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Karácsonyra hangolódás

Adventi hangverseny

2019. december 19.

XXXVII. évfolyam, 51-52. szám

Nyugdíjasok köszöntése

Sok-sok éves hagyomány, hogy karácsony közeledtével az önkormányzat köszönti, megvendégeli és megajándékozza a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal nyugdíjasait. Az idén december 16-án, az Arany Holló étteremben tartották a bensőséges
hangulatú ünnepséget, melyen Dr. Fülöp György polgármester
az önkormányzat helyzetéről, terveiről is tájékoztatta az egykori munkatársakat.

Egyházi közvetítések
Huszonötödik alakalommal rendezte meg a Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány a hagyományos adventi hangversenyt.
December 11-én zsúfolásig megtelt a római katolikus templom, ahová városunk négy általános iskolájának és a gimnáziumának kórusai, valamint a zeneiskola növendékei és tanárai varázsoltak ünnepi hangulatot.

Ünnepek

Advent van, ideje lecsendesedni, mérleget vonni, pihenni, kikapcsolódni. Lapunk 12 oldalas, Ünnepek címet viselő karácsonyi mellékletét pontosan ezért készítettük. Hogy olvasóink a következő napokban, hetekben se maradjanak olvasnivaló nélkül. S mint minden ünnep, a miénk is színes, változatos, legalábbis bízunk abban, hogy Önök is így látják majd.
Képriportjainkban megmutatjuk a Mikulástól karácsonyig rendezvény, a római katolikus
adventi vásár legszebb pillanatait, és a Tisza Televízió Karácsony? Velünk! címet viselő
ünnepi műsor kulisszái mögé is bepillanthatnak. Örömmel mutatjuk be Kelemen Alíz „A
pillangólány” című novelláját, mellyel az Országos Vers- és Prózaíró, Fotó és Diaporáma
Versenyen országos 3. helyezést ért el. Egyedül, Karácsonyi képeslapom, Angyalokkal a
csodák országában - ezek már azoknak az írásoknak a címei, melyeket olvasóink osztottak
meg velünk. Nem maradhatnak el az év közben véletlenül(?) készült vicces fotóink sem,
idén is Volt képünk hozzá. Az ünnepi receptek krónikás gyűjteménye idén is különlegességeket kínál. Kínáljuk még a Zöld karácsonyt, egy környezetvédő ad tanácsokat arra, hogyan is tudunk környezetbarát módon ünnepelni, Szily Nórával boldogságról, vágyakról,
elégedettségről beszélgettünk, egy fiatalember - hosszú évek alkoholfogsága után - pedig
elmeséli, milyen érzésekkel küzdött és küzd meg, nem csak az ünnepi időszakban. Ezek
tehát az Ünnepek, forgassák szeretettel.

Kedves Nézőink!
Az idei karácsonyi egyházi közvetítéseink az alábbiak szerint alakulnak. Felvétel készül december 24-én a református
templomban tartandó 16 órakor kezdődő ünnepi istentiszteleten, valamint a görögkatolikus templomban december 24-én
18 órakor kezdődő istentiszteleten. A felvételeket december
25-én 11 órától tűzi műsorára a televízió, majd másnap délelőttig folyamatosan ismétli.

Krónika megjelenés
Tájékoztatjuk olvasóinkat, az intézményeket, üzleti partnereinket, hogy a Tiszaújvárosi Krónika 2020. évi első száma január 9-én jelenik meg.
Tisza Média Kft.

Sokféle

2. oldal

Egyházi hírek
Római katolikus

nap) 10:00 utrenye, 11:00 Szent Liturgia.
Dec. 31. 16:00 vecsernye, óévi hálaadás. Jan. 1. 10:00 utrenye,
11:00 Szent Liturgia. Jan. 3. 8:00 királyi imaórák. Jan. 4. (Vízkereszt e. szombat) 8:00 Szent Liturgia, 17:00 vecsernye. Jan.
5. (Vízkereszt e. vasárnap) 10:00 utrenye, 11:00 Szent Liturgia,
17:00 vecsernye.
Jan. 6. (Vízkereszt - Istenjelenés ünnepe): 10:00 utrenye, 11:00
Szent Liturgia, nagy vízszentelés.
A karácsonytól vízkereszt vigíliájáig tartó időszakban egyházunkban nincsenek böjti napok.

