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Adventi hangverseny

Ünnepi készülődés énekkel, zenével

Tiszaújváros hetilapja      2018. december 20.      XXXVI. évfolyam, 51-52. szám

Az ünnepi készülődés jeles eseménye több mint két évtizede a Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány által rendezett ad-
venti hangverseny. Idén december 12-én telt meg zsúfolásig a római katolikus templom, ahol városunk iskolai kórusai, a 
zeneiskola növendékei, tanárai léptek fel. Cikkünk a 11. oldalon. 

Tisza TV szilveszter

Bruti a képernyőn
Bruti. Egy ismerős arc a Dumaszínházból, aki állandó szerep-
lője volt a Comedy Central csatornának, és a Showder Klub-
ban is ontja poénjait. Ma már szabadúszó a zenész, humoris-
ta, így a Tisza TV szilveszteri adásában, december 30-án egy 
személyben lesz műsorvezető és nevettető. Vidámsággal mi 
is készülünk, apró, saját humor bon-bonjainkkal, egy csokor-
nyi tévés bakival, színházi előadással, telefonos játékkal. Aki 
mer, az nyerhet, nem is akármit! Az élő adás játékosai kö-
zül sorsoljuk ki a fődíjat, egy 2 személyes parádfürdői well-
ness hétvégét.  

Kilencven esztendő

Ilonka nénit köszöntötték

Nyugdíjasok ünnepsége

Bráz György polgármester és dr. Juhos Szabolcs jegyző tisza-
szederkényi otthonában köszöntötte Kiss Vincénét, aki decem-
ber 13-án ünnepelte 90. születésnapját. 
Ilonka néni Igriciben született, 20 évesen ment férjhez, két gyer-
meket nevelt fel. Egész életében állatokkal foglalkozott, földet, 
kertet művelt. Ilonka néni igazi háziasszony, már nehezen tud a 
kezével fogni, de a mai napig képes sütni két unokájának és hat 
dédunokájának. 
Férjével sokat jártak vállalati üdülésekre, kirándulásokra. Szíve-
sen emlegeti, hogy a hetvenes években a Szovjetunióban voltak, 
s bár nagyon félt a repülésről, végül óriási, egész életére szóló 
élmény volt neki ez az utazás. 

Sokéves hagyomány, hogy karácsony közeledtével az önkor-
mányzat köszönti, megvendégeli és megajándékozza a Tisza-
újvárosi Polgármesteri Hivatal nyugdíjasait. Az idén december 
17-én, az Arany Holló étteremben tartották a bensőséges hangu-
latú ünnepséget. 

Kedves Nézőink!
Karácsonykor a Tisza TV a korábbi évekhez hasonlóan az idén 
is rögzíti és műsorára tűzi a történelmi egyházak ünnepi szertar-
tásait. Felvétel készül december 24-én a református templom-
ban tartandó 16 órakor kezdődő ünnepi istentiszteleten, a római 
katolikus templomban 25-én 0 órakor kezdődő ünnepi szentmi-
séről, valamint a görögkatolikus templomban december 25-én 
11 órakor kezdődő Szent Liturgiáról. A felvételeket ugyanebben 
a sorrendben december 25-én 15 órától  tűzi műsorára a televí-
zió, majd másnap délelőttig folyamatosan ismétli. 

Egyházi 
közvetítések
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Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, 
akik ismerték és szerették, hogy 

 Bodolai Bertalan

 életének 63. évében elhunyt. Temetése 2018. 12. 21-én 
(péntek) 11 órakor lesz a polgári temetőben.

A gyászoló család

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik 
szeretett halottunk

Bajzáth Sándorné

(Szül.: KiSS anna)
temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, 

gyászunkban osztoztak. 
A gyászoló család

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik 
munkatársunk

Tőczik Béla 
temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút helyeztek. 
Tizenhárom évet töltött az Inno-Comp Kft.-nél, cégünk sa-

ját halottjának tekinti Béla bácsit. 
Az Inno-Comp és a gyászoló család

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt 
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertári 
ügyeleti/készenléti szolgálatot december 23-ig (vasárnapig)   
a Borostyán Gyógyszertár (Széchenyi u. 11., tel.: 49/341-
050),  majd december 24-től (hétfőtől)  december 30-ig (va-
sárnapig) az Arany Sas Gyógyszertár (Bethlen G. út 17., tel.: 
49/540-688) látja el. 
2019. december 31-től január 6-ig a a Tisza Gyógyszertár 
(Örösi út 1/A., tel.: 20/400-1952)
látja el az ügyeletet, január 7-től pedig az Arany Sas Gyógy-
szertár (Bethlen G. út 17., tel.: 49/540-688) látja el. 
A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó 
gyógyszertár zárása után kezdődik és tart másnap reggel 8 
óráig. Rendelkezésre állás 30 percen belül.  
Ünnepnapokon az ügyeletes gyógyszertár 8-19 óra között 
zárt ajtók mellett szolgálja ki a betegeket. 
Az ünnepi nyitvatartás a következőképp alakul a gyógyszer-
tárakban.
Tisza Gyógyszertár
December 24-én 8 és 12 óra között tartanak nyitva, 25-én 
és 26-án zárva lesznek. December 31-én 8 és 12 óra között 
nyitva lesznek, 12-től ügyeletben, január elsején pedig ők az 
ügyeletes patika. 
Arany Sas Gyógyszertár
December 24-én 8 és 12 óra között lesz nyitva a gyógyszertár, 
25-én és 26-án 8 és 19 óra között ügyelet, másnap reggel 8-ig 
készenlét. December 31-én és január 1-jén zárva tartanak. 
Borostyán Gyógyszertár
December 24-25-26-án zárva tart a gyógyszertár, 27-én és 
28-án 8:30 és 17 óra között nyitva lesznek. Az év utolsó és az 
újév első napján zárva tartanak, január 2-án 10 és 17 óra kö-
zött lesz nyitva a gyógyszertár.
Remény Gyógyszertár
December 24-én 8 és 12 óra között nyitva tartanak, 25-én 
és 26-án zárva. December 27-én és 28-án 8 és 17 óra között 
nyitva lesz a gyógyszertár, csakúgy mint decmeber 29-én 8 és 
12 óra között. December 30-án zárva tartanak, 31-én 8 és 12 
óra között nyitva lesznek, míg január 1-jén zárva. 

Egyházi hírek
Római katolikus

December 23-án, advent utolsó vasárnapján szentmise délelőtt 
11 órai kezdettel. 18 órakor karácsonyváró jótékonysági kon-
cert a templomban. 
December 24-én, hétfőn, éjféli szentmise 24 órai kezdettel, 
előtte gyermekek pásztorjátéka 23 óra 30 perctől. 
December 25-én, kedden, karácsony első napján és 26-án, szer-
dán, karácsony második napján a szentmise délelőtt 11 órakor 
kezdődik.
December 27, 28, 29-én, azaz csütörtökön, pénteken és szom-
baton a hétköznapi szentmisék 18 órakor kezdődnek, decem-
ber 30-án, Szentcsalád vasárnapján 11órakor. December 31-én 
hétfőn, szilveszter napján 18 órától hálaadó szentmisét tartunk.
Január 1-jén, kedden, újév napján a szentmise 11 órakor kezdő-
dik, január 2-án, szerdán 8 óra 30 perckor. Január 3, 4, 5-én, az-
az csütörtökön, pénteken, és szombaton 18 órakor kezdődnek a 
szentmisék. Január 6-án vasárnap, Vízkereszt napján 11 órakor 
kezdődik a szentmise és a vízszentelés.

Református
Tiszaújváros
2018. december 20-án, csütörtökön 17.00 órakor bibliaóra lesz.
2018. december 23-án, vasárnap 11.00 órakor kezdődik az ad-
venti istentisztelet. Az alkalommal párhuzamosan az imaterem-
ben gyermekek számára foglalkozást tartunk.
2018. december 24-én, hétfőn 16.00 órakor szentesti istentisz-

teletet tartunk, ahol a hittanos gyermekek is szerepelnek.
2018. december 25-én, kedden, 11.00 órakor karácsony első 
napján úrvacsoraosztással egybekötött istentisztelet lesz. 16.00 
órától már a legátus hirdeti az Igét.

2018. december 26-án, szerdán 11.00 órakor istentisztelet lesz.
2018. december 30-án, vasárnap 11.00 órakor kezdődik az is-
tentisztelet.
2018. december 31-én 16.00 órakor tartunk óévi istentisztele-
tet.
2019. január 01-jén, kedden 11.00 órakor újévi istentisztelet 
lesz.
2019. január 06-án, vasárnap 11.00 órakor istentiszteletet tar-
tunk.  Az alkalommal párhuzamosan az imateremben gyerme-
kek számára foglalkozást tartunk.
Tiszaszederkény
2018. december 23-án, vasárnap 10.00 órakor kezdődik az ad-
venti istentisztelet
2018. december 24-én, hétfőn 18.00 órakor szentesti, ünnepi 
istentiszteletet tartunk.
2018. december 25-én, kedden, 9.30 órakor karácsony első 
napján úrvacsoraosztással egybekötött istentisztelet lesz. 15.00 
órától már a legátus hirdeti az Igét,
2018. december 26-án, szerdán 10.00 órakor istentisztelet lesz.
2018. december 30-án, vasárnap 10.00 órakor kezdődik az is-
tentisztelet.
2018. december 31-én 18.00 órakor tartunk óévi istentisztele-
tet.
2019. január 01-jén, kedden 10.00 órakor újévi istentisztelet 
lesz.
2019. január 06-án, vasárnap 10.00 órakor istentiszteletet tar-
tunk.
Sajószögeden 2018. december 26-án, szerdán úrvacsoraosztás-
sal egybekötött istentisztelet lesz.

Görögkatolikus

Szombaton 10:30 órától gyóntatás, 11.00 Szent Liturgia.
Vasárnap 10.00 utrenye, 11.00 Szent Liturgia. 
December. 24. 8.00 Királyi imaórák, 19.00 Nagy lenyugvási is-
tentisztelet, utrenye, a gyerekek pásztorjátéka. 
December 25. 11.00 Szent Liturgia, 17.00 vecsernye. 
December 26. 8.00 utrenye, 11.00 Szent Liturgia, 17.00 vecser-
nye. 
December 27. 8.00 Szent Liturgia. 
December 30. (karácsony utáni vasárnap) 10.00 utrenye, 11.00 
Szent Liturgia. 
December 31. 17.00 vecsernye, óévi hálaadás, Jan. 1. 10.00 ut-
renye, 11.00 Szent Liturgia. 2018. Január 5. (Vízkereszt előes-
téje) 17.00 Nagy lenyugvási istentisztelet, Jan. 6. (Istenjelenés 
ünnepe - Vízkereszt) 10.00 utrenye, 11.00 Szent Liturgia, nagy 
vízszentelés.
A továbbiakban hétköznapokon 17.00 vecsernye, szerdán 8.00 
Szent Liturgia, szombaton 8.00 Szent Liturgia, 17.00 vecser-
nye, vasárnap 10.00 utrenye, 11.00 Szent Liturgia.

Kaffkás tisztújítás
Decemberben lejárt a Kaffka Margit Pedagógus Nyugdíjas Klub 
tisztségviselőinek 5 éves mandátuma. A tagság a december 5-i 
klubösszejövetelen megválasztotta vezetőit az elkövetkező öt 
évre. A klub vezetésével a régi klubvezetőt, Várkonyi Ilonát bíz-
ták meg. Helyettesének megmaradt Dajkáné Mészáros Mária, a 
pénzügyek intézését továbbra is vállalta Nagy Imréné. A kultu-
rális programok szervezője, Kecsmárné Csipi Gizella egészség-
ügyi okok miatt lemondott tisztségéről, utódja Oláhné Alföldi 
Katalin lett. A klub krónikása továbbra is Hajas Károlyné. 
- A „csapat” összeállt, és bizalommal nézek a jövő elé, hogy 
a klubunk a megszokott színvonalon, és létszámmal működik 
tovább. Itt ragadom meg az alkalmat, hogy klubunkba hívjam 
azokat a nyugdíjas közalkalmazottakat és köztisztviselőket, 
akik szívesen jönnének közénk, hogy velünk együtt éljenek ak-
tív, tartalmas, szép nyugdíjas éveket - nyilatkozta lapunknak az 
újraválasztott klubvezető.

Édesanyám, Bajzáth Sándorné és nővérem, Vida Béláné hosz-
szú ideig betegeskedett. Köszönetet mondunk azoknak az 
embereknek, akik e hosszú úton segítőink, s együttérző tá-
mogatóink voltak. 
Köszönet és hála Dr. Szurdoki Virág doktornőnek, Pötyiké-
nek, Szabó Ferencnének, Kántorné Perge Melindának, Koro-
na Györgyné Ibolyának, Sass Szabolcsné Margónak. 
Hálás szívvel gondolunk rájuk. 

A gyászoló család

Szüleim emlékére
Egy éve már, hogy bennünket itt hagytál,

Emléked azóta lelkünknek nagyon fáj.
Szeretnénk újra visszahozni tégedet,

Veled és apuval újrajátszani a boldog éveket.
De mivel ezt már sajnos nem lehet,

Odafent kívánok nektek boldog karácsonyt,
S az angyalokkal minden szép ünnepet.

Mazsi és a szerető család

Szilveszteri 
tűzijáték

Magyarországon magánszemélyeknek tilos petárdát birtokolni, 
illetőleg felhasználni. Aki a tilalom ellenére petárdát birtokol, il-
letve felhasznál, szabálysértést követ el, és 150 ezer forintig ter-
jedő pénzbírsággal sújtható. 
A polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló 173/2011. 
(VIII. 24.) Korm. rendelet alapján az 1. pirotechnikai osztályba 
tartozó termékeket a 14. életévüket betöltött személyek, míg a 2. 
pirotechnikai osztályba tartozó termékeket a 16. életévüket be-
töltött személyek egész évben engedély nélkül megvásárolhat-
ják és használhatják. 
A 3. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték termékeket a nagy-
korú személyek december 28-31. között engedély nélkül meg-
vásárolhatják, birtokolhatják, tárolhatják és a használati utasí-
tásnak megfelelően december 31-én 18 órától január 1-jén 06 
óráig felhasználhatják. Azonban tömegközlekedési eszközön 
nem használható fel, és csak zárt csomagolásban szállítható.
A fel nem használt, illetve hibás vagy lejárt szavatosságú termé-
ket, szilvesztert követően 5 napon belül a forgalmazónak visz-
sza kell szállítani. 

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

2. oldal 2018. december 20.Sokféle



Mikulástól karácsonyig

Egyre sűrűbbek a napok, egyre hosszabbak a so-
rok a boltokban, tele vannak a parkolók. És hiá-
ba a rohanás, a bevásárlólisták ugyanúgy hosszú-
ra nyúlnak, mint egy-két napja, hete. Olyan jó né-
ha kizökkenni ebből, s csak nézni a gyertya tánco-
ló lángját, a fenyőágon pihenő hópelyheket. Még 
egyszer, december 23-án lesz erre együtt lehető-
ségünk, a Mikulástól karácsonyig záró rendezvé-
nyén. 

