszámolás módja és határideje.
 A pályázattal kapcsolatban az alábbi telefonszámokon kérhető információ:
- Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti, Szociális és Sport Osztály: 548-
032, 548-066

12. � Közlemény 2021. december 23.

A Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. 

2022. január 1-jétől bérleti üzemeltetésre meghirdeti 
a tulajdonában álló, Tiszaújvárosi Sportcentrumban 

található 2 db büfét.
1. büfé: 
83,12 m2, alapterületű folyamatos üzemelésű, ún. „sportolói büfé”
2. büfé: 
128,34 m2 alapterületű esetenkénti üzemelésű, ún. „rendezvény büfé”
A büfék helye: 
Sportcentrum, 3580 Tiszaújváros, Teleki Blanka út 6.
Benyújtási határidő: 2021. december 28.
A pályázattal kapcsolatos további írásbeli információk (pályázat tartalma, szerződéses kötele-
zettségek, elbírálás szempontjai, csatolandó dokumentumok) az alábbi elérhetőségeken kérhe-
tőek:
• személyesen a Tiszaújvárosi Sportcentrumban (3580 Tiszaújváros, Teleki Blanka út 6.)
• a sportpark@sportpark.tiszaujvaros.hu e-mail címen
• tel.: 49/542-030



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

szociális munkatárs 
munkakör betöltésére

a Hajléktalanok Átmeneti Szállására (Tiszaújváros, Huszár A. út 1/A.)
Feladatai: 
• mentálhigiénés feladatok ellátása
• bővebben: 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 
A jogviszony időtartama: 
• 1 fő határozatlan idejű kinevezés
Pályázati feltételek:
• főiskolai vagy egyetemi végzettség 
• felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
• motivációs levél
• szakmai önéletrajz 
• iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata
• 3 hónapnál nem régebbi, bejegyzésmentes erkölcsi bizonyítvány a Kjt. 20. § (1) és (5) bekez-
déseinek megfelelően
• adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat - letölthető: www.tiszaujvaros.hu - hasznos információk/
állásajánlatok (a honlap alján található)

Bérezés: 
• a Közalkalmazottak Jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerint. 

A pályázatot a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központba Poropatich Péter intézményvezető-
höz kell eljuttatni Tiszaújváros, Kazinczy út 3. címre. Pályázni csak a pályázati feltételekben 
felsorolt valamennyi irat benyújtásával lehet, ellenkező esetben a pályázat érvénytelen. Kérjük 
a borítékon feltüntetni a pályázat azonosító számát: 2522/2021., valamint a munkakör megne-
vezését: szociális munkatárs. 

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyil-
váníthatja.

A pályázatok beérkezésének határideje: 2022. január 3.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2022. január 10.
A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.  

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni Poropatich Péter intézményvezetőnél a 49/548-190-es 
telefonszámon lehet. Az intézmény honlapja: www.human.tujvaros.hu. A pályázati felhívás a 
NKI honlapján 2522/2021. azonosító számon 2021. december 18-án jelenik meg.

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

gondozó (klubvezető) 
munkakör betöltésére

„Tiszaszederkény” Idősek Klubjába.

Feladatai: 
- részletesen az 1/2000. SzCsM rendelet nappali intézményekre vonatkozó előírásai
A jogviszony időtartama: 
- határozatlan idejű kinevezés 
Pályázati feltételek: 
- középfokú iskolai végzettség - 1/2000. SzCsM rendelet 3. sz. melléklet, gondozóra vonatko-
zó szakképzettség valamelyike
- felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- motivációs levél
- szakmai önéletrajz 
- idősek klubja részére negyedéves elfoglaltsági terv tervezet
- iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata
- 3 hónapnál nem régebbi, bejegyzésmentes erkölcsi bizonyítvány a Kjt. 20. § (4)-(5) bekez-
dései alapján
- adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat - letölthető: www.tiszaujvaros.hu - hasznos információk/
állásajánlatok (a honlap alján található)

Bérezés: 
- a Közalkalmazottak Jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerint 

A pályázatot a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központba Poropatich Péter intézményvezető-
höz kell eljuttatni Tiszaújváros, Kazinczy út 3. címre. Pályázni csak a pályázati feltételekben 
felsorolt valamennyi irat benyújtásával lehet, ellenkező esetben a pályázat érvénytelen. Kérjük 
a borítékon feltüntetni a pályázat azonosító számát: 2629/2021., valamint a munkakör megne-
vezését: gondozó.
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyil-
vánítsa.