Református
December 20-án a (lelkigyakorlatos) szentmise 18.00 órakor kezdődik, ezen a napon a hajnali mise elmarad. 8.30-kor a
Szent István Katolikus Általános Iskola karácsonyt előkészítő
szentmiséje lesz.
Adventi lelkigyakorlat a templomban december 20. péntek, 21e szombat az esti, 18.00 órai szentmise keretében lesz. Mindkét nap 17.00-tól gyóntatás, 22-én, vasárnap a lelki- gyakorlat a 11.00 órai szentmise keretében, előtte 10.00-tól gyóntatás. A lelki gyakorlatot Tóth István pápai káplán Miskolc Martin-Kertváros plébánosa tartja.
Akinek születésnapja, névnapja, házassági évfordulója van ebben a hónapban, jelezze a plébánián (ünnepeltek szentmiséje
december 29-én 11.00 Szent Család vasárnapján lesz ).
A plébániairoda ünnepi nyitvatartása: hétfőn és csütörtökön
9.00 órától 11.00 óráig.
Ünnepi miserend: hétfőn nem lesz szentmise. December 24e, kedd éjféli mise 24.00, december 25. karácsony első napja, ünnepi szentmise 11.00, karácsony második napja szentmise 11.00. December 27-én és 28-án este 18.00-tól, 29-én Szent
Család vasárnapján 11.00-tól lesznek szentmisék.
Altemplom nyitvatartási rend: december 23-a, 24-e, 25-e, 26-a,
30-a, 31-e, január 1-e 9.00 órától 14.00 óráig. A többi napokon
a megszokott rend szerint.
A betlehemi csillag békessége ragyogja be otthonaikat!
Áldott karácsonyt!

Görögkatolikus

Karácsony előtti lelki napunkat dec. 21-én, szombaton tartjuk. A gyóntatás 1/2 4-től, a Szent Liturgia du. 4 órakor kezdődik. Szentbeszédet mond és a gyóntatásban segít Bodogán
László atya, hajdúböszörményi parókus. Vasárnap 10:00 utrenye, 11:00 Szent Liturgia Istentiszteleti rend karácsonytól vízkeresztig: Dec. 24. 8:00 királyi imaórák, 18:00 nagy lenyugvási
istentisztelet, utrenye, pásztorjáték. Dec. 25. 11:00 Szent Liturgia, 17:00 vecsernye. Dec. 26. 11:00 Szent Liturgia, 17:00 vecsernye. Dec. 27. 8:00 Szent Liturgia. Dec. 29. (Kar. u. vasár-

Tiszaújváros
December 22-én, vasárnap 11 órakor istentisztelet lesz, ezzel
párhuzamosan az imateremben gyermek-istentiszteletet tartunk.
December 23-án, hétfőn 17.00 órakor bűnbánati istentisztelet
kezdődik.
December 24-én, kedden 16.00 órakor szentesti, ünnepi istentisztelet lesz a hittanos gyermekek műsorával.
December 25-én, szerdán 11.00 órakor kezdődik az úrvacsoraosztással egybekötött istentisztelet.
December 25-én, szerdán 16.00 órakor istentisztelet lesz.
December 26-án, csütörtökön 11.00 órakor kezdődik az istentisztelet.
December 29-én, vasárnap 11.00 órakor istentisztelet lesz.
December 31-én, kedden 16.00 órakor óévi istentisztelet lesz.
Január 1-jén, szerdán 11.00 órakor kezdődik az újévi istentisztelet.
Január 5-én, vasárnap 11.00 órakor istentisztelet lesz.
Tiszaszederkény
December 22-én, vasárnap 10 órakor istentisztelet lesz.
December 23-án, hétfőn 18.00 órakor bűnbánati istentisztelet
kezdődik.
December 24-én, kedden 18.00 órakor szentesti, ünnepi istentisztelet lesz a hittanos gyermekek műsorával.
December 25-én, szerdán 09.30 órakor kezdődik az úrvacsoraosztással egybekötött istentisztelet.
December 25-én, szerdán 15.00 órakor istentisztelet lesz.
December 26-án, csütörtökön 10.00 órakor kezdődik az istentisztelet.
December 29-én, vasárnap 10.00 órakor istentisztelet lesz.
December 31-én, kedden 18.00 órakor óévi istentisztelet lesz.
Január 1-jén, szerdán 10.00 órakor kezdődik az újévi istentisztelet.
Január 5-én, vasárnap 10.00 órakor istentisztelet lesz.
December 26-án, csütörtökön Sajószögeden 9.00 órakor lesz
úrvacsoraosztással egybekötött istentisztelet.