A múlt héten pénteken és vasárnap is megtelt a Városháztér. 
Pénteken a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda és a Hu-
nyadi iskola köszöntötte műsorral az adventet, vasárnap pedig a 
harmadik gyertyát is meggyújtották a város adventi koszorúján. 
- Az ember mindig átérezte azt a végtelen távolságot, ami elvá-
lasztja őt a teremtőtől - mondta Jeviczki Ferenc görökatolikus 
parókus -, az ember önmagában nem képes eljutni az Istenhez 
és persze ha az ember nem juthat el Istenhez, előbb-utóbb kiala-
kulnak torz istenképek. A karácsonyi ünnep éppen ezt a torz ké-
pet akarja korrigálni, kijavítani. Radnóti Miklósnak van egy hí-
res verse, a Nem tudhatom, ami bemutat egy képet, azt mond-
ja, hogy aki gépen száll, annak térkép e táj. Az csak messziről 
látja az épületeket, a mezőt, nem veszi észre az élet apró jeleit. 
A karácsony azt akarja megtanítani nekünk, hogy az Isten nem 
szenvtelenül nézi az ember sorsát, az Isten le akar jönni és le is 
jött és emberré lett, éppen ezért társunk munkában, örömben, 
küzdelemben és bajtársunk a kereszt hordozásában is. Az Isten-
nek nem térkép e táj. 
A köszöntő után előbb a Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesüle-
tének amatőr dalköre, majd az Énekszó Baráti Kör lépett szín-
padra. 
- Elég sűrű a programunk - mondta Vörös Béla, az Énekszó Ba-
ráti Kör elnöke -, de az egyik kedvenc fellépésünk az, amikor 
ebben az adventi ünneplésben részt vehetünk. Elég vegyes a mai 
műsorunk, különböző nemzetiségű zeneszerzők műveit, népze-
nét, karácsonyi hangulatú modern zenét is hoztunk magunkkal. 
A karnagyunk azt a javaslatot tette, amikor hozzáfogtunk egy 
kis beénekléshez, hogy érezzük jól magunkat, érezzük át a kará-
csonyi hangulatot és ne azon gondolkodjunk hogy szépen ének-
lünk-e, mert az magától fog jönni. 
Még javában zajlott a műsor, amikor elkezdődött a szeretetven-
dégség. Ezen a napon Tógyer Gyula és családja ajándékozta 
meg a városlakókat egy-egy tányér finom étellel és kaláccsal. 
- Könnyen ránk került a sor - mondta Zupicz Józsefné -, látom, 
van finom kalács is az étel mellé, nagyon köszönjük. Mindig el-

jövök ide a térre, fel is léptünk már mi is a napokban. 
Sokan hazavitték, de sokan helyben fogyasztották az ételt. 
- Most kóstoltam meg - mondta Király Béla -, nagyon finom, 
édes káposztával van. Otthonról eljöttünk vacsora nélkül, bár 
nem tudtunk, hogy van ez a vendégség, de örülünk neki. Jó 
együtt lenni, igazán akkor érzi ezt az ember, mikor egyedül van 
az ünnepekkor. 
A Mikulástól karácsonyig programjai vasárnap, advent negye-
dik vasárnapján zárulnak. 16 órától a harangjáték után Bráz 
György polgármester köszönti a vendégeket, majd az egyházak 
képviselői mondják el ünnepi gondolataikat, a műsort a gim-
nasztrádások adják majd. A szeretetvendégség a Tiszaújvárosi 
Humánszolgáltató Központ nyugdíjas klubjai, a Tiszaújvárosi 
Nyugdíjasok Egyesülete és tiszaújvárosi vállalkozók támogatá-
sával valósul meg. 

Fodor Petra

Együtt a téren, ünnepi hangulatban 

„Ha veszel, megtelik a kezed. Ha adsz, megtelik a 
szíved.” Ezt a Margarete Seemann idézetet válasz-
totta mottónak a Sodrás Amatőr Színtársulat idei 
karácsonyi műsorának. Nem csoda, hiszen a csa-
pat minden évben, amellett, hogy ünnepi hangula-
tú műsorral készül, jótékonykodik is. 

- Volt olyan év, amikor betlehemes játékot adtunk elő - mond-
ta Jézsó Éva, a színtársulat vezetője. -  Most verset és prózát 
mondtak a szereplők, de természetesen nem maradhattak el a 
karácsonyi dalok sem. Az előző néhány évben a Castello Cuk-
rászda adott otthont a karácsonyi műsorunknak, idén azonban 
úgy alakult, hogy maradtunk hazai terepen, és itt Tiszaszeder-

kényben, a saját klub- helyiségünkben fogadtuk nézőinket. A 
karácsonyi műsorunkhoz mindig kapcsolódik jótékonykodás 
is, hiszen az év végén, a szeretet ünnepének közeledtével, ta-
lán mindenki kicsit jobban odafigyel másokra is. Mi minden év-
ben próbálunk mindig másként segíteni. Volt, amikor gyűjtöt-
tünk különböző hasznos dolgokat és eljuttattuk olyan emberek-
nek, akiknek igazán szükségük volt rá. Nincs ez másként idén 
sem. Most az az ötletünk támadt, hogy egy nehéz sorsra jutott 
embertársunkon segítsünk. Láttuk a tévében Magyari Józsefné-
nek, Beának a riportját. Nagyon megrendített minket a nehéz 
élete, ezért úgy döntöttünk, hogy idén őt támogatjuk.     
Bea kálváriája három évvel ezelőtt kezdődött. Egy helyi tészta-
készítő üzemben dolgozott, ahol munka közben egy meghibáso-
dott dagasztógép levágta a bal alkarját. Az asszony azóta perben 
áll egykori munkáltatóival. Mivel csökkent munkaképességű 

lett, nehezen talált munkát. Bár most részmunkaidőben dolgo-
zik, az élete sokkal nehezebb lett a baleset óta. Mára már nem 
csak a mindennapi megélhetése, de lakhatása is veszélybe ke-
rült. Az adomány, a karácsonyi ajándék az esetek többségében jó 
helyre kerül. Ebben az esetben pedig a legjobb helyre. 
- Óriási meglepetés volt, amikor Éva először felhívott és elmond-
ta, hogy mit terveznek - mesélte meghatottan Magyariné Bea. - 
Csak ültem és nem hittem a fülemnek. Ezt az érzést egyszerűen 
nem lehet szavakba önteni. Nagyon jólesik, hogy az emberek eny-
nyire támogatnak, segíteni szeretnének, és odafigyelnek rám.
A színtársulat három alkalommal adta elő karácsonyi műsorát, 
melyeknek összbevételét, valamint a támogatói jegyekből ösz-
szegyűlt pénzt is Beának ajánlották. 

ema
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Hunyadisok a színpadon. 

Szeretetvendégségben. Gyermeki (angyali) öröm. Adventi koszorú. A pódiumon a nyugdíjasok kórusa. 

Nem maradtak el a karácsonyi dalok sem. 

Magyari Józsefné „Közönségtalálkozó” zárta az estet. 

Óvodások nyitották a pénteki programot. 

Sodrás Amatőr Színtársulat

Jótékony karácsony 



A Tiszapalkonyai Erőmű alapítása 5.

A „Felső-tiszai erőmű” telephely alternatívái 2.
A Területrendezési Intézet (TERINT) ka-
pott megbízást arra, hogy megválaszol-
ja az Országos Tervhivatal (OT) két kér-
dését: lehet-e a legnagyobb árvízszint 
alá építkezni, és mibe kerül egy új város 
megépítése. Ami az előbbit illeti, bevon-
ták a sokkal illetékesebb Mélyépítési Ter-
vező Vállalatot és a Közlekedési és Pos-
taügyi Minisztériumot, amelyek néhány 
adattal azon nyomban nyilvánvalóvá tet-
ték, hogy nem szabad árvízszint alá épít-
kezni.  A lakásépítés jóval összetettebb 
vizsgálódást igényelt. A TERINT-tel négy 
alternatívát vetettek figyelembe: 1./ A vá-
ros és az ipartelep Tokajhoz csatlakozó-
an épül fel, annak déli részén, 2./ Tisza-
ladány és Tiszatardos között, Tokajtól kb. 
7 km-re délre, amely esetben új lakóvá-
ros létesítendő, 3./ Tiszapalkonya új lakó-
telep, illetve város kialakításával, 4./ Ti-
szapalkonya lakótelepének Polgárhoz va-
ló hozzáépítése. Ezeket az alternatívákat 
hasonlították össze egymással munkaerő-
helyzet, városfejlesztés és városhálózat 
tekintetében.
A munkaerőhelyzetet és a városfejlesztést 
illetően annyit érdemes kiemelni, hogy a 
tiszapalkonyai körzetbe (a meglévő, ipar-
ba átirányítható munkaerő mellé) továb-
bi 1.750 fő, a tokaji körzetbe 1.000 fő 
betelepítésével számoltak.  A lakásépí-
tési szükséglet Palkonyánál és Polgár-
nál 70 millió Ft, Tokajnál és Ladánynál 
40 millió Ft. Ugyanakkor megjegyezték, 
hogy az első ötéves tervben a palkonyai 
és a tokaji erőmű mellé egyformán 100-
100 készenléti lakás építésére lenne szük-
ség. Érdekesebb a városhálózat fejleszté-
si stratégiája, amely városunk kvázi létjo-
gosultságának indoklása: „A Tisza men-
tén Szolnoktól É-ra kiépült városunk nin-
csen. Három nagyobb település jön tekin-
tetbe: Tiszafüred, Polgár és Tokaj. Tisza-
fürednek kiterjedt vonzáskörzete nincs, 
mert azt keletről Debrecen, É-NY felől 
Eger, míg délről az erősen fejlődő Karcag 
teljesen elszívja. Polgár teljesen egyedül-
álló település, háttérterülete egyáltalában 
nincsen. Tokaj egyrészt Nyíregyháza, de 
Miskolc távolabbi szívóhatásába is bele-
esik. Egy új város kialakítása ezen a sza-
kaszon feltétlenül kívánatos. Mezőcsát, 
mint kistájközpont a Tiszától távol fek-
szik és csak arra alkalmas, hogy saját ki-
sebb vonzásterületét szervezze meg. Az 
így újonnan kialakítandó városnak leg-
kedvezőbb iránya a Miskolc-Debrecen-i 
főútvonal, kiépítendő közvetlen vasútvo-
nal és a Tisza keresztezése volna. Itt he-
lyezkedik el Polgár. Az új városnak tehát 
vagy Polgárnak kell lennie, de ebben az 
esetben átmegyünk a Tisza bal partjára, 
míg az iparüzem előreláthatólag a Tisza 
jobb partján lesz, vagy pedig Tiszapalko-
nya és Tiszaszederkény között új várost 
kell építenünk.”
Az alternatívák kiértékelésében a TE-
RINT megállapította, hogy az első ötéves 

terv távlatában az erőmű kiépítése mind-
egyik esetben azonos. A második ütem-
ben, vagyis a második ötéves terv során 
létesülő iparüzem és az ezzel kapcsola-
tos városépítés beruházásainak költség-
különbözete 70 millió Ft-on belül van. 
Ezzel szemben csak az erőmű üzemelte-
tési költségeiben jelentkező évi különbö-
zet Tiszapalkonya javára és a Tokaj kör-
nyéki elhelyezés hátrányára évi 7-10 mil-
lió Ft. Ez az üzemkölségtöbblet 1954-ben 
50%-ban jelentkezne, míg 1956-ban már 
teljesen terheli az erőművet. Üzemeltetés 
és városépítés szempontjából egyértel-
műen a tiszaladányi telepítés tűnt a leg-
kedvezőtlenebbnek, mert az üzemeltetés 
ez esetben évi 10 millió Ft többletet je-
lentene. „Tehát az erőműnek a legkedve-
zőbb helyen való felépítéséből szárma-
zó üzemeltetési költségkülönbözet 10 év 
alatt 70 millió Ft-ot tesz ki, ami felemész-
ti a városfejlesztési szempontból jelentke-
ző, de csak a második 5 éves terv során 
szükségessé váló beruházási különbözet 
teljes összegét. Mindezek figyelembevé-
telével a „T” erőműnek a fentebbi alter-
natívák közül Tiszapalkonyán való elhe-
lyezését tartjuk a legkedvezőbbnek.”
A TERINT végkövetkeztetése a még 
mindig kétkedő OT-t is meggyőzte ar-
ról, hogy az erőművet és az ipartelepet 
Tiszapalkonyán érdemes felépíteni. Még 
ugyan hátra volt a szovjet szakértők állás-
foglalása, azonban az OT úgy kalkulált, 
hogy fél éven belül azt úgyse kapják meg, 
vagyis nem érdemes várni, főleg annak 
fényében, hogy már így is késésben van-
nak. Szeptember 5-én az OT Beruházási 
és Telepítési Főosztálya az összes érde-
kelt szerv jelenlétében még egyszer utol-
jára megtárgyalta a javaslatot, mielőtt fel-

terjesztették volna az Államgazdasági Bi-
zottsághoz. A tárgyalás jegyzőkönyve el-
sősorban a vegyi kombinát és az erőmű 
kooperációja miatt érdekes, hiszen ezek-
ben a napokban jutott az érdekeltek tudo-
mására (nem hivatalosan), hogy az ország 
előreláthatólag Romániából fog földgázt 
kapni csővezetéken keresztül és erre egy 
vegyipari kombinátot kívánunk létesíte-
ni, ami előnyösebb az eddig preferált Ba-
latoni Vegyi Kombinátnál. A jelenlévők-
ben felvetődött, hogy ezek az új informá-
ciók miben befolyásolják az erőmű pal-
konyai telepítését, illetve, hogy a két pro-
jekt összekapcsolható-e vagy sem. Vé-
gül mindenki belátta, hogy mind a beru-
házás, mind az üzemköltségek tekinteté-
ben jelentős megtakarítás érhető el, ha a 
vegyi kombinát és az erőmű kooperáció-
ra lép egymással gőz és energia tekinte-
tében (de csak akkor, ha a kombinát nem 
települ 1,5-2 km-nél távolabbra). A közös 
telephely melletti érvelést azzal is alátá-
masztották, hogy a gázvezetékek lefek-
tetése legegyszerűbben a folyóvölgyek-
ben történhet, így a Maros, a Körös vagy 
a Szamos völgye jöhetett számításba. Mi-
vel úgy tűnt, hogy a gázvezetékkel kap-
csolatban egy csehszlovák kooperációval 
is számolni kellett Kassa irányába, és fi-
gyelembe véve azt, hogy a vegyi kombi-
nát a nagy vízigény és szennyvízelvezetés 
miatt vízbázis mellett települhet, a vegyi 
kombinát szempontjából is a Tisza menti 
telepítés volt a legkedvezőbb. Vagyis kü-
lön-külön és együttesen is vizsgálva a te-
lepítés kérdéseit, ugyanazt az eredményt 
kapták.

(folyt. köv.)
Kákóczki Balázs
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Karácsonyvárás 
az óvodában

Az év utolsó hónapja sok-sok titkot, csodát rejt az óvodás gye-
rekek számára is. A Mikulás érkezésének izgalmát, az adventi 
várakozás meghittségét, a karácsony varázsát, az együttlét, ösz-
szetartozás örömét. Ezekből a kincsekből szeretnénk minél töb-
bet csempészni óvodásaink „tarsolyába”, hiszen számukra életre 
szóló élmény lehet a gyermekkor ünnepi készülődésének hangu-
lata, nekünk, felnőtteknek pedig szép ajándék a kicsik önfeledt, 
átszellemült tekintete.
Papír, néhány textildarab, faágak, homok, szalma, üveg, egy kis 
„sár”. Hogy mi minden készülhet ebből a pár anyagból, ha van 
egy jó ötlet és néhány ügyes kéz? Szinte bármi! Karácsonyfa, 
manó, hóember, ajtódísz, szaloncukortartó, csillagok, mikulá-
sok, mécsestartók… csupa, csupa csuda. 
A Bóbita, Szivárvány és Szederinda óvodában idén is karácso-
nyi játszóházat szerveztek az óvodapedagógusok, hogy lehető-
séget adjanak a szülőknek és gyerekeknek közösen belefeled-
kezni az alkotás örömébe. Mindig különös élmény látni, ahogy 
az apukák - talán életükben először - tűt és cérnát igyekeznek 
munkára bírni, az elkészült dísznek pedig úgy örül a család, 
mint a legszebb műalkotásnak. Valójában az is. Gyönyörű műal-
kotás, hiszen benne van az együtt töltött időn kívül a szeretet is.
Mint azokban a műsorokban is, amelyeket óvodásaink évről-év-
re a nyugdíjasoknak adnak. Minden idősek klubjába ellátogat-
nak ilyenkor nagycsoportosaink, hogy megörvendeztessék a 
kedves néniket és bácsikat csengő hangjukkal, verseikkel, da-
laikkal. Cserébe sok-sok köszönő szót, kedvességet, és kis ven-
déglátást is kapnak. 
A Tündérkert óvodába egy bábjátékkal csempészték be a pe-
dagógusok a karácsonyvárás hangulatát. A gyerekeknek min-
dig nagy élmény az óvó néniket látni egy-egy szerepben, idén 
egy elveszett papucsról szólt a mese, amely végül természete-
sen megtalálta a gazdáját, s a karácsonyfa alatt boldog ünnep-
léssel zárult a történet. No meg hatalmas tapssal, amivel a gye-
rekek jutalmazták az óvodapedagógusokat, a Báb- és drámajá-
ték munkaközösség tagjait.
Természetesen minden egyes csoportszobában nagy gondot for-
dítunk arra, hogy az ünnep meghittségét meg tudjuk teremte-
ni. Gyönyörű dekorációkkal, szép zenékkel, versekkel készü-
lünk a napra, amikor az óvoda épületeiben együtt a fa alá állunk, 
és kollégák, nyugdíjas kollégák, gyerekek, mindannyian békés, 
boldog ünnepet kívánunk egymásnak. 
Tiszaújváros valamennyi családjának áldott karácsonyt kíván a 
Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda alkalmazotti közössége!