A pályázatok beérkezésének határideje 2022. január 3.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2022. január 10.
A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni Poropatich Péter intézményvezetőnél a 49/548-190-
ös telefonszámon lehet. A pályázati felhívás az NKI honlapján 2629/2021. azonosító számon 
2021. december 18-án jelenik meg.

Étkezési térítési díjak szedése 
és ebédjegyosztás

2022. január
Január Helye Ideje Kinek a részére

3. hétfő Gimnázium 7.30 - 16.00 Igény leadása. Minden gimnázi-
umban étkező

4. kedd Gimnázium 7.30 - 16.00 Minden gimnáziumban étkező
5. szerda Gimnázium 7.30 - 16.00 Minden gimnáziumban étkező
6. csütörtök Gimnázium 7.30 - 16.00 Minden gimnáziumban étkező
10. hétfő Bölcsőde 3.sz. pavilon 7.30 - 9.00 

és 14.00 - 
16.30

Bölcsődés gyerek és alkalmazott 
befizetés

Kazinczy-ház I. em. 73/3. 7.30 - 16.00 Bóbita,Tündérkert, és Szivár-
vány óvodák gyermek és alkal-
mazott befizetés

Kazinczy-ház (Hunyadi iskola) 7.30 - 16.00 Gyerek és alkalmazott befizetés
11. kedd Kazinczy-ház (Széchenyi iskola) 7.30 - 16.00 Gyerek és alkalmazott befizetés

Őszirózsa Idősek Klub 7.30 - 8.00 "Esély" Napközi Otthon
12. szerda Kazinczy-ház (Hunyadi iskola) 7.30 - 16.00 Gyerek és alkalmazott befizetés

Őszirózsa Idősek Klub 10.30 - 12.00 Szociális étkezők
13.csütörtök Kazinczy-ház (Széchenyi iskola) 7.30 - 16.00 Gyerek és alkalmazott befizetés

Bölcsőde 3.sz.pavilon 9.00 -12.00 Szociális étkezés
17. hétfő Tisza-parti Szabadidőház 11.00 - 12.00 Szociális étkezők
19. szerda Kazinczy-ház (Gondozóház) 8.00 - 15.00 Szociális étkezők

Központi Étterem 9.00 - 12.00 Szociális étkezők
20. csütörtök Központi Étterem 10.00 - 12.00 Szociális étkezők
24. hétfő Kazinczy-ház (Hunyadi iskola) 7.30 - 16.00 Pótbefizetés és alkalmazott étke-

zésmegrendelés
Tiszaszederkény Idősek Klub 10.45 - 12.15 Szociális étkezők

25. kedd Bölcsőde 3.sz. pavilon 8.30 - 12.00 Pótbefizetés szociális étkezés és 
alkalmazott étkezésmegrendelés

26. szerda Kazinczy-ház (Széchenyi iskola) 7.30 - 16.00 Pótbefizetés és alkalmazott ét-
kezés megrendelés

Kazinczy-ház (Gondozóház) 8.00 - 15.00 Szociális étkezők
Kazinczy Ház I. em. 73/3. 7.30 - 16.00 Bóbita,Tündérkert, és Szivár-

vány óvodák gyermek és alkal-
mazott pótbefizetés

Kazinczy-ház (Központi Étterem) 12.00 - 13.00 Pótbefizetés és alkalmazott ét-
kezésmegrendelés

28. péntek Gimnázium 7.30 - 12.00 Minden gimnáziumban étkező
31. hétfő Gimnázium 7.30 - 16.00 Minden gimnáziumban étkező

Az ügyfélfogadás 2021.12.27.-2021.12.31. közötti időszakban szünetel!
Az étkezési térítési díjak befizetésekor - kivéve az Ezüsthíd Gondozóház ellátottjait - OTP, K&H, 
MKB Szép Kártyát elfogadunk!
Maszk használata kötelező!