Bűnmegelőzési rendőrségi felhívás

Gyógyszertári ügyelet
Tiszaújvárosban a gyógyszertári ügyeleti/készenléti szolgálatot december 22-ig (vasárnapig) a Remény Gyógyszertár
(Szent István út 9-11., tel.: 49/340-052), majd december 23tól (hétfőtől) december 29-ig a Borostyán Gyógyszertár (Széchenyi u. 11., tel.: 49/341-050) látja el. December 30-tól január 5-ig az az Arany Sas Gyógyszertár (Bethlen G. út 17., tel.:
49/540-688) az ügyeletes.
Gyógyszertárak nyitvatartása:
Tisza Gyógyszertár (Örösi út 1/A., tel.: 20/400-1952)
december 23.		
8-20
december 24.		
8-12
december 25-26.		
zárva
december 27-28.		
8-20
december 29. 		
8-15
december 30.		
8-20
december 31. 		
8-12
január 1.			
zárva
8-20
január 2-3. 		
Arany Sas Gyógyszertár (Bethlen G. út 17., tel.: 49/540-688)
december 23. 		
8-17
zárva
december 24-27. 		
december 28.		
8-12
december 29.		
zárva
december 30-31.		
8-17
zárva
január 1.			
január 2-3. 		
8-17
Borostyán Gyógyszertár (Széchenyi u. 11., tel.: 49/341-050)
dec. 23. 8-17 20-tól telefonos készenlét
dec. 24-én 12-20 ügyelet, 20 órától telefonos készenlét
dec. 25-én 8-20 ügyelet, 20 órától telefonos készenlét
dec. 26-án 8-20 ügyelet, 20 órától telefonos készenlét
dec. 27-én 8-12 nyitva, 20 órától telefonos készenlét
dec. 28-án 8-12 nyitva, 20 órától telefonos készenlét
dec. 29-én 15 órától telefonos ügyelet
8-17-ig
december 30. 		
december 31., január 1. zárva
12-17
január 2.			
január 3.			
8-17
Remény Gyógyszertár (Szent István út 9-11., tel.: 49/340-052)
8-17
december 23. 		
december 24.		
8-12
zárva
december 25-26.		
december 27-28.		
8-12
december 29.		
zárva
december 30-31.		
8-17
zárva
január 1.			
január 2-3. 		
8-17
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal,
akik ismerték és szerették, hogy

Tállai János

életének 81. évében elhunyt. Temetése december 21-én,
szombaton 10 órakor lesz a polgári temetőben.
A gyászoló család
„Lelked remélem békére talált,
S Te már a Mennyből vigyázol majd Ránk!
Soha nem felejtünk, szívünkben szeretünk,
Rád örökkön-örökké emlékezünk.”
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk
arra a napra, amikor drága szerettünk

Ünnepi intelmek

A rendőrség az alábbiakra hívja fel a lakosság figyelmét az év végi ünnepek alatti bűncselekmények megelőzése, illetve az áldozattá válás
elkerülése érdekében.
Az ünnepi időszakban az áruházakban, bevásárlóközpontokban megjelennek olyan
személyek is, akik nem vásárlási céllal érkeznek, hanem a nagy zsúfoltságot és mások figyelmetlenségét kihasználva lopást
követnek el.
Ennek elkerülése érdekében kérjük, hogy
értékeiket, pénztárcájukat jól zárható táskába, a ruházat belső zsebébe tegyék, a
testi kontaktust pedig kerüljék.
A gépkocsifeltörések megelőzése érdekében különösen figyeljenek arra, hogy értéket, kabátot, táskát a gépkocsi zárható csomagterében helyezzenek el, semmi
esetre se hagyjanak jól látható helyen, az
utastérben. Minden esetben győződjenek
meg arról, hogy a gépkocsit biztosan bezárták.
A lakásbetörések megelőzése érdekében,
amennyiben rokonlátogatás vagy utazás
miatt több napra üresen hagyják lakásukat, annak felügyeletével lehetőség szerint bízzanak meg valakit. Az elutazás

2019. december 19.

Ongai Bertalanné
(szül.: Nagy Valéria)

tíz éve örökre itt hagyott minket.
Szerető férje és lánya
„Az életem akkor megváltozott
és egy kicsit elkárhozott,
amikor 4 év alatt elvesztettem őket!”
Drága Édesanyám, a mennyországban
apuval mindig legyél vidám!
Boldog karácsonyt kívánok,
angyalok vigyázzák örök álmotok!

A nagy zsúfoltságot sokszor kihasználják a tolvajok.
előtt győződjenek meg a lakás biztonsági berendezéseinek működéséről és próbálják azt a látszatot kelteni, hogy a lakás lakott.
Az időskorúak sérelmére elkövetett lopások, rablások megelőzése érdekében kérjük, fordítsanak nagyobb figyelmet a lakókörnyezetükben egyedül élő idős személyekre, amennyiben bármi gyanúsat
észlelnek, értesítsék a rendőrséget.

(Képünk illusztráció.)