A Humán munkaközösség által koordi-
nált, novemberben és decemberben meg-
rendezett versenyeinken szép eredmé-
nyek születtek.
November 21-én rendeztük meg a Simo-
nyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírá-
si verseny iskolai fordulóját, ahol az aláb-
bi eredmények születtek: 5.évfolyam: 1. 
Vámosi Réka 5. b (felkészítő tanár: Mak-
rai Marianna), 2. Pap Gréta 5. c (felké-
szítő tanár: Réthi Zoltánné), 3. Tóth Im-
re 5. a osztályos tanuló (felkészítő tanár: 
Makrai Marianna). 6. évfolyam: 1. Szabó 
Panna 6. b, 2. Besenyei Sára 6. b, 3. Mol-
nár Dávid 6. b osztályos tanuló (felkészí-
tő tanáruk: Pípoly István). 7. évfolyam: 1. 
Görzsöny Gréta 7. a (felkészítő tanár: Rét-
hi Zoltánné), 2. Hegedűs Brigitta 7. c (fel-
készítő tanár: Makrai Marianna), 3. Lenke 
Adél 7. a osztályos tanuló (felkészítő ta-
nár: Réthi Zoltánné). 8. évfolyam: 1. Ko-
vács Gréta 8. a, 2. Vámosi Marcell 8. a 
osztályos tanuló (felkészítő tanáruk: Mak-

rai Marianna), 3. Koncz Emese 8. b osz-
tályos tanuló (felkészítő tanár: Pípoly Ist-
ván). A megyei fordulóban az első helye-
zettek képviselik iskolánkat.
November 28-án a 7-8. évfolyamos tanu-
lók számára meghirdetett országos angol 
nyelvi versenyen az alábbi eredmények 
születtek: 1. Vámosi Tibor 8. b (felkészí-
tő tanár: Vad Gertrúd), 2. Suszter Roland 
8. a, 3. Kacsa Dávid 8. a osztályos tanuló 
(felkészítő tanáruk: Makó Éva). A megyei 
fordulóba nyolc tanulónk jutott be.
December 5-én a Szép Magyar Beszéd 
szépkiejtési verseny résztvevői mérhet-
ték össze tudásukat. A verseny eredmé-
nyei a következők: 5-6. évfolyam: 1. Pap 
Gréta 5. c (felkészítő tanár: Réthi Zoltán-
né), 2. Zsandár Zénó 5. b (felkészítő ta-
nár: Makrai Marianna) és Kovács Kristóf 
László 5. c (felkészítő tanár: Réthi Zol-
tánné), 3. Barna Csaba 5.c (felkészítő ta-
nár: Réthi Zoltánné) és Tóth Imre 5.a osz-
tályos tanulók (Felkészítő tanár: Makrai 

Marianna). 7-8. évfolyam: 1. Sipos Ad-
rienn 8.c osztályos tanuló (Felkészítő ta-
nár: Réthi Zoltánné), 2. Görzsöny Gréta 
7. a (felkészítő tanár: Réthi Zoltánné), 3. 
Varga Bence 8. b (felkészítő tanár: Pípoly 
István) és Kacsa Dávid 8.a (felkészítő ta-
nár: Makrai Marianna). Mindkét korcso-
portban az első helyezettek versenyeznek 
a megyei fordulóban.
December 11-én a 7-8. évfolyamos ta-
nulók országos történelem tanulmányi 
versenyének iskolai fordulójára került 
sor. Tanulóink a következő eredmények-
kel büszkélkedhetnek: 1. Fedák Zsom-
bor 8. a, 2. Rontó Balázs 8. a (felkészítő 
tanáruk: Baloghné Fodor Ágota), 3. Fe-
dák Botond 7. b (felkészítő tanár: Gulyás 
Sándorné). Az első két helyezett folytatja 
a versengést a megyei fordulóban.
Valamennyi versenyzőnek és felkészítő-
iknek gratulálunk és további sikereket kí-
vánunk!

Réthi Zoltánné munkaközösség-vezető
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Versenyek a Széchenyiben

4. oldal 2018. december 20.Mindenes

Öt telepítési alternatíva a „T” Erőmű helyére: 1. Sajószentpéter (fekete), 2. Ti-
szapalkonya–Polgár (piros), 3. Tokaj–Rakamaz (sötétkék), 4. Tiszalúc (sárga), 5. 
Mezőcsát (zöld) (1951. július 30.).

Csupa, csupa csuda készült. 

A gyerekeknek nagy élmény volt az óvó néniket látni. 

Bábjátékkal csempészték be a karácsonyvárás hangulatát. 



A Tisza TV műsora
December 20., csütörtök

10:00 A képviselő-testületi ülés közvetítése
Utána: a szerdai adás ismétlése

Héthatár: Mikulástól karácsonyig - Jótékony Sodrás-kará-
csony - Kezdődnek az év végi rendezvények - Mesevarázs - 

Bábelőadás az ovisoknak - Sport 
Hétről-Hétre: A Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány ad-

venti hangversenye
Utána: A testületi ülés ismétlése

December 25., kedd
15:00 A történelmi egyházak ünnepi szertartásainak közvetí-

tése felvételről, folyamatos ismétléssel másnap délelőttig
December 30., vasárnap

16:00 Egy bolond százat csinál - a Sodrás Színtársulat előa-
dása felvételről 

18:20 A Tisza TV élő szilveszteri műsora
Január 5., szombat

17:00 a szilveszteri műsor ismétlése
Január 9., szerda
18:00 Hétről-Hétre

18:15 Héthatár, benne pótszilveszter
Január 10., csütörtök

9:00 A szerdai adás ismétlése

Tiszaújvárosi Művelődési 
Központ és Könyvtár

Rendezvénynaptár

DERKOVITS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Városháztér
December 23. (vasárnap), 16.00 óra
Mikulástól karácsonyig 
Derkó MiniGaléria
Hajdu József – Fények és Formák
című kiállítása
január 10-ig 
VÁROSI KIÁLLÍTÓTEREM
Karácsonyi Művészeti Vásár
december 23-ig
TISZASZEDERKÉNYI MŰVELŐDÉSI HÁZ
Óvárosi KULT Galéria
Tóth Ferenc Hazatérő kacsafarkú vándor szender című kiál-
lítása január 5-ig 
HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR
Az erőmű és a készenléti lakótelep  
A Tiszaújváros Települési Értéktár Testület kiállítása
január 12-ig
A programokkal kapcsolatos részletes információkról az in-
tézmény honlapján, facebook oldalán, illetve a megjelenő ha-
vi programfüzetből és plakátokról tájékozódhatnak.

A papír, az papír

Rímekbe szedett kötet

Könyvmolyok, ha találkoznak

Mesevarázs verseskötet gyerekeknek

Könyvekről beszélgetnek, 
könyveket cserélnek, és ad-
nak el egymás között a most 
alakult Könyvmoly klub tag-
jai. Az eredetileg facebook 
csoportnak indult társaság 
úgy gondolta, kilép a virtuá-
lis világból és a való életben is 
találkozót szerveznek.

Az egyik asztalon sorakoznak az eladásra 
szánt keményfedelesek, a másikon a cse-
redarabok. Egy harmadik asztal ad helyet 
az aprósüteménynek és az üdítőnek, me-
lyet az érkezők hoztak, hogy ezzel is old-
ják az első valós találkozás feszültségét.
- Ez egy francia színésznek az életrajzát 
dolgozza fel - mutatja cserére kínált da-
rabját az egyik vendég, és már jön is rá 
a válasz: engem érdekel, helyette pedig 
ezt tudom felajánlani. A cél, hogy mi-
nél többen minél többféle könyvet ol-
vassanak.
- Én a mai magyar irodalmat szoktam ol-
vasgatni - mondja a csoport egyik tagja, 
Pristyák Zsolt -, de az internet ma már 
megöli ezt a fajta könyvolvasási szo-
kást. Úgy gondolom, hogy fontos lenne, 
hogy elővegyük a könyveket, mert a pa-
pír azért, az papír.

Nem csak cserélnek, beszélgetnek is. 
Könyvről, a könyvolvasási szokásokról, 
és mindenről, ami a nyomtatott köny-
vekhez kapcsolódik. Az első alkalom-
mal megrendezett találkozóra még csak 
néhányan érkeztek. A facebook csoport-
ban, mely a Tiszaújvárosi könyvmolyok 
nevet viseli azonban több mint 300 tag 
van.

- Felvetettem a kérdést a csoportban, 
hogy lenne-e kedvük találkozni - tudom 
meg az esemény szervezőjétől, Török Ad-
rienntől. - Nagyon sok pozitív visszajel-
zést kaptam, így jött annak a gondolata, 
hogy találkozzunk személyesen, ismerjük 
meg egymást, ha már a facebookon sokat 
beszélgetünk.

Borza 

Meséket varázsolt egy kö-
tetbe Pocsai Piroska amatőr 
költő. A tiszaújvárosi szerző 
tollából már sok rímbe fara-
gott költemény született, az 
Érzések című felnőtteknek 
szóló kötete után most a leg-
kisebbekhez szól, a gyerekek-
nek írt verseket. Mesevarázs 
című könyvének bemutatóját 
kedden délután tartották a 
Hamvas Béla Városi Könyv-
tárban.

Négyen ültek egy pódiumon, a szerző Po-
csai Piroska, a könyv illusztrátora Héthe-
lyi Krisztina és a kötet szerkesztői Zsol-
dos Árpád és Zsoldos Adrienn, az Iro-
dalmi Rádió munkatársai. Piroska gyer-
mekverseit idézve így együtt mutatták be 
a nyomdából frissen kijött verseskötetet. 
Az író-olvasó találkozón a célközönség, 
a gyerekek is ott ültek a sorok közt, nekik 
kérdezz-felelek kvízjátékért járt az aján-
déktoll, ami akár későbbi írói pályafutá-
sokhoz is megadhatja az ihletet. Piroska 
könyvébe egy híján húsz vers került be-
le. Rímekbe szedett mesék Pitty Palkó-
ról, a lusta macskáról, a százlábú báljáról, 
és a csirkéről, akiről még ma sem tudni, 
hogy ő volt-e előbb vagy a tojás. A humo-
ros gyerekversekben a betűk itt-ott kilóg-
nak a sorból és a színek is ide-oda kalan-
doznak, nem véletlenül, hiszen a gyerme-

kekhez szólnak. A sorok közti humor és 
vidámság mellé színes illusztrációk sze-
gődtek, melyeket Héthelyi Krisztina fo-
galmazott mesés rajzokban.
- A verseken is érződik az, hogy én na-
gyon szeretem a gyerekeket - mondja a 
költő.  - Annak idején, amikor a fiaim ki-
csik voltak, minden este olvastam nekik 
mesét és nagyon szerették. Nem is egyet, 
négyet-ötöt, mindenkink teljesült a kíván-
sága elalvás előtt. Akkor még csak a me-
séket olvastam, mióta van unokám, azó-
ta írok verseket, így ez a kötet, illetve a 
benne lévő versikék is az elmúlt két év 

termései. Megpróbáltam gyermekszem-
mel nézni a világot, így van benne termé-
szetvers, óvodás vers, altató, a humor és a 
vidámság sem maradhatott ki, és vannak 
olyan versek is, melyek oktató, tanító jel-
legűek. Igyekeztem minden olyan dolog-
ról írni, ami felkelti, felkeltheti a gyere-
kek érdeklődését. Korábbi, legelső köte-
temben a felnőttekhez szóltam, most ki-
zárólag a gyerekekre koncentráltam, hoz-
zájuk szóltam, nekik írtam, ami azt hi-
szem sokkal nehezebb. A felnőtt versben 
a szabadosság jobban adva van, míg a 
gyerekversben figyelni kell a ritmikára, a 
témára, a szóösszetételre, a dallamra, ah-
hoz, hogy a kis lelkével, a kis agyával be 
tudja fogadni. Azt gondolom, fog tetsze-
ni a gyerekeknek, jó visszajelzéseket ka-
pok, az unokám, Petike az egyik mérce, ő 
nagyon szereti a verseimet, neki nagyon 
tetszenek az írásaim. A tartalmat erősíti 
a látvány, ami a szerkesztő hölgy dicső-
sége, hiszen ő találta ki, hogy variáljuk a 
betűk formáját és a színeket, hogy jobban 
felkeltse a gyermekek figyelmét. 
Pocsai Piroska gyermek verseskötete az 
Irodalmi Rádió kiadásában jelent meg 
200 példányban. Ez volt a szerző máso-
dik kötete, ami akár a karácsonyfa alá is 
szép ajándék lehet. A könyv a Bölcs Ba-
goly Könyvesboltban kapható.

berta

A Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár, vala-
mint intézményegységeinek ünnepi nyitvatartása
Derkovits Művelődési Központ
2018. december 17-20. nyitvatartási idő szerint
december 21.  rövidített nyitvatartás 8:00-16:00 óráig
december 22.26. között  zárva
december 27-28. nyitvatartási idő szerint
december 29-30.  zárva
december 31.  20:00-02:00 óráig
2019. január 1.  zárva 
 január 2-től  nyitvatartási idő szerint  
Tiszaszederkényi Művelődési Ház 
2018. december 17-20. nyitvatartási idő szerint
december 21.  rövidített nyitvatartás 10:00-14:00 óráig
 december 22.26. között  zárva
december 27-28. rövidített nyitva tartás 10:00-17:00
december 29-30.  zárva
2019. január 1.  zárva 
január 2-től  nyitvatartási idő szerint  
Városi Kiállítóterem
2018. december 9-23.  9:00-18:00 óráig
december 24-2019. január 17-ig  zárva
Hamvas Béla Városi Könyvtár és Tiszaszederkényi Fiók-
könyvtár 
2018. december 17-20. nyitvatartási idő szerint
december 21.  rövidített nyitvatartás 10:00-14:00 óráig
 december 22.26. között  zárva
 december 27-28. rövidített nyitvatartás 10:00-17:00
december 29-31.  zárva
2019. január 1.  zárva 
január 2-től  nyitvatartási idő szerint  
A Tiszaparti Fiókkönyvtár december 20-tól 2019. január 1-ig 
zárva tart. 
„Villa Scederkyn” Tájház 
2018. december 17-21. nyitvatartási idő szerint
december 21-31. között zárva
2019. január 1. zárva 
 január 2-től  nyitvatartási idő szerint  

5. oldal2018. december 20. Kultúra

Könyvmolyok, ha találkoznak, beszélgetnek, cserélnek. 

Pocsai Piroska dedikálás közben. 

Nagyon sok felnőtt is kíváncsi volt a kötetre. 