Felhívjuk a figyelmet, hogy az 1/2016.(I.28.) a gyermekvédelmi és gyermekjóléti ellátásokról,   
azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet értelmében a 
térítési díjat tárgyhó 10-ig kell befizetni!

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
A TiszaSzolg 2004 Kft. hosszútávú bérleti szerződés útján történő hasznosításra meghirdeti a

Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdő 
(Tiszaújváros, Szederkényi út 12.) területén található 

16 db elárusító pavilont, 
valamint a fürdővendégek színvonalasabb kiszolgálása, 

a nyújtott szolgáltatások körének bővítése érdekében 

mindösszesen 600 m² nagyságú földrészletet.

A pavilonok és a földterület kizárólag együttesen vehetők bérbe.
A bérbeadás hosszú távra, 10+5 év időtartamra szól, azaz 2022. március 1. napjától legalább 
2032. február 29. napjáig, azzal, hogy a nyertes ajánlattevővel tartós bérleti jogviszony jön lét-
re, mely a szerződés első öt évében nem szüntethető meg.

Ajánlatot egyetlen gazdasági szereplő, vagy több gazdasági szereplő közösen (pl. konzorcium-
ként) egyaránt benyújthat. A közös ajánlattétel szabályait a pályázati kiírás tartalmazza.
Az elárusító pavilonokat, valamint a földrészletet a legmagasabb bérleti díjat megajánló, érvé-
nyes pályázatot benyújtó pályázó(k) részére adjuk bérbe.
Az elárusító pavilonok bérbe adása kiürített állapotban történik, azzal, hogy az építmények fel-
újítása és karbantartása a pályázati kiírásban foglaltak szerint a nyertes ajánlattevő(k) feladata.

A pályázat benyújtási határideje: 2022. év 01. hó 19. nap (szerda) 10 óra.

A pályázati kiírás anyaga az alábbi módon vehető át:
elektronikusan a tiszaszolg@tszolg.hu e-mail címre küldött megkereséssel (a megkeresés tár-
gyában kérjük tüntessék fel, hogy „Pályázati kiírás igénylés - hosszútávú bérleti szerződés”, a 
levélben pedig adják meg az igénylő nevét, jogi személy esetén cégnevét is)
Az ajánlatkérő által már visszavett elárusító pavilonok a pályázati kiírásban rögzített módon te-
lefonos időpont egyeztetést követően 2022. január 6-14. között megtekinthetők.

TiszaSzolg 2004 Kft.

2021. december 23. Közlemény � 13.



Lakás kiadó
Tiszaújváros, Árpád úton 2 
szobás, 1 emeleti, erkélyes la-
kás részben berendezve kiadó.
1 havi kaució szükséges.

Tel.: 06-30/9586-236

Karsai Plast Kft. munkaerőt keres 
az alábbi pozíciókra:

- Operátor
- Csomagoló operátor
- Anyagmozgató
- Karbantartó
Jelentkezéshez küldje el önéletrajzát a kar-
sai.plast@karsai.hu e-mail címre, vagy sze-
mélyesen a Tiszaújváros, Bay Zoltán u. 3. 
alá. Tájékoztatás H-P 8-16 óráig:
+36 (30) 300-6553, +36 (20) 929-7783

14. � Hirdetés 2021. december 23..



Lehmann már Párizsért folytatja
TRIATLON. Lehmann Csongor hos�-
s�ú évek óta a triatlon állócsillaga. A� 
utánpótlás korcsoporttól idén nemes 
egyszerűséggel világbajnoki címmel 
búcsúzó sportoló célkeresztjében már 
egyértelműen a 2024-es párizsi olimpia 
s�erepel.