Közérdekű telefonszámok
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal (49) 548-000
Tiszaújváros Városi Rendelőintézet (49) 544-600

B-A-Z Megyei Kormányhivatal Tiszaújvárosi 
Járási Hivatal (49) 795-026

B-A-Z Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 

(49) 341-244. (49) 341-168

Közterületi SOS hívószám
A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. a közterülete-
ken történt, azonnali beavatkozást igénylő, rendkívüli ese-
mények bejelentésére szolgáló telefonszámot működtet. A 
49/540-508-as „Közterületi SOS” hívószámra beérkező hí-

vásokat, amennyiben a diszpécser hibaelhárítást végez, 
üzenetrögzítő rögzíti. 

Zöld szám
A polgármesteri hivatal  tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot-
hogy a 06-80/200-839-es telefonszámon lehetőség van kö-
zérdekű problémák bejelentésére. A hívás ingyenes.  A te-
lefon üzenetrögzítős, a nap 24 órájában hívható. A rögzí-

tett bejelentések alapján a Polgármesteri Hivatal megteszi a 
szükséges intézkedéseket. 

Orvosi ügyelet
Az orvosi ügyelet hívószáma hétköznap délután 17 órától 

másnap reggel 8 óráig, illetve pénteken 17 órától 
hétfő reggel 8 óráig, valamint az ünnepek alatt: 

06-46/477-104

Tisztelt Lakosság!

Felhívjuk figyelmüket, hogy a Tiszaújváros Városi Rendelő-

intézet szakrendeléseinek aktuális rendelési idejét az alábbi 

internetes elérhetőségen tekinthetik meg: 

http://www.rendelointezet.tiszaujvaros.hu/ index.php/

szakrendelesek 

Nagyné Kántor Judit  főigazgató

Tisztelt Tiszaújvárosi Lakosok!
Tájékoztatjuk a Tisztelt gépjármű tulajdonosokat, hogy a Ka-
zinczy Közösségi Ház, Bethlen G. út felőli parkolója fenyő-
faárusítás miatt  2018. december 24. (hétfő) 18:00 óráig le 
van zárva.
Kérjük, a gépjárművekkel máshol parkoljanak, a parkolót ne 
használják, mert a gépjárműveket elszállítják.

Köszönettel: Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Pályázat

Alapszolgáltatási szakmai vezető munkakör
A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Köz-
pont ( 3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3.) 
pályázatot hirdet 1 fő részére alapszolgál-
tatási szakmai vezető munkakör betölté-
sére.
Feladatai: 
- házi segítségnyújtással, jelzőrendszeres 
házi segítségnyújtással, szociális étkezte-
téssel, idősek nappali ellátásával, fogya-
tékosok nappali ellátásával kapcsolatos 
feladatok koordinálása
A jogviszony időtartama: 
- határozatlan idejű közalkalmazotti kine-
vezés - határozott (5 évre szóló) vezetői 
megbízás
Pályázati feltételek: 
- főiskola, szociális felsőfokú végzettség
- felhasználói szintű MS Office (irodai al-
kalmazások)
Előnyt jelent:
- szociális alapszolgáltatásban szerzett 
vezetői gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, 
igazolások:
- motivációs levél
- szakmai önéletrajz 
- iskolai végzettséget igazoló bizonyítvá-
nyok másolata
- 3 hónapnál nem régebbi, bejegyzésmen-
tes erkölcsi bizonyítvány a Kjt. 20. § (4) 
és (5) bekezdéseinek megfelelően
- hozzájáruló nyilatkozat a pályázati 
anyagban foglalt személyes adatok pályá-
zati eljárással összefüggésben szükséges 
kezeléséhez,
Bérezés: 
- a Közalkalmazottak Jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény szerint. 
A pályázatot a Tiszaújvárosi Humánszol-
gáltató Központba, Poropatich Péter in-
tézményvezetőhöz kell eljuttatni, Tisza-
újváros, Kazinczy út 3. címre. Pályáz-
ni csak a pályázati feltételekben felsorolt 
valamennyi irat benyújtásával lehet, el-

lenkező esetben a pályázat érvénytelen. 
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázat 
azonosító számát: 2650/2018., valamint a 
munkakör megnevezését: alapszolgálta-
tási szakmai vezető.
A pályázat kiírója fenntartja magának a 
jogot, hogy a pályázati eljárást eredmény-
telenné nyilvánítsa.
A pályázatok beérkezésének határideje 
2018. december 20.
A pályázatok elbírálásának határideje: 
2019. január 04.
A munkakör 2019. január 15. napjától 
tölthető be.
A pályázattal kapcsolatban érdeklőd-
ni Poropatich Péter intézményvezető-
nél a 49/548-190-ös telefonszámon le-
het. A pályázati felhívás az NKI honlap-
ján 2650/2018. azonosító számon 2018. 
december 03. napján jelent meg.

A Polgármesteri Hivatal felhívja a hulla-
dékszállítási díjtámogatásban, és/vagy a 
kábel TV előfizetési díjtámogatásban ré-
szesülő 65. életévüket betöltött személyek 
figyelmét, hogy a Polgármesteri Hivatal a 
jogosultsági feltételek fennállását érintően 
2019. évben felülvizsgálatot végez.
Fentiek alapján a Polgármesteri Hivatal 
kéri a hulladékszállítási díjtámogatásban, 

és/vagy a kábel TV előfizetési díjtámoga-
tásban részesülő személyeket, hogy a tá-
mogatásokra való jogosultságuk megálla-
pítása óta körülményeikben (pl.: lakóhely 
változás, tiszaújvárosi életvitelszerűség 
megszűnése, a lakóingatlanon fennálló 
tulajdonjog, haszonélvezeti jog megszű-
nése) bekövetkezett változásokat, szíves-
kedjenek legkésőbb 2019. január 31. nap-

jáig személyesen a Polgármesteri Hivatal 
Intézményfelügyeleti, Szociális és Sport 
Osztályán (I. em. 115. iroda, tel.: 49/548-
038), vagy postai úton (3580 Tiszaújvá-
ros, Bethlen G. út 7.) jelezni. 
További információk a http://www.varos-
haza.tiszaujvaros.hu honlapon olvasha-
tók. 

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Felhívás
hulladékszállítási díjtámogatásban és/vagy kábel TV előfizetési díjtámogatásban 

részesülő 65. életévüket betöltött személyek részére

Pályázat civil szervezeteknek, egyesületeknek
A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal tá-
jékoztatja az egyesületeket, civil szerve-
zeteket, hogy Tiszaújváros Város Önkor-
mányzatának Képviselő-testülete pályá-
zatot hirdet az egyesületek, civil szerve-
zetek számára. 
A pályázat célja:
A pályázat az egyesületek, civil szerve-
zetek 2019. január 1. és 2019. december 
31. között megrendezendő rendezvényeit 
támogatja, valamint az érintett szerveze-
tek 2019. évi működési költségeihez kí-
ván hozzájárulni.
Pályázhatnak:
- egyesületek, vagy más civil szervezetek, 
amelyek az illetékes törvényszék által ti-
szaújvárosi székhellyel bejegyzésre ke-
rültek és Tiszaújvárosban működnek,
- országos, regionális, megyei civil szer-
vezetek helyi szervezetei.
Támogatott célok:
• önszerveződő közösségek alakulása, 
működése, amelyek tevékenységi köre 
segíti bizonyos önkormányzati feladatok 
átvállalását,
• olyan rendezvények megvalósítása, 
amelyek szakmai célokon túl a város hír-
nevének erősítését szolgálják,

• művészeti értékű városi kiadványok tá-
mogatása, 
• közművelődés területén alkotó folyama-
tok támogatása, 
• nemzetközi együttműködés támogatása, 
• külföldi tanulmányutak, szakmai konfe-
renciák támogatása, 
• egészséges életmód elterjesztésére ösz-
tönző akciók, 
• életesélyek növelésének támogatása. 
A képviselő-testület 3300-4/2008. 164/
Ökth. 3./pontjának döntése alapján a pá-
lyázatban megjelölt cél módosítására 
nincs lehetőség. 
A pályázatok benyújtásának módja, 
helye és határideje:
A benyújtás módja:
A pályázatok kizárólag a Tiszaújváro-
si Polgármesteri Hivatal által erre a cél-
ra kiadott pályázati adatlapon, papírala-
pon nyújthatók be. 
Pályázati dokumentáció beszerzése:
A pályázati kiírás, pályázati adatlap, illet-
ve a pályázó szervezet bemutatását tartal-
mazó formanyomtatvány (civil adatlap) 
letölthető a http://ugyfelterminal.tiszauj-
varos.hu honlapról, illetve személyesen 
átvehető ügyfélfogadási időben a Tisza-

újvárosi Polgármesteri Hivatal Ügyféltá-
jékoztatóján, valamint az Intézményfel-
ügyeleti, Szociális és Sport Osztályán.
A benyújtás helye:
A pályázatokat postai úton (3580 Tisza-
újváros, Bethlen Gábor út 7.), vagy sze-
mélyesen a Tiszaújvárosi Polgármeste-
ri Hivatal Ügyféltájékoztató Irodáján, va-
lamint az Intézményfelügyeleti, Szociális 
és Sport Osztályán lehet benyújtani ügy-
félfogadási időben.
A benyújtás határideje:
2019. február 1.
A pályázat elbírálása:
A benyújtott pályázatokról a képvise-
lő-testület 2019. márciusi ülésén dönt. 
A pályázókkal Tiszaújváros Város Ön-
kormányzata támogatási megállapodást 
köt, melyben meghatározásra kerül a tá-
mogatásra biztosított összeg, a felhasz-
nálás célja és határideje, az elszámolás 
módja és határideje.
A pályázattal kapcsolatban az alábbi tele-
fonszámokon kérhető információ:
- Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal In-
tézményfelügyeleti, Szociális és Sport 
Osztály: 548-032, 548-066

Ülésezik az önkormányzat
Tiszaújváros önkormány-
zatának képviselő-testülete 
2018. december 20-án, csü-
törtökön 10 órakor ülést tart 
a Városháza III. emeleti ta-
nácskozótermében. 

Napirendi javaslat:
Zárt ülés:
1. Javaslat a TiszaSzolg 2004 Kft. 2018. 
évi üzleti tervének módosítására
2. Javaslat az önkormányzati tulajdonú 
gazdasági társaságok felügyelő bizottsá-
gi tagjainak megválasztására és az alapító 
okiratok módosítására 
3. Javaslat a fiatalok életkezdési támoga-
tása iránti kérelmek elutasítása miatt be-
nyújtott fellebbezések elbírálására
4. Javaslat „Tiszaújváros Szolgálatáért 
Díj” adományozására
Nyilvános ülés:
1. Javaslat az önkormányzat 2018. évi 

költségvetéséről szóló 4/2018. (II.23.)  
önkormányzati rendelet módosítására
2. Javaslat Tiszaújváros Város Önkor-
mányzata 2019. évi átmeneti gazdálkodá-
sáról szóló önkormányzati rendelet meg-
alkotására
3. Javaslat Tiszaújváros Város Önkor-
mányzata Képviselő-testületének 2019. 
évi munkatervére
4. Javaslat a Tiszaújvárosi Művelődési Köz-
pont és Könyvtár 2019. évi szakmai mun-
katervének, továbbá a fiókkönyvtárak 2019. 
évi leltározási ütemtervének jóváhagyására
5. Javaslat a Tiszaújvárosi Művelődési 
Központ és Könyvtár Szervezeti és Mű-
ködési Szabályzatának jóváhagyására
6. Javaslat a Tiszaújvárosi Humánszol-
gáltató Központ Szervezeti és Működési 
Szabályzatának, a Család- és Gyermek-
jóléti Központ, valamint a Hajléktalanok 
Nappali Melegedője szakmai program-

jának, továbbá az „Ezüsthíd” Gondozó-
ház és a Hajléktalanok Átmeneti Szállá-
sa házirendjének jóváhagyására
7. Javaslat az otthoni szakápolási tevé-
kenység működtetésével kapcsolatos 
döntés meghozatalára
8. Javaslat Tiszaújváros Város Önkor-
mányzata 2019. évi belső ellenőrzési ter-
vének jóváhagyására
9. Javaslat a Tiszaújvárosi Városgazda 
Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervének 
módosítására
10. Javaslat Tiszaújváros Város Önkor-
mányzata 2018. évi összesített közbeszer-
zési tervének módosítására
11. Tájékoztató az őszi közmeghallga-
tásokon elhangzott közérdekű bejelen-
tésekre tett intézkedésekről, valamint a 
2018. évi végre nem hajtott feladatokról
Kérdések

Igazgatási szünet
Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy Tiszaúj-
város Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2018. 
(I.26.) számú önkormányzati rendelete értelmében 2018. de-
cember 27-én és december 28-án - igazgatási szünet elrende-
lése miatt - a Polgármesteri Hivatal (Tiszaújváros, Bethlen G. 
út 7.) zárva tart. Az igazgatási szünet időtartama alatt kizáró-
lag a halaszthatatlan ügyek intézése érdekében ügyelet műkö-
dik az alábbiak szerint:
2018. december 27. (csütörtök) 08:00 –12:00 óra között
2018. december 28. (péntek) 08:00 – 12:00 óra között
Az igazgatási szünet előtti utolsó ügyfélfogadási nap: 2018. 
december 21. (péntek). Az ügyfélfogadás ezen a napon 8:00 – 
12:00 óra között történik.
2019. január 2-től a megszokott munka- és ügyfélfogadási 
rend szerint működik a Polgármesteri Hivatal.
Kérjük szíves megértésüket!
 Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal
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Tisza úti vásár
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Tisza úti vásár 
decemberben a karácsonyi ünnepekre való tekintettel a meg-
szokottól eltérően üzemel.
A Tisza úti vásár időpontja:
• 2018. december 21.
	 Tiszaújvárosi	Városgazda	Nonprofit	Kft.

   üzemeltető

Étkezési térítési díjak szedése és ebédjegyosztás
2019. január

JANUÁR Helye Ideje Kinek a részére
03. csütörtök Gimnázium 7.30 - 14.00 Minden étkező
04. péntek Gimnázium 7.30 - 11.30 Minden étkező
07. hétfő Gimnázium 7.30 - 14.00 Minden étkező
10. csütörtök Hunyadi iskola 7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés

Tiszavirág Idősek Klubja 7.30 - 9.00 és 14.00 - 16.30 Bölcsődés gyerek és alkalmazott befi-
zetés

14. hétfő Széchenyi iskola 7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés
Kazinczy Ház I. em. 73/1. 7.00 - 16.00 Bóbita,Tündérkert, és Szivárvány 

óvodák gyermek és alkalmazott befi-
zetés

Tisza-parti Szabadidőház 11.00 - 12.00 Szociális étkezők
15. kedd Hunyadi iskola 7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés
16. szerda Gondozóház 10.00 - 11.00 Szociális étkezők

Széchenyi iskola 7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés
Őszirózsa Idősek Klub 7.30 - 8.00 „Esély” Napközi Otthon
Őszirózsa Idősek Klub 10.30 - 12.00 Szociális étkezők

17. csütörtök Tiszavirág Idősek Klubja 9.00 - 12.00 Szociális étkezők
22. kedd Tiszaszederkény Idősek Klub 10.30 - 12.00 Szociális étkezők
23. szerda Központi Étterem 9.00- 12.00 Szociális étkezők
24. csütörtök Központi Étterem 10.00 - 12.00 Szociális étkezők
28. hétfő Hunyadi iskola 7.30 - 11.00 Pótbefizetés és alkalmazott étkezés 

megrendelés
Tiszavirág Idősek Klubja 7.30  - 12.00 Pótbefizetés és alkalmazott étkezés 

megrendelés
29. kedd Széchenyi iskola 7.30 - 11.00 Pótbefizetés és alkalmazott étkezés 

megrendelés
30. szerda Gimnázium 7.30 - 14.00 Minden étkező

Kazinczy Ház I. em. 73/1. 7.00 - 16.30 Bóbita,Tündérkert, és Szivárvány 
óvodák gyermek és alkalmazott pót-
befizetés

Gondozóház 10.00 - 11.00 Szociális étkezők
Központi Étterem 12.00 - 13.00 Alkalmazotti étkezés megrendelés

31. csütörtök Gimnázium 7.30 - 14.00 Minden étkező
Az étkezési térítési díjak befizetésekor - kivéve az Ezüsthíd Gondozóház ellátottjait -  OTP, K&H, MKB Szép Kártyát és Erzsé-
bet-utalvány Plusz kártyát is elfogadunk!

Sajtóközlemény

Az	állami	fenntartású	köznevelési	intézmények	tanulást	
segítő	tereinek	infrastrukturális	fejlesztése	a	Tiszaújvá-
rosi	Hunyadi	Mátyás	Általános	Iskola	és	Alapfokú	Művé-

szeti	Iskolában

2018. 11. 29.

Az 50 millió forint vissza nem térítendő támogatással megva-
lósult projekt célja a Mezőkövesdi Tankerületi Központ fenn-
tartásában lévő Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Isko-
la és Alapfokú Művészeti Iskola tanulást segítő tereinek inf-
rastrukturális fejlesztése volt. Az EFOP-4.1.3-17-2017-00273 
számú, és „Infrastrukturális fejlesztés a Tiszaújvárosi Általá-
nos Iskola és Alapfokú Művészeti iskolában” című projekt, a 
Széchenyi 2020 program részeként valósult meg.

A Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola székhelyin-
tézményében a fejlesztés eredményeként új burkolatot kapott 
az aula és az „A” épület emeleteinek folyosói, a tanári szo-
ba és egy intézményvezető-helyettesi iroda.  Minden helyi-
ségben kiépült az internet- csatlakozáshoz szükséges modem, 
szélfogó ajtó épült a parkoló felőli bejárathoz, 9 tanterembe, 
a tanári szobába és 2 irodába új bútorok kerültek, kialakítot-
tak a földszinten egy nevelői WC-t, a kis tornaterembe új bor-
dásfalat szereztek be. 

Az európai uniós támogatás segítségével megvalósított felújí-
tás hozzájárul az oktatás és nevelés infrastrukturális környe-
zetének javulásához, a tanulók komfortérzetének további nö-
veléséhez. A fejlesztés eredményeként megújult az épület bel-
ső képe, mely hozzájárul a korszerű, 21. századi körülmények 
között történő tanulásukhoz, a diákok és pedagógusok közér-
zetének javításához. A Mezőkövesdi Tankerületi Központ el-
kötelezett a korszerű, minden igényt kielégítő tanulási feltéte-
lek biztosítása mellett.

Sajtóközlemény

Az	állami	fenntartású	köznevelési	intézmények	tanulást	segítő	tereinek	infrastrukturá-
lis	fejlesztése	a	Tiszaújvárosi	Eötvös	József	Gimnázium,	Szakgimnázium	és	Kollégium	

Középiskolai	Kollégiumában

2018. 11. 29.

A 29,19 millió forint vissza nem térítendő támogatással megvalósult projekt célja a Mezőkövesdi Tankerületi Központ fenntar-
tásában lévő Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium középiskolai kollégiumának tanulást segí-
tő tereinek infrastrukturális fejlesztése volt. Az EFOP-4.1.3-17-2017-00363 számú, és a „Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázi-
um és Szakgimnázium és Kollégium Középiskolai Kollégiumának fejlesztése” című projekt, a Széchenyi 2020 program része-
ként valósult meg.

A Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium középiskolai kollégiumában a támogatás segítségével 
megtörtént négy vizesblokk teljes körű felújítása, amely a zuhanyzók, mellékhelyiségek falainak és padlózatának burkolását, va-
lamint épületgépészeti korszerűsítését jelenti. A beruházásnak köszönhetően kicserélték a kollégiumi szobák bútorzatait, ágyne-
műtartós heverőket, ágyvégpolcokat és öltözőszekrényeket szereztek be.

A fejlesztés eredményeképpen az intézmény által nyújtott szolgáltatások színvonala, minősége jelentősen nőtt. Az épület korsze-
rűsítése hozzájárul az oktatás és nevelés infrastrukturális környezetének javulásához, az itt élők közérzetének és ez által az élet-
minőségük javulásához is. A Mezőkövesdi Tankerületi Központ elkötelezett a korszerű, minden igényt kielégítő tanulási feltéte-
lek biztosítása mellett. 

Sajtóközlemény

Az	állami	fenntartású	köznevelési	intézmények	tanulást	segítő	tereinek	infrastrukturá-
lis	fejlesztése	a	Tiszaújvárosi	Széchenyi	István	Általános	Iskolában

2018. 11. 29.

Az 50 millió forint vissza nem térítendő támogatással megvalósult projekt célja a Mezőkövesdi Tankerületi Központ fenn-
tartásában lévő Tiszaújvárosi Széchenyi István Általános Iskola tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése volt. Az 
EFOP-4.1.3-17-2017-00302 számú, és „Tiszaújvárosi Széchenyi István Általános Iskola fejlesztése” című projekt, a Széchenyi 
2020 program részeként valósult meg.

A Tiszaújvárosi Széchenyi István Általános Iskolában az európai uniós támogatás segítségével bővült az oktatásban használható 
termek száma, két csoportszoba, egy tárgyaló és egy tornaszoba került kialakításra. Javult a meglévő helyiségek állapota, megú-
jult a padlóburkolat (linóleum és laminált padló) több teremben; beszerzésre kerültek új tantermi, irodai és a közösségi terekben 
használható bútorok. A tornateremben elválasztó függönyt szereltek fel, és a tornaterem kiürítési mutatóinak javítása érdekében 
menekülőajtókat nyitottak. Gipszkarton álmennyezetet szereltek fel, árnyékoló szerkezeteket telepítettek, felújították a vizesb-
lokkot, épületvillamossági erősáramú fejlesztéseket végeztek.

Az épület korszerűsítése hozzájárul az oktatás és nevelés infrastrukturális környezetének javulásához, a korszerű oktatásszerve-
zési módszerek alkalmazásához. Nem csak a település, hanem a térségből bejáró tanulók számára is higiénikusabb, szebb kör-
nyezet jött létre. A Mezőkövesdi Tankerületi Központ elkötelezett a korszerű, minden igényt kielégítő tanulási feltételek bizto-
sítása mellett.

A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ pályázatot hirdet 
1 fő takarító munkakör betöltésére, 4 hónap próbaidő kikötéssel, 
4 havi munkaidőkeretben, határozatlan időre szóló kinevezéssel. 
Pályázati feltételek:
• általános iskolai végzettség
• magyar állampolgárság
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (visszaigazo-
lás megléte)
• egészségügyi alkalmasság
Feladatok: 
• szobák, öltözők, irodák, folyosók, mellékhelyiségek takarítása.
Bérezés az 1992. évi XXXIII. évi törvény a közalkalmazot-
tak jogállásáról, valamint annak végrehajtásáról szóló 77/1993. 
(V.12) Korm. rendelet; az államháztartásról szóló 2011. évi CX-
CV. törvény; valamint az államháztartásról szóló törvény végre-
hajtásáról rendelkező 368/2011. ( XII.31) Korm. rendelet hatá-
rozza meg.
Négyhavi munkaidőkeret.
A pályázathoz csatolni kell:
• kísérőlevelet
• önéletrajzot
• bizonyítvány másolatot,
• erkölcsi bizonyítványt (visszaigazolás megléte)
• kitöltött adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatot
• a borítékon fel kell tüntetni az 1002-58 /2018. számot
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. 01. 03
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. 01. 04
Az állás betölthető: 2019. 01. 04.
Érdeklődni és a pályázatokat benyújtani a Tiszaújvárosi Intéz-
ményműködtető Központban lehet.
Cím: 3580. Tiszaújváros, Bethlen Gábor u. 7.
Telefon: 06-49/548-308 vagy 06-49/548-383

Kósa-Tóth	Zoltán
igazgató

Takarító munkakör
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BÉKÉS, BOLDOG, ÁLDOTT KARÁCSONYT 

ÉS BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁN 

TISZAÚJVÁROS MINDEN LAKOSÁNAK 

A TISZAÚJVÁROSI NYUGDÍJASOK EGYESÜLETÉNEK ELNÖKSÉGE

Gyerekek kívánságait váltották valóra

Álmok karácsonya a Jabilnél
Nem minden gyereknek adatik meg, hogy olyan karácsonyi ajándékot kapjon, amilyet megál-
modott, de a tiszaújvárosi Jabil munkavállalói idén is valóra váltották mintegy 170 környékbe-
li rászoruló gyermek vágyait.
Ez volt a negyedik alkalom, hogy karácsony közeledtével a rászoruló környékbeli gyermekek 
eljuttatták vágyaik listáját a Jabil munkatársainak. Idén a vállalat december 14-én rendezte meg 
Álmok karácsonya rendezvényét a Magyar Vöröskereszttel együttműködésben.
A Vöröskereszt munkatársainak segítségével begyűjtötték a környékbeli rászoruló általános is-
kolás gyerekek karácsonyi álmát, majd a vállalat kollégái ezt valóra váltották. Összesen 131 
gyermek vágya teljesült ezen a napon, és az ajándékozást megelőzően a résztvevők egy inter-
aktív karácsonyi műsort is megtekinthettek.
Nem ez volt az egyetlen jótékonysági akció: a gyógypedagógiai nevelést folytató tiszaújváro-
si Éltes Mátyás iskolába is ellátogattak a jabilesek, ahol nekik köszönhetően további 35 gyer-
mek kaphatta meg a vágyott karácsonyi ajándékot. A vállalat munkatársai ezt követően a girin-
csi gyógypedagógiai intézményben jártak, ahol egy délutáni foglalkozás keretében készítettek 
karácsonyi díszeket, ajándékokat a sérült gyermekekkel.
A tiszaújvárosi Jabil büszke munkatársaira, akik a karácsony körüli jótékonysággal immár ne-
gyedik éve bizonyítják, hogy személyesen is elkötelezettek a társadalmi felelősségvállalás és 
a rászorulók megsegítése iránt. Idén minden korábbinál több, körülbelül 400 munkatárs vett 
részt az akcióban, az ő érdemük, hogy közvetlen környezetükben közel 170 gyermek karácso-
nya lesz szebb, boldogabb az idén.
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Ügyfélszolgálat nyitvatartási rendje

2018. december 24-25-26.     ZÁRVA
2018. december 27. csütörtök    7:00 - 12:00
2018. december 28. péntek    7:00 - 12:00
2018. december 31. hétfő     ZÁRVA
2019. január 1. kedd     ZÁRVA
2019. január 2. szerda     7:00 - 19:00

Kellemes ünnepeket és boldog új évet kívánunk!

Szelfizzen szilveszterre!
Játékra invitáljuk kedves olvasóinkat. Az alábbiakban négy tiszaújvá-
rosi köztéri alkotásról közlünk (kín)rímekbe szedve néhány informá-
ciót. Önöknek csupán annyi a feladatuk, hogy miután felismerték az 
alkotásokat, felkeressék azokat, és készítsenek egy-egy szelfit a hely-
színen és azokat december 29-én éjfélig küldjék el üzenetben a Tisza Tv facebook oldalának.
A helyes megfejtők (szelfizők) között négyw értékes nyereményt sorsolunk ki a Tisza TV decem-
ber 30-ai szilveszteri adásában.
Jó töprengést, jó szelfizést!

1. Ha őseink ezen indultak volna útra,
Hogy harcok árán magyarnak hont foglaljanak,
Lenne okunk haragra, bánatra és búra,
Mert azt látnánk, még az orosz sztyeppén tartanak.

2. Furfangos ész kell hozzá ecsém, nem is kevés,
Hogy mit ábrázolt a művészet fura fia.
Aztán homlokodra csapsz, jön a felismerés,
Hiszen ez egy kedvelt, ám kihalt família!
        
3. Pózolva magához vonzza a férfiszemet,
S megfosztották ugyan csobogója vizétől,
Rá se hederít, bámulja a paneleket,
Bodorít és kisimít már a kezdetektől. 
 
4. Ha szerencsés „szerencsi” csapatnak tagja vagy
Naponta láthatod bemenet és kijövet,
De máshová járva sem lesz hátrányod oly nagy,
Ha tudod, ki mássza meg szökdelve a hegyet.



kronika@tiszatv.hu

Szíves dobozok
„Ossz szeretetet, bárhová is 
mész: legfőképpen a saját há-
zadban (…) ügyelj rá, hogy 
mindenki jobb érzésekkel és 
boldogabban távozzék tőled, 
mint ahogyan jött.”
Teréz anya
E gondolatok jegyében szer-
vezzük meg évek óta a Tiszaúj-
városi Napközi Otthonos Óvo-
dában a „Szíves doboz” akci-
ót. Igyekszünk példát mutatni 
együttérzésből, jólelkűségből, 
felebaráti szeretetből, hiszen 
ezek a tulajdonságok tesznek 
minket igazán emberré. Törekvésünk az örök emberi jót meg-
őrizni és tovább éltetni, hiszen a gyermekeink lelkében nem el-
sősorban a szavaink, sokkal inkább a tetteink hagynak majd nyo-
mot. 
Felajánlásként érkeztek gyermekruhák, játékok, édességek, 
könyvek és rajzeszközök. Összesen mintegy 47 doboznyi aján-
dék gyűlt össze.
Az adományokat az arra rászoruló hátrányos és halmozottan hát-
rányos helyzetű gyermekek körében osztjuk majd ki, még a ka-
rácsonyi ünnepek előtt. 
A dobozok ízlésesen becsomagolva, jó szándékú segítséggel és 
melegséggel megtöltve kerülnek majd a gyermekekhez. 
Köszönjük a felajánlásokat minden segítő családnak!

Micskiné Bodó Erzsébet
óvodavezető

kronika@tiszatv.hu

Gondolatok karácsony ünnepe alkalmából

Egy régi karácsonyom 

Villantsunk fel mécseseket!

Gyermekkorunk karácsonyai mélyen be-
vésődnek emlékezetünkbe, amikor még 
naiv, tiszta lélekkel, kíváncsisággal te-
li kérdésekkel tekintünk életünk esemé-
nyei elé. Hisszük a mesét, szüleink min-
den szavát, és mesevilágunk valóra válá-
sát reméljük az angyal eljövetelével. Alig 
hétévesen én is ezzel a boldog érzéssel 
vártam a karácsonyt. Az adventi napok 
hatalmas hóhullása a tisztaság fehérségé-
vel lepte be erdélyi városkánk útjait. Még 
pár nap volt a téli vakációig, és mi, gye-
rekek vidám hócsaták közepette mentünk 
iskolába. 
Akkoriban sok gyerek született. Negy-
venöten voltunk egy osztályban. Hármas 
sorokban, barna olajjal lefestett hatalmas 
iskolapadok várták, hogy négyen is elfér-
jünk egy-egy padban. Törékeny súlyunk-
kal ügyesen kellett egyensúlyoznunk raj-
ta, hogy ne kerüljünk könnyedén a pad 
alá. Puha fájára körzővel karcolni legked-
veltebb csínytevésünk volt.
- Gyerekek! - szólalt meg a tanító nénink 
figyelmet követelő hangon. - Holnap-
ra mindenki hozzon be két lejt! Szegény 
gyerekeknek gyűjtünk az ünnepekre. 
Nagy pénz volt ez gyermeki értékrend-

emben. Erősen kezdett dobogni a szívem. 
Szomorúság és igazságtalanság keveredett 
bennem. Akkoriban nehéz időket éltünk, 
aminek akaratlanul is tanúja, részese vol-
tam, hiszen a gyerek lelke megérez min-
den rezdülést, történést maga körül. Olyan 
elszánt hévvel jelentkeztem szólásra, ami-
re majd hatvan év távlatából is emlékszem. 
- Tanító néni kérem, én nem merek pénzt 
kérni édesapámtól!
Nemrég vesztette el munkahelyét, hal-
lom, látom, mennyire nagy baj ez a csa-
ládban. Nem tehetem.
Sírva mondott szavaim, mint később 
megtudtuk, a tanító néni mesélte tovább 
kollégáinak könnyezve. Minden nehéz-
ség ellenére, bár szerényen, de szeretet-
ben teltek az ünnepek. Szüleim megbe-
szélt, közös játékával, ha csak egy esté-
re is, elhitették velem, hogy az élet is le-
het mese.
Délután apukám moziba vitt. A gyerekzsi-
vajos teremben a filmre nem emlékszem, 
csak arra, hogy a félhomályban ott van 
mellettem egy drága apa, aki lesi minden 
kívánságomat. Erő, szeretet, kedvesség 
áradt lényéből. Mindketten éreztük, még 
nagy meglepetéseket tartogat a nap.