A Tiszaújvárosi Triatlon Klub kiválósá-
ga ifjúsági korában  Eb-ezüstérmes volt 
csapatban, majd a junioroknál egyéni vi-
lágbajnoki aranyat, Eb-bronzot, mix-vál-
tó Eb-aranyat harcolt ki. Az U23-as kor-
osztályban - már elsőévesként - felállha-
tott a vb-dobogóra, melynek legfelső fo-
kát idén, 22 évesen Edmontonban hódí-
totta el.
- Év elején leültünk és kitaláltuk édes-
apámmal, aki klubunk vezetőedzője, 
hogy mit szeretnénk elérni 2021-ben - 
kezdett bele értékelésébe a már a felnőtt 
elit mezőnyben is jó néhányszor „bekö-
szönő” Lehmann Csongor. - Nagy elvá-
rásokat tűztünk ki a szezonnal kapcsolat-
ban, és így utólag kijelenthetem, hogy si-
került azokat megugranunk. Tíz hangsú-
lyos versenyem volt. Már év elején három 
felnőtt Európa-kupán indultam, mely-
ből kettőt megnyertem, ami újabb löke-
tet adott a folytatáshoz. A június végi, 
Lisszabonban, az olimpiai mix-váloga-
tón történt bukásom értelemszerűen nem 
vitt előre. Volt egy gondolatunk, a tokiói 
olimpiával kapcsolatban, de sajnos nem 
csak rajtam múltak a dolgok, és egy jó 
adag szerencse is kellett volna. Nem jött 
össze. A bukás után újraterveztünk, min-
dent bevetettünk a gyors gyógyulás érde-
kében és két hét múlva már Leeds-ben a 
világ legjobbjaival versenyeztem. Ezt kö-
vetően Livignoban magaslati edzőtábor-
ban készültünk a tiszaújvárosi felnőtt Eu-
rópa-kupára. Ez a hazai verseny minden 
magyarnak fontos, de nekünk, helyiek-
nek kiemelten az. Az edzőtáborból leér-
kezve magabiztosan tudtam versenyez-
ni és nyerni, ami szintén egy jó előrejel-
zés volt.
- A tiszaújvárosi erőpróbát követően nem 
vártatok sokat, hiszen pár nap múlva visz-
szatértetek az olaszországi edzőtáborba. 
Hogy alakult a további program? 
- Livignoban folytatni tudtuk a minősé-
gi felkészülést, majd bő egy héttel a vi-
lágbajnokság előtt útra keltünk Kanadá-
ba. Edmontonban, a vb helyszínén 3 na-
pos szobakarantén várt ránk, edzésre sem 
lehetett kimenni.  A kerékpáros görgő és 
az úszó felkészülést segítő kiegészítők 
egyébként is az úticsomagunk része, ez-
úttal azonban édesapám bevállalta, hogy 
egy 30 kg-os futópadot is elcipel a szál-
lodába. Ennek köszönhetően a három nap 
alatt sem szakadt meg a felkészülésem, 
mindhárom sportág mozgását tudtam 

gyakorolni. A karantén lejárta után már a 
szabadban folytattuk az utolsó simításo-
kat. A vb-címért igazán meg kellett har-
colnom, ami még inkább édesebbé teszi 
a győzelmet. Ezt követően sem álltunk le, 
és örömködtünk, mert két héttel később, 
Karlovy-Varyban, az elit világkupán áll-
tam rajthoz. Adott egy kis pluszt, hogy vi-
lágbajnokként a többiek is komolyan szá-
moltak velem. Tavaly ezen a nagyon ke-
mény pályán a 9. helyet sikerült kiharcol-
nom, idén itt is előre léptem, a dobogó 
harmadik fokát érdemeltem ki. 
- Az eddigi gyakorlatnak megfelelően a 
november már a pihenés és az alapozás 
kezdetének az időszaka számodra. Idén 
miért alakult másként a menetrend?
- A csehországi versenyt követően egy 
hetet pihentem itthon, majd elkezdtem 
a közvetlen felkészülést a november el-
ső hétvégéjén, Abu Dhabiban megren-
dezendő világbajnoki széria-versenyre 
(WTCS), melyen fontos pontokat lehetett 
gyűjteni. Közben - edzésből - megnyer-
tem egy neves olasz versenyt. Itthon már 
kellemetlen edzéskörülményekkel kellett 
szembe néznem, embert próbáló utolsó 
másfél hetem volt, ráadásul klubtársaim 
már pihentek, így még inkább érezhettem 
a csapat fontosságát. Végül is a lendület 
kitartott a versenyig, ahol teher nélkül áll-
hattam rajthoz. Nyilvánvaló volt, hogy 
ha csúcsformában érkezem, előrébb zár-
hatok a 18. helynél, de ezzel a közepesen 
jó menéssel is bizonyítottam, hogy nem 
csak szerencséből megyek, hanem általá-
ban hozom, amit elvárok magamtól. Az 
Abu-Dhabiban megszerzett világranglis-
ta pontoknak is köszönhetően jövőre nem 
kell várólistáznom egyik versenyen sem. 
Ráadásul terepszemlének sem volt rossz ez 
az út, hiszen jövőre ott lesz a világbajnoki 
szériaverseny nagydöntője, melynek végén 
kiosztják a világbajnoki érmeket. Bár még 