Kézen fogva lépdeltünk a nagy hóban ha-
za. Belépve a lakásba, csengettyű hangját 
hallottuk. Anyukám szaladt ki kedvesen:
- Gyertek, siessetek, épp most repült ki az 
angyal, még nyitva az ablak! Ugye halla-
ni szárnyai suhogását? Csilingelve üzent!
Kikerekedett szemmel el nem tudtam 
képzelni, hogy fért be az a nagy fa az 
ablakon. Egyszerre csodáltam csillogó 
szépségét, de szaladtam volna az ablak-
hoz is az angyal után.
Határtalan volt az örömöm. A mese való-
ra vált. Ott állt előttem az én karácsony-
fám! Finom illatával, forgó, színes dísze-
ivel, bár a szoba sarkában, de varázsával 
betöltötte a teret. Csak ő létezett.
A meglepetésből ébredezve vettem ész-
re, hogy egy meleg pizsama és egy me-
sekönyv is volt a fa alatt. A tűzpiros virág 
volt a mese címe, és csodás virág díszítet-
te a fedelét. Puha, új pizsamámba bújtat-
va, apukám olvasta fel a mesét. Boldog 
álmomban mintha mosolygott volna rám 
a fa, és mellette az angyal is kedvesen in-
tegetett felém. Jó volt gyermeknek len-
nem, hinni a mesében.

Olgi 

Hosszúak és sötétek az éjszakák, rövidek 
és a felhős égbolt miatt gyakran szürkék a 
nappalok. December van, a téli napfordu-
ló előtti napokon ez nem újdonság. Még 
néhány nap, és lassan, majd egyre gyor-
sabban hosszabbak lesznek a nappalok. 
Ezt a fordulópontot az északi féltekén év-
századok óta megünneplik. A „fény szüle-
tését” köszöntik rendszerint tüzek gyújtá-
sával. A máglyák fénye jelzi, hogy ment-
hetetlenül tartunk az élet megújulását ho-
zó tavasz és termését bőven árasztó nyár 
felé. Most azonban még hosszúak és hi-
degek az éjszakák. 
Az életben is hasonlóan hagyjuk el régi 
életünket és kezdünk újat. A megújulás-
hoz, a felemelkedéshez óhatatlanul meg 
kell járnunk a mélység bugyrait.
Így történt ez több mint kétezer évvel ez-
előtt a Jordán folyó mentén, ahol megszü-
letett és rövid életével tanúságot tett em-
berségről a keresztények által Isten fia-
ként tisztelt megváltó. 
„A világosság világít a sötétségben, de a 
sötétség nem fogta fel. .. A világba jött, a 
világban volt, általa lett a világ, mégsem 
ismerte föl a világ. A tulajdonába jött, de 
övéi nem fogadták be.”  Olvashatjuk Já-
nos evangéliuma első fejezetében.  Szü-
letésének pontos idejét nem tudjuk. Ak-
kor miért mondjuk mégis, hogy a kará-
csony Jézus megtestesülésének az ünne-
pe?  Azért, mert 325-ben, az első nikaiai 

zsinat határozata ezt a napot jelölte ki Jé-
zus születésének emléknapjaként. Nem-
csak azért, hogy a téli napforduló pogány 
ünnepeit felváltsa, vagy azoknak adjon új 
értelmet. Ezzel is jelezni kívánták, hogy 
az ember számára az ő élete, tanítása és 
kereszthalála jelenti a világ világossá-
gát úgy, ahogy azt Szent János apostol és 
evangélista is megfogalmazta. A kereszt 
alatt azonban ezt még csak kevesen fog-
ták fel. A sokaság, akiket tanított és gyó-
gyított vagy elfordult tőle, vagy szembe-
fordult vele, és „Feszítsd meg!”-et kiál-
tott. A tanítványai János kivételével szer-

te-szétszaladtak. Péter apostol háromszor 
is megtagadta félelmében. Féltek a hata-
lom megtorlásától és a félrevezetett em-
berek dühétől. Ötven nap kellett ahhoz, 
hogy a Szentlélek pünkösdi kiáradása-
kor ráébredjenek, hogy rájuk lett bízva 
a jó hír, azaz az evangélium terjesztése a 
földön. Igaz, életükkel fizettek érte, de az 
üzenet mára eljutott a világ minden zugá-
ba.
A téli napforduló is hasonlít egy kicsit eh-
hez a lassú ébredéshez. A nappalok csak 
néhány perccel hosszabbodnak kezdet-
ben, méghozzá csalóka módon: a napfel-
kelte még néhány napig nem korábban, 
hanem később következik be. Mi embe-
rek, ha nem tudnánk elődeinktől, hogy 
túl vagyunk a legsötétebb napokon, talán 
észre sem vennénk. A fény azonban meg-
születik, mert ez a világ rendje.
Most súlyos ellentétek feszülnek a világ 
és Európa szinte minden országában, így 
hazánkban is. Fogadjuk meg Beer Mik-
lós püspök üzenetét: „Az emberségre hív-
nám fel a figyelmet. Tartsátok szem előtt 
az önbecsüléseteket. Óvnunk kell, vi-
gyázni rá, az ilyen szélsőséges helyzet-
ben kell leginkább védeni azt, ami meg-
különböztet a Föld más teremtményétől. 
(…) Villantsunk fel mécseseket, amelyek 
ha együtt égnek, a ragyogást nem lehet el-
rejteni.” 

Szrogh Károly

kronika@tiszatv.hu

Soli Deo gloria

Ötödik alkalommal rendeztek a kazincbarcikai IJROK Tompa 
Mihály Általános Iskolájában bibliaismereti versenyt. A Kazin-
czy Ferenc Református Általános Iskola tanulói két csapatban 
adtak számot tudásukról - Illés és Elizeus történeteivel kapcso-
latban - az előző évekhez hasonlóan eredményesen. Alaposan 
felkészültek Alföldi Ildikó református hitoktató segítségével.  
Alsó tagozatosaink „Lisztesfazék” csapata a legjobbnak bizo-
nyult. A csapat tagjai: Bársony Bálint 4.a, Kádár Anna 3.a, Ke-
rékgyártó Anna 3.b, Varga Márk 4.b. A felső tagozatos „Tűzsze-
kerek” csapatunk III. helyezett lett. A csapat tagjai: Ágoston At-
tila 7.b, Czap Hanna 6.a, Muha Evelin 6.a, Turjanicza Boldizsár 
6.c. Gratulálunk a szép eredményhez!

Makkainé Chmara Marianna
 igazgató

Kántálás a városban 
„A kántálás évszázados hagyomány, amely az ünnepeket megelőző időszak-
ban csoportosan házról, házra járva ismételgetett énekléssel - helyenként - 
rigmusok mondásával történik.” (Magyar Néprajzi Lexikon)
Ennek az ősi szokásnak napjainkban is kivitelezhető változata indul az idei ti-
szaújvárosi adventi ünnepkör új elemeként a városban működő Paletta Bará-
ti Kör kezdeményezésére.  
A kántálásra a városi lakosok csatlakozására is számítunk minden korosztály-
ból. A jól ismert énekek egy-két versét énekeljük. (Mennyből az angyal, Di-
csőség mennyben az istennek, Az istenek szent angyala, Csendes éj, Krisztus 
Urunknak áldott születésén, Pásztorok, pásztorok örvendezve.)
Gyülekező 2018. 12. 23-án 14:50-kor a tiszaújvárosi Nikodémus Idősek Ott-
hon előtt, lehetőleg sötét kabátban, gyertyával, fehér sálban. Énekelve át-
sétálunk az Ezüsthíd Gondozóház elé, onnan a városi könyvtárhoz, majd 
16.00-ra a Városháztérre. 
Ott énekeljük kétszer közösen:
„Szeretet áradjon köztünk, szeretet gyúljon bennünk, szeretet töltsön el min-
ket, add ezt nekünk Urunk, hadd legyünk testvéri szívvel, mindnyájan egyek 
Benned. Lobbantsa lángra szívünket, szereteted.” 
Találkozzunk advent 4. vasárnapján, és legyünk együtt békességgel! 

V. S. I-né

Köszönet az adományokért
A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ köszönetét feje-
zi ki a Széchenyi általános iskolának és minden kedves vá-
roslakónak, akik részt 
vettek a karácsonyi ado-
mánygyűjtésben, és a ci-
pős doboz akcióban, és 
e nemes tettel járultak 
hozzá, hogy segíthes-
sük a rászoruló csalá-
dokat, gyermekeket. Az 
adományokat a Tisza-
újvárosi Humánszolgál-
tató Központ Család és 
Gyermekjóléti Szolgálat 
munkatársai juttatták el 
a rászoruló családoknak.

9. oldal2018. december 20. Ünnep

A ragyogást nem lehet elrejteni. 
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Coleslaw
amerikai káposztasaláta
Hozzávalók
• 1/2 fej káposzta 
• 1 db sárgarépa (nagyobb) 
• 1 db vöröshagyma  
• 1 dl majonéz 
• 1 dl tejföl  
• só 
• őrölt bors 
• cukor
• mustár
 A káposztát és a hagymát legyaluljuk, a sárgarépát lere-
szeljük és az egészet összekeverjük, majd megsózzuk és 
kb. fél órát állni hagyjuk. Addig elkészítjük hozzá az ön-
tetet. A tejfölt a majonézzel elkeverjük, ízlés szerint te-
szünk bele őrölt borsot, mustárt és cukrot.  A káposztás 
keverékből kinyomkodjuk a levét és összekeverjük az 
öntettel. Néhány órára a hűtőbe tesszük pihenni.

Mézeskalács szelet
Hozzávalók 

A mézeskalács lapokhoz: 
• 50 dkg liszt 

• 10 dkg porcukor 
• 2 tk szódabikarbóna 

• 1 tk fahéj 
• 1 tk mézeskalács fűszerkeverék 

• 25 dkg méz 
• 6 dkg vaj vagy margarin 

• 1 db tojás 
A krémhez: 

• 2 dl búzadara 
• 1 liter tej 

• 2 csomag vaníliás cukor 
• 40 dkg vaj vagy ráma 

• 40 dkg porcukor  
A tészta száraz hozzávalóit egy tálban összekeverjük. A mézet és a vajat kicsit összeme-
legítjük, összekeverjük, amíg a vaj el nem olvad. Ezt hozzáadjuk a lisztes keverékhez, majd 
hozzákeverjük a tojást is. Fakanállal összedolgozzuk, ha nagyon száraz, egy kis vizet ad-
hatunk hozzá, ha nagyon lágy, kevés lisztet szórunk még bele. Egynemű, kicsit lágy tésztát 
kell kapnunk, amit egy napig letakarva, hűvös helyen állni hagyunk. 

A búzadarából a tejjel és a vaníliás cukorral sűrű pépet főzünk, majd lehűtjük. A vajat a por-
cukorral habosra keverjük, majd hozzáadjuk a kihűlt, darás pépet. Jól összekeverjük, majd 
kihűtjük. 
A tésztát 3 részre osztjuk, az első adagot sütőpapíron kb. 2 mm vastagra nyújtjuk, majd 
a 26 x 30 cm nagyságú tepsire helyezzük. Mind a négy adag tésztát kinyújtjuk, villával 
több helyen megszurkáljuk, majd egymás után, 200 fokra előmelegített sütőben, kb. 5 perc 
alatt sötét barnára sütjük, majd a tepsin hagyjuk kihűlni. A tésztalapokat megtöltjük a bú-
zadarás-vajas krémmel, és hűtőben egy éjszakán át pihentetjük. Másnap szeleteljük, a tete-
jét ízlés szerint porcukorral megszórhatjuk. 

Sajtszalma
A mérce egy  2,5 dl-es bögre 
Hozzávalók:
– 2 bögre reszelt trappista sajt (15 dkg)
– 1 púpos bögre liszt
– 2 csapott teáskanál őrölt fűszerpaprika
– 1 csapott teáskanál só
– 2 tojás sárgája
– 15 dkg szobahőmérsékletű margarin
+ a tetejére egy felvert tojás egy pici sóval a kenéshez
1. A sütőt bekapcsoljuk 180 fokra.
2. A hozzávalókat összegyúrjuk, ha nagyon ragadósnak 
ítéljük a tésztát, akkor gyúrjunk hozzá még egy pici lisz-
tet.
3. Késfok vastagságúra (2-3 mm) nyújtjuk a tésztát jól 
lisztezett felületen, és vékony csíkokra szeleteljük. 
4. Sütőpapírral bélelt tepsire sorakoztatjuk őket, és 15-
20 perc alatt megsütjük. Ki mennyire szereti roppanó-
san, ezt mindenkinek magának kell kitapasztalni. 

Ez a halleves elég hamar elkészül, és a rengeteg friss hozzávalónak köszönhetően 
egészen fantasztikus ízélményt nyújt!
Hozzávalók / 4 adag
• 20 dkg afrikai harcsa 
• 2 dl pezsgő (Törley Orfeum Rosé Sec) 
• 1 db póréhagyma 
• 2 közepes szár halványító zeller 
• 2 szál kakukkfű 
• 2 közepes db burgonya 
• 1 közepes db sárgarépa 
• 4 közepes db gomba 
• 2 dl főzőtejszín 
• 20 g vaj 
• 1 csokor petrezselyem 
• 1 közepes db újhagyma 
• bors ízlés szerint 
• só ízlés szerint 
• 7 dl víz (kb.) 
A vajat egy lábosban megolvasztjuk, majd rádobjuk a felkarikázott póréhagymát, 
amit megsózunk és borsozunk. Majd hozzáadjuk az apróra vágott halványító zel-
lert is. 
Közben rámorzsolunk egy kevés friss kakukkfüvet, majd felöntjük az egészet egy 
kevés pezsgővel. 
Hozzáadjuk a felkockázott burgonyát és a csíkokra vágott sárgarépát, és jól ösz-
szekeverjük, majd felöntjük annyi vízzel, amennyi ellepi. Lefedjük, és puhára főz-
zük a zöldségeket. 
A puhára főtt zöldségekhez adjuk a kockákra vágott gombát, és felöntjük a tej-
színnel. 
Ezután jöhet a kockákra vágott harcsafilé is, amit jól keverjünk el a levesben. 
Nagyjából 15-20 perc alatt megfő a hal, de közben vágjunk fel friss petrezsely-
met és újhagymát. 
A kész levest tálalásnál szórjuk meg a friss zöldekkel, és ha szeretnénk, egy kevés 
citromlevet is facsarhatunk rá, de ez elhagyható. 