U23-as leszek, már az elitben szeretnék 
bizonyítani.
- Nagyon sok összetevője van a sikernek, 
szerinted a te esetedben melyek voltak a 
legmeghatározóbb összetevők?
- Ez  a fantasztikus szezon nem sikerülhe-
tett volna, ha nincs mellettem ez a fantasz-
tikus tiszaújvárosi sportolói csapat, akik-
kel majd, hogy nem „élettársi” viszony-
ban vagyunk, mert nem csak az edzése-
ken, hanem baráti kapcsolatunkból adó-
dóan, szabadidőnkben is sok időt töltünk 
együtt. Nagy húzóerőt jelentünk egymás-
nak, ez leginkább vonatkozik testvérem-
re, Bencére, akivel nap, mint nap együtt 
sírunk és együtt nevetünk. Az edzői stáb 
- Fodor Ágnes, Balogh Bence, Lehmann 
Tibor, Filep Csaba - is óriási köszönetet 
érdemel, csakúgy, mint  legnagyobb tá-
mogatóim, a családom, a klubom, Tisza-
újváros önkormányzata és az E.ON. 
- A szezon végére abszolút érthető módon 
alábbhagy a lendület, szükség van egy kis 
feltöltődésre. Mennyi időd lesz minderre 
a sikeres 2022 érdekében?
- Mi is elfáradunk év végére, így bizony 
nagyon hiányzott már némi kiengedés. 
Három hét pihenőm volt, azután csöp-
pentem vissza az edzésekbe, ami jól-
eső érzéssel töltött el. Januártól kezd-
jük a melegégövi edzőtáborokat, mellyel 
már a WTCS versenyekre készülök. Mi-
nél több ilyen viadalon és persze világku-
pán is szeretnék részt venni, minél jobb 
formában, hogy az elitben is stabilan tud-
jak bizonyítani. A nagyon magas színvo-
nalú francia Grand Prix versenyek is jól 
szolgálják majd a felkészülést. Minden 
arról fog szólni jövőre, hogy kész legyek 
az olimpiai kvalifikációra. 2022-től teljes 
gőzzel Párizsra fókuszálunk, hogy ott is 
olyan teljesítménnyel rukkolhassak elő, 
amit elvárok magamtól.

SZIS

Jutalmazott 
sportolók

Tiszaújváros képviselő-testületének döntése szerint nemzet-
közi eredményei alapján 17 sportoló részesült anyagi elis-
merésben. A díjazottak a pénzjutalom mellett Tiszaújváros 
2020-as évkönyvét és egy névre szóló emléklapot is átvehet-
tek a múlt héten tartott bensőséges ünnepségen.

A jutalmazottak:
Bragato Giada, a Tiszaújvárosi Kajak-Kenu és Sárkányhajó 
Egyesület versenyzője az ICF Felnőtt Gyorsasági és Parakenu 
Világbajnokság felnőtt korosztály C2 200 m-en elért 3. helyezé-
séért. Horváth Maja, a Tiszaújvárosi Kajak-Kenu és Sárkány-
hajó Egyesület versenyzője a Maraton Világbajnokság ifjúsági 
korosztály K1 19 km-en elért 1. helyezéséért. Kórik Ákos, a Ti-
szaújvárosi Kajak-Kenu és Sárkányhajó Egyesület versenyző-
je az Olimpiai Reménységek Versenye 16 éves korosztály K2 
1000 m-en elért 7. helyezéséért. C�akó Bálint, a Tiszaújvárosi 
Kajak-Kenu és Sárkányhajó Egyesület versenyzője az Olimpi-
ai Reménységek Versenye 15 éves korosztály C1 1000 m-en el-
ért 1. helyezéséért. Szegi Zsombor, a Tiszaújvárosi Kajak-Ke-
nu és Sárkányhajó Egyesület versenyzője az Olimpiai Remény-
ségek Versenye 15 éves korosztály C1 500 m-en elért 1. helye-
zéséért. Lehmann Csongor, a Tiszaújvárosi Triatlon Klub ver-
senyzője az U23 Triatlon Világbajnokságon elért 1. helyezésé-
ért. Lehmann Bence, a Tiszaújvárosi Triatlon Klub versenyzője 
a Triatlon Európa-kupán elért 13. helyezéséért. Kovács Gyula, 
a Tiszaújvárosi Triatlon Klub versenyzője az Ifjúsági Triatlon 
Európa-bajnokságon elért 13. helyezéséért. Bóna Kinga, a Ti-
szaújvárosi Triatlon Klub versenyzője a Junior Európa-bajnok-
ság B-döntőjében elért 8. helyezéséért.  Sinkó-Uribe Ábel, a Ti-
szaújvárosi Triatlon Klub versenyzője a Triatlon Európa-kupán 
elért 24. helyezéséért. Putnóc�ki Dorka, a Tiszaújvárosi Triat-
lon Klub versenyzője az U23 Triatlon Európa-bajnokságon elért 
34. helyezéséért. Lehmann Sára, a Tiszaújvárosi Triatlon Klub 
versenyzője az Ifjúsági Triatlon Európa-bajnokság B-döntőjé-
ben elért 4. helyezéséért. Lindi Márton, a Tiszaújvárosi Sport 
Club Atlétika Szakosztályának versenyzője A Magyar Nagydíj-
sorozat, Budapest - World Athletics Continental Tour Bronze 4 
x 100 m síkfutás csapatban elért 5. helyezéséért. Kiss Csaba, a 
Tiszaújvárosi Sport Club Atlétika Szakosztályának versenyző-
je 37. Honvéd Kupa Nemzetközi Atlétikai Verseny 100 m síkfu-
tásban elért 5. helyezéséért. Réti Márton, a Tiszaújvárosi Sport 
Club Súlyemelő Szakosztályának versenyzője a Súlyemelő Eu-
rópa Kupa junior korcsoport, 89 kg súlycsoportban elért 7. he-
lyezéséért. Kuruc� Hanna, a Justitia Fuji-Yama Sportegyesület 
tiszaújvárosi csoportjának versenyzője az Avas Kupa 15. Csor-
dás József Emlékverseny 14-15 éves lány kumite (küzdelem) 
+54 kg kategóriában elért 2. helyezéséért. Lelkesi Jó�sef, a Ti-
szaújvárosi Tenisz Club versenyzője az ITF Szenior Tenisz Csa-
patvilágbajnokság magyar szenior válogatott keret 75+ korosz-
tály csapatban elért 11. helyezéséért.  
Az egyesületek javaslatára Sport 2021. évkönyvet és emlékla-
pot kapnak:
Tiszaújvárosi DSE: Molnár Sára, Juhász Lotti, Nagy Regina.
Tiszaújvárosi Széchenyi Diáksport Egyesület: Bán Petra, 
Hajdú Gréta, Gál Boglárka, Juhos Lia, Mézes Laura. Tiszaúj-
városi Református Diáksport Egyesület: Varga Martin, Varga 
Richard, Bodolai Zsombor Csanád, Tömösközy Hanga Zsófia, 
Farkas Panka, Czene Lilla Boglárka. Tiszaújvárosi GIMI Di-
áksport Egyesület: Drizner Gábor, Lenke Adél, Brunyánszky 
Réka, Tóth Balázs. Tiszaújvárosi Sport Club: Ispán Réka Pan-
na, Mészáros Liza, Kiss Máté. Football Club Tiszaújváros: 
Horváth Erik, Ispán Gergely János, Jávorszki Regő, Gelsi Lász-
ló, Lőrincz Patrik Márton játékosok, Dohány László edző. Ti-
szaújvárosi Phoenix Kosárlabda Klub: Szabó Norbert, Tas-
kó István, Eremiás Kristóf, Hajdu Boldizsár, Deli Benedek, Ta-
nyi Antal Áron, Kosina Kende. Tiszaújvárosi Triatlon Klub: 
Vágási Zoltán, Filep Zóra, Bán Lilla, Bartók Hanna. Tiszaúj-
városi Kajak-Kenu és Sárkányhajó Egyesület: Aczél Márton 
Ádám, Fekete Nóra, Mircse Iván, Széll Kristóf, Horváth Kata, 
Rácz Máté, Suhajda Péter. Tiszaújvárosi Fitness Sportklub: 
Takács István. Tiszaújvárosi Gimnasztráda: Papp Flóra, Szil-
vási Adrienn, Szabó Csenge sportolók, Madár Éva vezetőedző