Aszalt barackkal töltött sertésborda
sült édesburgonyával, sárgabarackfénnyel

  
 Hozzávalók 
• 80 dkg sertéskaraj 
• 15 dkg aszalt sárgabarack 
• 1 ág kakukkfű 
• 10 dkg vegyes gyökérzöldség 
• 6 ek olaj 
• só 
• 0,5 dl rozébor 
• 4 dkg vaj 
A körethez: 
• 80 dkg édesburgonya 
• 4 dl olaj 
• 1 dl sárgabaracklekvár 
• 1/2 db narancs 
• 1/2 tk étkezési keményítő 
• 1 csipet őrölt fahéj 
• tengeri só 
• 2 dkg vaj 

A húsról eltávolítjuk a hártyákat, majd éles késsel kis lyukakat szúrunk bele. Minden mélyedésbe nyo-
munk a felaprított aszalt barackból, majd bedörzsöljük a lecsipkedett kakukkfűlevelekkel. A megtisztí-
tott és feldarabolt zöldséget tepsibe tesszük, melléöntünk 1 dl vizet, majd a zöldségekre fektetjük a húst, 
és meglocsoljuk az olajjal. Végül az egészet megsózzuk. 140 fokos sütőben 60 percig sütjük. Közben a 
pecsenyelével locsolgatjuk. Melléöntjük a bort, és további 20 percig sütjük. 
A húst kiemeljük a tepsiből, majd leszűrjük a pecsenyelevet, és félretesszük. A meghámozott édesburgo-
nyát cikkekre vágjuk, a felforrósított olajon ropogósra sütjük, és papírtörlőre szedjük.
A barackfényhez lábosba tesszük a lekvárt a lereszelt narancshéjjal és az 1-2 ek hideg vízzel elkevert ke-
ményítővel. Végül 1-1 csipet fahéjjal és sóval ízesítjük. Hozzáforgatjuk a burgonyát, és az egészet átme-
legítjük. 
A pecsenyelevet felforraljuk, majd levesszük a tűzről, és kis adagokban hozzáadjuk a kockára vágott va-
jat. A húshoz és a mártásos burgonyához kínáljuk.
tíz perc előtt vegyük ki próbára, még nyersnek tűnik, mikor kivesszük, de nem az, egy-két perc, és meg-
szilárdul. 

Fűszeres-gombás harcsalé



Adventi hangverseny

Ünnepi készülődés énekkel, zenével
Idén is megrendezte a Tiszaújvárosi Mecénás Köz-
alapítvány a Magyarok Nagyasszonya Római Ka-
tolikus Templomban ünnepváró adventi hangver-
senyét. A templom ismét megtelt, hiszen a hagyo-
mányos hangverseny szerves része a városi kará-
csonyi készülődésnek.  

- A világosság a sötétségbe jött és a sötétség nem fogadta be a vi-
lágosságot. Ez a karácsonynak a mottója - kezdte köszöntő be-
szédét Pásztor Pascal, római katolikus plébános. - Több, mint 
kétezer éve ilyenkor a hívő ember lelke egy hozzátartozónak a 
születésnapját ünnepli. Az Istentől távol élő ember azonban ke-
resgéli a szavakat, hogyan fogalmazza meg a karácsony lénye-
gét. A keresés eredménye megrekedt a szeretet ünnepénél. Úgy 
gondolom, talán helyes is ez az elnevezés, hiszen  Isten a sze-
retet, és így ebből a megközelítésből jó a megfogalmazás. Szá-
momra úgy tűnik, mintha az emberek ebbe a rövid időszakba 
szeretnék tömöríteni azt, amit a hétköznapokban is meg kelle-
ne élniük, azonban valamiért még sem teszik. Ez a valami nem 
más, mint a kezdetektől jelen lévő széthúzó erő. Erre a széthúzó 
erőre azonban mindenkinek magának kell rájönnie, hogy mi az, 
ami megakadályozza abban, hogy békességben ünnepelhessen. 
- Az adventi hangverseny több mint két évtizede minden évben 
színesíti az ünnepünket, és ha belegondolunk, a római katoli-
kus templom idén ünnepelte felszentelésének huszonötödik év-
fordulóját, akkor jól láthatjuk, hogy az adventi hangverseny és 

ez az épület szimbiózisban van - mondta Dr. Fülöp György, al-
polgármester, a hangversenyt megnyitó beszédében. - Ami azért 
is fontos, mert ez az épület Tiszaújváros szellemi, lelki, spiritu-
ális életének központja. Így köszönetet mondhatunk azért, hogy 
minden évben itt hangzik el az a hangverseny, ami közelebb hoz 
minket az adventi a várakozás, a karácsonyi felkészülés idősza-
kában. Azonban, ha őszintén belegondolunk, akkor azt látjuk, 
hogy a mindennapi életben a várakozás negatív érzésekkel teli. 
Ha valahol várakoznunk kell, akkor türelmetlenek, feszültek le-
szünk. Ez a várakozás, ami az adventi időszakot jelenti, azonban 
pozitív. Várjuk, hogy eljöjjön a karácsony, várjuk, hogy megün-
nepelhessük Jézus születését.  Mivel a hangverseny főszereplői 
ti vagytok kedves fiatalok, szeretnék egy kicsit hozzátok fordul-
ni és megköszönni nektek azt az ajándékot, amit ma estére ké-
szítettetek. Azt gondolom, hogy ez a legszebb dolog, amit ad-

hattok nekünk. A szabadidőtöket feláldozva, komoly munkával 
készültetek erre az estére, hogy örömöt szerezzetek. Higgyétek 
el, ennek nagyobb értéke van, mint bármilyen pénzből megvá-
sárolható ajándéknak. Nézlek benneteket és az adventi koszo-
rút és egy párhuzam jut az eszembe. Ha meggyújtunk egy gyer-
tyát, az már a világosság kezdete, de kicsi fényével nem tudja 
bevilágítani a helyiséget. Viszont, amikor mind a négy gyertya 
ég, az már világosságot ad. A gyerekek, az emberek is ilyenek. 
Egy ember egyedül nehezen mozgat meg köveket, de ha össze-
fogunk, akkor tudunk igazán nagyot alkotni. 
Bráz György polgármester a hangverseny végén mondott kö-
szönetet a pedagógusoknak, szülőknek és a fellépő gyerekek-
nek, hogy énekükkel szebbé varázsolták az adventi készülődés 
időszakát. 

ema

Karácsony
Ezzel a rejtvénnyel véget ér decembe-

ri sorozatunk. A megfejtéseket  egyben 

várjuk e-mailben a kronika@tiszatv.hu 

címre, vagy postai úton a 3580 Tiszaúj-

város, Szent István út 16. címre.

11. oldal2018. december 20. Ünnep

Az Eötvös középiskola kórusa. 

Makrai Mariann kuratóriumi elnök és Bráz György polgár-
mester köszönte meg az „ajándékot” a fellépőknek.  



12. oldal 2018. december 20.Rendezvények



13. oldal2018. december 20. Van képünk hozzá



14. oldal 2018. december 20.Hirdetés



Asztalitenisz

Kézilabda

Kosárlabda

Vegyes a kép

Győzelem a végére

Parádés 
vendégjáték

Az utóbbi hetekben minden tiszaújvárosi asztalitenisz csapat 
ütőt fogott, és ki-ki a saját bajnokságában próbált elérni minél 
jobb eredményt. Sajnos ez nem minden esetben sikerült mara-
déktalanul. Az NB III-ban például a Szerencs II. csapata ellen 
nem sikerült teljes csapattal kiállni, így egy jelentős vereségbe 
szaladt bele a csapat. De szerencsére volt sikerélményben is bő-
ven részük a játékosoknak.
NB III.
Szerencs - Tiszaújváros 18:0
Tiszaújváros - Ózd 12:6
A győzelmeket szerezték: Temesvári 4, Fónagy-Árva 2, Virág 2, 
Gulyás 3, valamint a Temesvári - Gulyás páros
Megye I.
Tiszaújváros II. - Ózd II. 16:2
A győzelmeket szerezték: Kavicsánszki 4, Mag 4, Hajdu 3, Fóti 
3, valamint a Kavicsánszki -Mag és a Fóti-Hajdu páros
Megye II.
Tiszaújváros III. - Dédestapolcsány 11:7
A győzelmeket szerezték: Dr. Csémi 3, Molnár 2, Varga 2, Mé-
száros 2, valamint a Molnár -Mészáros és a Dr. Csémi -Varga 
párosok

Lejátszotta idei utolsó mérkőzését a TSC női kézilabdacsapa-
ta. A megyei bajnokságban a miskolci Albrecht-Miskolc RKSE 
csapatát fogadták és múlták felül öt góllal a lányok.

Tiszaújváros - Albrecht-Miskolc
29:24 (15:12)

Tiszaújváros, 80 néző. Vezette: Dulai, Pisák
Gólszerzők: Bagdi Á. 11, Seres 8, Balogh 4, Kiss és Bagdi B. 
2-2, Berkes és Molnár 1-1

Vasárnap este az Aluinvent DVTK az MTK-Bu-
dapest csapatát fogadta a bajnokság 10. forduló-
jában Tiszaújvárosban. A mérkőzésen végig maga-
biztosan vezetve nagyarányú győzelmet aratott el-
lenfele felett a miskolci alakulat.

Aluinvent DVTK - MTK-Budapest 
94-57 (36-12, 20-14, 20-13, 18-18)

Tiszaújváros, Sportcentrum, 600 néző. Vezette: Goda László, 
Nyilas István, Bogárdi János.
Aluinvent DVTK: Medgyessy (16/3), Walker-Kimbrough (13/3), 
Škorić (18/3), Šulčiūtė (6), Kiss A. (4). Csere: Zele (8), Szabó F. 
(15/3), Kányási (14), Eperjesi (-). 
MTK-Budapest: Czirják (10/3), Koch (4), Szeitl (4), Szabó F. 
(12), Hegedüs (15/3). Csere: Wéber (4), Schiroky (4), Bernáth 
(2), Gróf (2). 
Rég nem látott tömeg fogadta a vendégjátékra érkezett csapato-
kat. A „hazai” pálya előnyét jól használta ki a DVTK, és az első 
percektől kezdve magabiztosan a kezükben tartva a játék mene-
tét, megérdemelt győzelmet szereztek. De nem csak a mérkőzés 
szórakoztatta a nagyérdeműt, hiszen a félidőben a DVTK helyi 
utánpótlás serdülőcsapata tartott látványos bemutatót, majd az 
est főszponzora, a tiszaújvárosi Jabil dolgozói között rendeztek 
tombolasorsolást, melynek során a szerencsések között a DVTK 
Shop értékes nyereményei találtak gazdára.
Cziczás László: - A terveinknek megfelelően már az első ne-
gyedben jelentős különbséget alakítottunk ki, de a folytatással 
azért nem lehetek maradéktalanul elégedett. Sokan sok lehető-
séget kaptak, és azért akadt néhány jó egyéni teljesítmény.
Nagy Dorottya: Tartalékosan játszottunk, csak kilenc embert 
tudtam forgatni, így néha csak olyan felállásban tudtunk játsza-
ni, amelyben szinte sohasem. Az elején katasztrofális volt a vé-
dekezésünk, ez el is döntötte a meccset. 

Kajak-KenuÚszás

Kosárlabda

Ismét egy hajóban húznakKorosztályos 
csúcsjavítások

Megyei bajnokok

Hat és fél évvel ezelőtt Tisza-
újváros sportéletében olyan 
történt, amit az azt megelőző 
évtizedekben sokan nem tud-
tak volna elképzelni. 

A világklasszisokat is felvonultató Tisza-
újvárosi Vízi Sportegyesület konkurenci-
át kapott a Tiszaújvárosi Kajak-Kenu és 
Sárkányhajó Egyesület megalakulásával. 
Volt, aki meglepődött, volt, aki értetlen-
kedett, de a legtöbben mégis azt mondták, 
nem mehet ez így sokáig, hiszen ez a vá-
ros nem bír el két „dudást”. Hogy az el-
múlt majd’ hét év sok vagy kevés, illetve, 
hogy a dudások voltak-e sokan, vagy ne-
mes egyszerűséggel csak ennyi idő kellett, 
hozzá, hogy kikristályosodjon, merre kell 
fejlődnie a városban a sportágnak, nem tu-
dom, és nem is tisztem eldönteni. Annyi 
azonban biztos, december 13-án mindkét 
egyesület közgyűlést tartott, melyeken ar-
ról határoztak, hogy a TVSE megszűnik, 
pontosabban beolvad a TKKSE szerveze-
ti egységébe.
- Az ötvenhetedik évet hagyja maga mö-
gött ez az egyesület - tudom meg Jancsár 
Lászlótól, a TVSE elnökétől. - Az idő sza-
va eldöntötte, hogy váltani kell. Én bízom 
a sikeres együttműködésben, hiszen ed-
dig is egy vízitelepen dolgoztunk, eddig 
is segítettük egymást. Most egy célért, Ti-
szaújváros kajak-kenu sportjáért, együtt 
fogunk küzdeni.
És ezt szó szerint kell érteni, hiszen míg 
az elmúlt években volt némi rivalizálás a 
két egyesület között - a szakemberek vé-
leménye szerint ez egyébként jót tett rö-
vid távon a helyi sportéletnek -, most 
minden edző és sportoló - természete-
sen csak, ha akar - csatlakozhat a TKK-
SE-hez. 
- Én azt gondolom, hogy az a munka, amit 
elkezdtünk, az folytatódik - mondta Ra-
kusz Éva, a TVSE ikonikus alakja, utalva 
arra, hogy mint edző, ő is részese az egye-
sülésnek. - Főleg a gyerekek miatt. Nem 
hagyjuk őket cserben, és megpróbáljuk 
a sportágnak megtartani őket. Számom-
ra elég furcsa ez a szituáció, hogy az az 
egyesület szűnik meg, melyben a legna-
gyobb sikereimet értem el. Tisztában vol-
tunk vele, hogy ennek egyszer el kell jön-
nie, de szinte még fel sem fogtam. 

A TKKSE évek óta egy előre meghatá-
rozott terv szerint építi fel önmagát, és 
adja a sportág meghatározó utánpótlás 
versenyzőit a magyar kajak-kenu élet-
nek. Bethlenfalvi István edző szerint az-
zal, hogy a két egyesület most összead-
ja mindazt a tudást, amivel rendelkezik, 
csak még sikeresebbek lehetnek.
- Nekünk ez egy viszonylag friss infor-
máció - mondta a közgyűlést megelőzően 
- nevezetesen az, hogy a TVSE beolvad 
az egyesületükbe. - Az elmúlt héten egy 
szakmai konferencián Jancsár Lászlóval 
nagyon sokat beszélgettem arról, hogy 
milyen szakmai terveink vannak a jövőre 
nézve, és hogy miként tudnánk együttmű-
ködni a TVSE edzőivel, és ő nagy öröm-
mel vette ezt. Nagyon jó jövőképet fest 
az, hogy ennyien tudunk tenni a kajak-ke-
nu sportért.
Bár az állandóságra törekednek, változás 
azért lesz az egyesületi tagok életében, de 
mint remélik ebből ők a lehető legkeve-
sebbet érzékelik majd.
- Nyilván egy új szakmai koncepcióval 
ugrunk neki a közös munkának  - mond-
ta Béke László, a TKKSE elnöke. - Az el-
ső és legfontosabb az, hogy a TKKSE és 
a TVSE versenyzői a legkevesebbet ve-
gyék észre mindabból, ami most törté-
nik. A következő szint az, hogy az edzők 
se szenvedjék meg a változást. Az elnök-
ség tagjainak pedig most az a legfonto-

sabb feladata, hogy egy olyan szakmai 
koncepciót állítsanak elő, mellyel tovább 
tudják erősíteni a tiszaújvárosi kajak-ke-
nu sportot.
A TKKSE évek óta az ország legjobb 10 
egyesülete között szerepel. Az utánpótlás 
korú versenyzők tekintetében pedig sok 
esetben a legjobbak között vannak. Egye-
düli „hiányuk”, hogy a felnőtt korú ver-
senyzők számára nem tudtak megfele-
lő körülményeket teremteni. Az elnök el-
mondta, feltett szándékuk, hogy ezen is 
változtatnak, és remélik, hogy ahogy ko-
rábban is adott olimpikont Tiszaújváros a 
kajak-kenu sportnak, úgy a jövőben ismét 
lehet majd helyi versenyzőnek szurkolni 
az ötkarikás játékokon.

borza

A hétvégén megrendezett 5. ProAgria nemzetkö-
zi úszóversenyen a tehetséges fiatal, a 11 éves Ba-
gi Zoltán több korosztályos országos csúcsot dön-
tött meg. 