Harminc pont közte
KOSÁRLABDA. Utolsó idei mérkő-
zését a DEAC U23 vendégeként vívta 
a Phoenix. Egy jó formában játszó Ti-
szaújváros talán legyőzhette volna a ta-
bella hatodik helyén álló hazai gárdát, 
ám a gépe�et e�úttal is akado�ott ide-
genben. 

DEAC U23 - Phoenix KK
88-58 

(24-13, 25-16, 22-11, 17-18)

Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK: 
Drahos Gábor (-), Frikker Marcell (9/3), 
Gerőcs Roland Bálint (13/3), Asszú Áron 
(18), Asszú Ádám (4). Csere: Drizner Gá-
bor (-), Hajdu Boldizsár (-), Taskó István 
(-), Szabó Norbert (5/3), Molnár Bence 
(2), Kovács Zoltán (7). Vezetőedző: Sis-
ka János.
Bár a Phoenixé volt az első találat, a Deb-
recen nagyon gyorsan ellépett, már a har-
madik percben kilencpontos volt a hazai 

előny (11-2). Az etap végén tíz pont fö-
lött volt a lemaradás. Motiváltan indította 
a második játékrészt a Phoenix, de a pon-
tatlanságok miatt nem jutott sokkal kö-
zelebb ellenfeléhez. Kétszer sikerült hét 
egységre leszorítani a különbséget, ám a 
tizenötödik perctől kezdve a DEAC aka-
rata érvényesült a pályán.
Nem tudtak felpörögni a pihenő után sem 
a fiúk. Három perc alatt 10-0-s rohanást 
mutatott be a rivális. Az etap második fe-
lében valamivel jobb dobóformát muta-
tott az Újváros, ám a különbség így is har-
minc pont fölé emelkedett (71-40). A zá-
ró felvonásban megpróbálták a fiúk a le-
hetetlent, meg is nyerték ezt a negyedet, 
a különbséget azonban nem lehetett be-
hozni. 
Asszú Áron a mezőny egyik legjobb dup-
la-duplás teljesítményével, 18 ponttal, 13 
lepattanóval, 3 assziszttal és 7 kiharcolt 
faulttal végzett a találkozón. Tíz pont fö-
lött végzett Gerőcs Bálint is (13/3 pont, 
5 lepattanó, 1 szerzett labda, 1 assziszt, 3 