Többek között a nyáron rendezett országos úszóversenyen, a 
100 méter pillangón úszott országos csúcsát is megjavította. 
Időeredményei a saját korosztályában kiemelkedőek. A fiatal 
úszó a Tiszaújvárosi Triatlon Klub támogatásával készül a ver-
senyekre. 
Eredményei: 
I.: 100 méter pillangó: 1:05,29 (országos csúcs), 50 m pillangó: 
28,10 (o.cs.), 100 m gyors: 1:00,34, 50 m gyors: 26,96 (o.cs.), 
50 m hát: 32,21, II.: 100 m hát: 1:11,12

Megyei bajnok lett a kosárlabda diákolimpia B33-as versenyé-
ben az Eötvös gimnázium csapata. 
Az egy palánkra vívott 3-3 elleni mérkőzésekre idén kevesebb 
csapat nevezett, mint az elmúlt években, de így is nagy dicsőség 
a győzelem, hiszen még edzőjük, Szendrey Zsombor szerint sem 
ők voltak a legesélyesebbek.
- Idén valami oknál fogva több iskola „elfelejtett” nevezni – 
mondta. - Mi is csak egy alakulattal indultunk, pedig az elmúlt 
években volt „A” és „B” csapatunk is.
A fiúk kiváló játékkal, minden csapatot 21 ponttal leléptetve 
nyerték meg a megyei döntőt. Ez azért nagy fegyvertény, mert 
a játék szabályai szerint kétféleképpen lehet egy-egy mérkőzést 
megnyerni. Ez egyik, ha letelik a 10 perces játékidő és az egyik 
csapatnak több pontja van mint a másiknak, vagy ha valamely 
csapat eléri a 21 pontot. A torna jogos bizakodásra ad okot a re-
gionális döntőre, melynek győztese az országos döntőbe kvalifi-
kálja magát.

borza

15. oldal2018. december 20. Sport

A csapat és edzőjük balról jobra: Molnár Bence, Taskó Ist-
ván, Szendrey Zsombor, Jónás Bence, Szilasi Bence.

Csaknem 100 pontig repítette a lendület a DVTK-t. 

Szavazás a TKKSE-nél. 

Jancsár László bízik a sikeres együtt-
működésben. 

Nem akárki, Cseh László, a magyar úszósport legendás 
alakja is gratulált Zolinak. Lehet, hogy az utódjának...



Karácsonyaink
Szerkesztőségi értekezleten arra kértem a munkatársaimat, 
hogy írják meg legszebb, vagy leghumorosabb karácsonyi emlé-
küket. Hamar kiderült, hogy bizony a legemlékezetesebb kará-
csony nem mindig a legszebb, és akad, akiknek kifejezetten rossz 
emlékek társulnak ehhez az ünnephez. Abban a szerencsés hely-
zetben vagyok, hogy nekem viszont csupa szép emlékem van. 
Amióta gyermekem is van, azaz több mint két évtizede, még fel-
emelőbb minden ünnep. Ám volt egy, ami mégis kitűnik a sok 
közül, amikor nem otthon töltöttem a karácsonyt családi kör-
ben, hanem - ahogy egyébként sokan mások is - munkával.
Most is kollégám az az operatőr, akivel 2010. december 24-én 
dolgoztam. A hajléktalan szállón forgattunk, Miskolcon. Sokan 
voltak, nagyon sokan, de tisztaság volt. Nem mondom, hogy a 
felállított karácsonyfa illata mindent belengett, de az étkező fe-
lől, ami előtt hosszú sor kígyózott, azért ki lehetett érezni a fi-
nom töltött káposzta és a bejgli illatát. Az emberek, férfiak és 
nők megilletődötten vártak a sorukra, az asztalnál ülők csönd-
ben kanalazták az ennivalót. A hangulat ünnepi volt, egyedi és 
megismételhetetlen. Utóbb kiderült, nem csak fedél nélküli-
ek ebédeltek ott aznap. Egy közeli lakótelepről is besettenked-
tek páran, mert nem volt mit enniük. Nem küldték el őket, ju-
tott nekik is az ünnepi ebédből. Másnap Szabolcsban forgat-
tam, belvizes településeken. Abban az évben a nyári árvíz után 
télen a belvíz okozott hatalmas károkat. Az emberek az utolsó-
kig küzdöttek, hogy megvédjék a házaikat, értékeiket. Gumi-
csizmában érkeztünk, és gumicsizmában fogadtak bennünket az 
ott élők. Mindent körülvett a fagyos víz. Emlékszem, az egyik 
helyen pallókon lépkedtünk, ahogy tudtunk, míg bejutottunk a 
házba. Van, hogy mikrofonnal a kézben is elfogynak a szavak. 
Én sem tudtam akkor kérdezni, csak nyelni. A zárt verandán 
ugyanis egy ünnepi terítővel letakart asztalon ott volt egy méte-
reske feldíszített karácsonyfa. A háziasszony mosolyogva meg-
állt előtte, mutatta. Szép volt. 
Az asztal lába úgy 40 centi magasan a vízben állt.

Radácsi Zsuzsa 

Gyereknek lenni
A mézeskalács tésztája már a hűtőben pihen, alig várja, hogy hol-
nap formát öltsön, s a kis angyalkák, szívecskék, harangok és fe-
nyőfák felvegyék ünnepi ruhájukat, hogy aztán az ajándékok mel-
lé csomagolva örömet okozhassanak. 
A csomagolópapír a szekrényben ücsörög, nem sokára az ő ide-
je is eljön, hogy magába burkolja a család ajándékait, a narancs-
karikák - melyek a csomagokat díszítik - már kiszáradtak, fenyő-
ág kell még, egy ragasztópisztoly és kötözőzsineg, és az apró kár-
tyák, rajta az ajándékozott nevével. Listákat írok, hogy mi hiány-
zik még, s miközben a mézeskalács pihen, én is megállok. 
Régi fotókat nézegetek, hátha felidézek egy igazán különleges ka-
rácsonyi élményt. Nehéz, hisz valahol minden karácsony külön-
leges. 
Pöttyös ruhában állunk nővéremmel és apukámmal, hétéves kö-
rül lehetek. Szép ruhában feszítünk a fa mellett, éneklünk, vár-
juk a Jézuskát. 
Anyukámmal és nagymamámmal állunk a fa előtt a következő fo-
tón, mamánál vagyunk, mióta az eszemet tudom, itt áll minden 
évben a fa. Az előszobában a kisasztalon, alatta sok-sok ajándék, 
s nagy a hangzavar, amikor mind egyszerre kezdjük el kibonta-
ni. Mikor kicsi voltam, nagyapám minden karácsonykor elővet-
te hatalmas harmonikáját, és ha úgy volt kedve, hagyta, hogy mi 
is játszunk rajta. Persze egyedül senki se bírta el, úgyhogy egyi-
künk húzta, míg a másik játszott. Még két gyereknek is nagy fa-
lat volt ez a hangszer. 
Pulyka sül a sütőben, hozzá kelbimbó és áfonyaszósz, ez már egy 
másik év, és egy másik ország. Christmas crackers, vagyis karácso-

nyi „pukkantó” is hever a teríték mellett, az óriás szaloncukrot 
formáló kartonban apró ajándék és egy papírkorona, ami már-
is a fejünkre kerül.
A teraszon szelfizünk karácsonyfaállítás közben, a kezünk már fé-
lig lefagyott, a fa persze megint ferde lett, de majd úgy fordítjuk, 
hogy ne látszódjék, inkább iszunk egy tojáslikőrt a díszítés előtt. 
Pillanatok ezek, de közben telnek az évek, s ahogy változunk, úgy 
változnak életünk szereplői is. Új érzésekkel, élményekkel aján-
dékozva meg bennünket. Karácsonykor azonban mégis megáll 
az idő. Együtt díszítjük majd a fát apukámékkal, biztosan ferde 
lesz, de gyönyörű. Az ünnepi asztalon halászlé és rántott hal, és 
talán a christmas crackers is megérkezett a postával. Mamánál ott 
lesz majd a fa az előszobában a kisasztalon, alatta a csomagok, s 
megint hangoskodunk majd, mikor kibontjuk. Ugyanúgy, mint 
mikor még gyerek voltam. Olyan jó, hogy valahol még mind azok 
vagyunk, karácsonykor legalábbis biztosan. 

Fodor Petra

Pizsamás karácsony
A nagyobbik lányom rendszeresen megkérdezi hétvégente: 
„Ugye nem megyünk sehová? Maradhatok pizsamában egész 
nap?” Sajnos sok esetben bizony fel kell öltöznie, mert gyak-
ran előfordul, hogy hétvégén is menni kell valahová. Ha pizsa-
mában maradhat, az az igazi ünnep. Ilyen a karácsony is. Már 
24-én sem megyünk sehová. Főzünk, karácsonyfát díszítünk, 
kártyázunk, jó filmeket nézünk. A Jézuska 25-én reggelre hagy-
ja nálunk szépen becsomagolt dobozait. Ennek praktikus okai 
vannak. Kb. 10 évvel ezelőtt, az akkor 2 éves fiúnk távirányítós 
autót kapott karácsonyra, ami beszélt is. Angolul. Az extázisba 
esett gyermek éjszakába nyúlóan játszott a kisautóval, ami oly-
kor felkiáltott: „ Hello! I am Roary. I am a racing car! „ (Helló! 
Roary vagyok.  Egy versenyautó vagyok!) Majd egyszer csak va-
lamilyen csoda folytán sikerült alvásra bírni a gyereket. Hajna-
li három körül a következőre ébredtünk: „I am a racing car!!” 
Na, ekkor döntöttünk úgy, hogy megállapodást kötünk a Jézus-
kával, ami több szempontból is jó nekünk. Mindenki addig örül 
az ajándékának, amíg akar, és ami még ennél is fontosabb, ma-
radhatunk pizsamában egész nap! 

ema 

Gyakorta jut eszembe ilyentájt 1963. december 24-e. A Budapest 
Nyugati pályaudvarról Szentesre tartó személyvonat Szolnok kö-
zelében, a paládicspusztai feltételes megállónál belerohant egy ál-
ló tehervonatba. 45-en haltak meg, köztük 17 gyermek. A sorban 
második (favázas szerkezetű) kocsi teljesen összetört. Ez volt - 
akkoriban még volt - a gyermekkocsi. A tehervonat egyebek mel-
lett fűszerpaprikát szállított, ami a havas tájon szétszóródva vér 
látványát keltette. 
A saját szememmel láttam másnap. S hogy láthattam, az autóbusz-
sofőr édesapám főnökének köszönhető. Nem engedte el szabad-
ságra december 24-én. Ha nem így tett volna, mi is azzal a vo-
nattal utaztunk volna nagyszüleimhez Szegvárra. Nővérem 8, én 
6 éves voltam. Nagy valószínűséggel abban a bizonyos gyermek-
kocsiban fogaltunk volna helyet...

Milyen karácsonyi élményemet osszam meg még Önökkel? 
Mumpsz, bárányhimlő, kanyaró. E gyermekbetegségeken rend-
re karácsony idején estem át. 
És bűnbe is estem. Karácsony előtt egy-két nappal megöltük 
Sárit. Ő egy két és fél mázsás koca volt, akivel nyaralásom ide-
jén jöttünk össze. Etetéskor nem a moslékos vályúhoz szaladt, 
hanem hozzám. Kéjesen röfögött, nyögött, oldalára fordult, én 
meg vakargattam a tehénvakaróval. Ezt használták ki a gonosz 
felnőttek. Rávettek, hogy hajnalban én menjek az ólhoz kezem-
ben a vakaróval, és Sári majd bedől, ledől nekem, mint máskor, 
nem kell kicibálni az ólból, kényelmesen ledöfhetik. Úgy is lett. 
Én meg bűnsegéd. 
Na, elég a komor élményekből!
Kisgyermekként gyakran karácsonyoztunk a már említett Szeg-
váron. (Amely szülőfalum.) Nagymama bejglit, Amálka néném 
rétest sütött. Kemencében. Anyu, apu és két nagybátyám zsíro-
zott. Nem tepsit. Kártyáztak éjfélekig, „zsírt bele” kiáltották, s 
nagyot koppant a kéz az asztalon, csattantak a lapok. Nagyapám 
a sámlin ült leginkább, fülét a rádióra tapasztva kereste a Sza-
bad Európát vagy Amerika hangját. Mi, kölykök szőlőt eszeget-
tünk. Nem aszaltat! Az ősszel a kamrába fellógatott lédús, mézé-
des kecskecsöcsűt. 
No, de van felnőttkori élményanyag is. Karácsonykor jegyeztem 
el gyermekeim anyját. (Az esküvőnket húsvétkor tartottuk.)
Frigyünk gyümölcsei, Gábor és Veronika teszi igazán széppé ka-
rácsonyaimat. Idestova három évtizede zenélnek Szenteste. Ver-
ka furulyán, Gabrus gitáron érinti meg szívemet. 

-efel-

Szerencse, malac, gyümölcsök

16. oldal 2018. december 20.Ünnep

Egyszer volt, hol nem volt, még az Óperenciás tengeren is túl, volt egy pici ország, 
ahol lehullott a hó. Karácsony előtt ez nagy kincs volt akkoriban, így hát mindenki, 
aki tehette futott a szabadba, hógolyózni, szánkózni, hóembert építeni, hóangyalt for-
mázni. Minden tökéletes volt. A domboldalon a bokrok közül előbukkant egy fiúcska 
is, talicskát tolt maga előtt. Fura szerzet, vajon mire kell neki a talicska, azzal nehéz 
lesz leszánkázni a dombról! Pár lépésre azonban megjelent még egy alak, nagyob-
bacska  mint a fiú, közelebbről az is látszott, hogy egy női alak. Furcsa formája volt, 
mint aki púpos, de nem a hátán, hanem az oldalán. Még közelebb érve látni lehetett, 
hogy a púpja valójában egy pici gyerek, jól bebugyolálva, egyéves forma, vagy még 
annyi se. Ott bandukoltak ők a sok boldog ember közt, nem törődve a friss hóval. A 
fiúcska elöl a talicskát tolva, az anyja a picivel, nem sokkal lemaradva. Felértek a 
dombtetőre, ahol már a házak kezdődtek, de hát mire az a talicska, ilyenkor hóesés-
ben? És akkor feltűntek a házak melletti kukák. A fiú is látta, meggyorsította a lépte-
it, talán szerencséje lesz. Az anyja kis csomagjával lemaradva, de szaporább léptek-
kel trappolt a hóban, hogy mielőbb ő is odaérjen. Az egyik „szépséges zöld dobozon” 
nyitva volt a lakat, a család kipirult arccal kutatta a tartalmát. Minden tökéletes volt. 
Egy-két dolgot látni is lehetett, kenyérdarabot, aztán valami rongyot, és egy zacs-
kót. A hó azonban egyre sűrűbben hullott, már nem lehetett az alakjukat jól kivenni, 
a szél is fújni kezdett, lassan a homályba vesztek. Egyszer voltak, hol nem voltak…
Kedves Olvasóink! 
Ezzel a kis igaz történettel, és Nagy László ide kívánkozó gyönyörű versével kívá-
nunk Önöknek szeretetteljes karácsonyt, és boldog, új esztendőt!

A Tisza Média Kft. szerkesztősége

Nagy László: Adjon az Isten 
Adjon az Isten 

szerencsét, 
szerelmet, forró 

kemencét, 
üres vékámba 

gabonát, 
árva kezembe 

parolát, 
lámpámba lángot, 

ne kelljen 
korán az ágyra hevernem, 

kérdésre választ 
ő küldjön, 

hogy hitem széjjel 
ne dűljön, 

adjon az Isten 
fényeket, 

temetők helyett 
életet - 

nekem a kérés 
nagy szégyen, 

adjon úgyis, ha 
nem kérem.
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