kiharcolt fault), és Kovács Zoltán is hasz-
nosan játszott (7 pont, 5 lepattanó, 1 szer-
zett labda, 2 kiharcolt fault).
Tóth Viktor: Sok problémával küzdöttünk, 
rengeteg a hiányzónk és a sérültlistánk is 
hosszú. Ennek ellenére a megfiatalított 
csapat nagyon jól vette az akadályt, maga-
biztos sikert arattunk. 
Siska János: Gratulálok a DEAC-nak, ag-
resszív védekezésükkel megnehezítették 
a dolgunkat, erre nem is igazán találtunk 
ellenszert. Ami minket illet, harminc ki-
hagyott ziccerrel nem lehet jó eredményt 
elérni.
A Phoenix KK 13 mérkőzésből 4 győze-
lemmel és 9 vereséggel a 11. helyen várja 
a folytatást az NB I/B Zöld csoportjának  
14 csapatos mezőnyében. Drahosék a 13 
fellépésük alkalmával 929 pontot szerez-
tek, és 1104-et kaptak. 
Legközelebb jövőre, január 4-én Dunaha-
rasztiba látogat a gárda, majd január 9-én 
hazai pályán a sereghajtó Pénzügyőr lesz 
az ellenfél. 

2021. december 23. Sport � 15.

Sportolók, sport- és városvezetők. Néhány jutalmazott ké-
sőbb veszi át az elismerést.

Lehmann Csongor fantasztikus szezont tudhat maga mögött.



Masinafesztivál
Négy órára hirdették a megnyitót, de amikor fél négykor odaértünk, már szólt a karácso-
nyi zene, és tele volt gyerekekkel az udvar. Farkas Sándor, a Tiszaújvárosi Roma Nemzeti-
ségi Önkormányzat elnöke a bejáratnál fogadott minket.

- A Masinafesztivált 2010 óta rendezzük meg - mondja Farkas Sándor - csak most az éves prog-
ramunkat megváltoztattuk, azért, hogy el tudjunk juttatni olyan helyre családokat, ahová egyéb-
ként nem jutnának el. Közel száz főt kiutaztattunk Horvátországba a tengerpartra, voltunk a Ba-
latonon, voltunk Velencén, és szinte minden évben, így most is elmentünk Máriapócsra, a zarán-
dokútra. Most minden érkezőnek tombolát adunk, ezen sorsolunk ki a gyerekeknek játékokat, 13 
darab számítógépet, ezen kívül edénykészleteket, és két karácsonyfát. A gyerekek kapnak tortát, 
csipszet, és kölyökpezsgőt.
- Csülökpörkölt készült krumplival, lecsósan, és disznópörkölt tésztával - mondja Farkas Sán-
dorné, két óriás méretű kondér mellett. - Nagyon sokan eljönnek, és kiadós ételeket kell ilyen-
kor főzni.
- Ez hagyományos roma étel?
- Is-is, ez ilyen kevert, félig roma, félig magyar. Nem is gondoltuk, hogy ilyen sokan eljönnek 
majd, próbálunk olyan ételt készíteni, hogy mindenkinek jusson.
- Nagyon jól érzem magam - mondja Budai Gyuláné Szántó Ilona - van minden, pezsgő, torta, 
nagyon meg vagyok elégedve.
- Mi a terv karácsonyra?
- Karácsonyra majd jövök ide, és szilveszterkor is.
- Itt mindig van buli?
- Persze, de még hogy milyen! Egyszer látná, maga is eljönne!
- Eljövök szilveszterkor!
- Jöjjön, megtáncoltatom!

Surányi P. Balázs

Karácsony
Ezzel a rejtvénnyel véget ér decemberi 

sorozatunk. A megfejtéseket december 

28-ig egyben várjuk e-mailben a kroni-

ka@tiszatv.hu címre, vagy postai úton a 

3580 Tiszaújváros, Szent István út 16. 

címre.

16. � Színes 2021. december 23.

Két óriás üst, Farkas Sándorné a készülő csülökpörköltet mutatja.


	TKRO_001_00_1223
	TKRO_002_00_1223
	TKRO_003_00_1223
	TKRO_004_00_1223
	TKRO_005_00_1223
	TKRO_006_00_1223
	TKRO_007_00_1223
	TKRO_008_00_1223
	TKRO_009_00_1223
	TKRO_010_00_1223
	TKRO_011_00_1223
	TKRO_012_00_1223
	TKRO_013_00_1223
	TKRO_014_00_1223
	TKRO_015_00_1223
	TKRO_016_00_1223