Az idős vagy beteg személyeket a hideg,
téli időjárás miatt is fenyegetheti veszély,
mivel a fűtetlen lakásokban is fennáll a
kihűlés veszélye, ezért a környezetükben
észlelt veszélyhelyzet esetén értesítsék a
segélyhívót a 112-es telefonszámon.
Porkoláb Lajos
r. alezredes
bűnügyi osztályvezető

Mazsi
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal,
akik ismerték és szerették, hogy

Bertók Gyuláné
(szül.: Teslér Mária)

életének 72. évében elhunyt. Temetése 2019. 12. 20-án
((péntek) 14.30 órakor lesz
a sajószögedi Városi Temetőben.
A gyászoló család
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Aktuális
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Poliol beruházás

Uszályokon érkeznek
a vegyipari oszlopok

Budapestnél a szállítmány.
December közepén már Budapesten is áthaladt a
Dunán az a négy uszály, melyek rakománya ös�szesen mintegy 740 tonna tömegű 3 vegyipari oszlop (torony és kolonna), a célállomás pedig Tiszaújváros.
Négy elemet szállítanak az uszályok, a legnagyobb tömegű berendezés 220 tonna, 37 méter magas és 4 méter az átmérője.
Egy másik torony 315 tonna, 82 méter magas és 4 méter átmérőjű lesz, de ez két darabban érkezik. A „trió” harmadik tagja 200
tonna, 40 méter magas, és 6 méter átmérőjű.
A berendezések a genki (Belgium) gyártóműből indultak el több
mint egy hónapja. A folyami szállítás során, ami körülbelü 2300
folyami kilométert jelent, nyolc országot érintenek az uszályok,
és a Rajna, Majna, Rajna-Majna-Duna csatorna, Duna és Tisza
útvonalon jutnak el a poliol vegyipari komplexum építési területére, Tiszaújvárosba. A tervek szerint a berendezések a hónap
végén érkeznek meg a projekt részeként kialakított tiszai kikötőhöz.
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Az új évtől új szolgálati helyen

Rendőrkapitányi búcsú

December 14-én a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság évzáró állománygyűlésén búcsúztatták dr. Kalapos Istvánt, a kapitányság vezetőjét, aki 2020. január 1-jétől
Edelényben folytatja munkáját. Kalapos István búcsúbeszédében elmondta, hogy
a Tiszaújvárosban töltött tizennégy éve alatt egy dolog
motiválta, az, hogy „aki itt
él, az nyugodt, és biztonságos
körülmények között éljen.”
- Kapitány úr, foglalja össze az elmúlt tizennégy évet, és mondja el nekünk, hogyan látja rendőri szemmel Tiszaújvárost.
- Tizennégy év nagyon hosszú idő, és a sikerek mellett kudarc, probléma is jellemzi a kapitányság munkáját, de ez így van
jól, hiszen a rendőri munka rendkívül bonyolult, és összetett. A sikerek közül mindenképpen ki kell emelni, hogy Tiszaújvárost hosszú évtizedekre visszamenőleg a sorozatjellegű, életellenes bűncselekmények nem jellemzik. Ha egy-egy

Dr. Kalapos István búcsúzik a tiszaújvárosi állománytól.
elő is fordult, de ezeknek a tömkelegével
nem kellett számolni. Fontos tudni azt,
hogy Tiszaújvárosban nagyon sok sportés egyéb rendezvényt tartanak. Ezeknek
a biztosítását nagyon komolyan vettük,
igyekeztünk teljes odaadással végrehajtani, hogy semmilyen probléma ne me-

Bráz György adta át a búcsúajándékot.

rüljön fel, és azt mondhatom, hogy vis�szaemlékezve, talán nem is volt olyan súlyos probléma rendezvényen, olyan atrocitás, vagy bármilyen bűncselekmény,
ami a rendezvények menetét megzavarta
volna. Emellett természetesen az éjszakai
élet, a szórakozás is jelentős. Nagyon sok
olyan fiatal van, akik a környező településekről, vagy távolabbról választják szórakozási helyül Tiszaújvárost. Eléggé mozgalmas itt az élet, de úgy gondolom, hogy
egy aktív, hatékony bűnügyi, közrendvédelmi munkával, és jelenléttel ez teljesen
kezelhető.
- Milyen állományt fog utódjára hagyni?
- Nyugodt lelkiismerettel mondhatom,
hogy a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság
nagyon jó állománnyal rendelkezik. Sok
a fiatal kolléga, a fiatal vezető, akik kreatívak, hatékonyak, értik a rendőri munkát, ugyanúgy szakmailag, mint emberileg. Úgy gondolom, hogy az utódom egy
nagyon jó állományt vesz át, és biztos vagyok benne, hogy a jövőben hatékonyan
tud dolgozni.
Surányi P. Balázs

Nagylelkű adomány a Fortrex Kft.-től

Lucas a mentőállomáson

A monstrumok a genki gyártóműtől indultak el és mintegy
2300 folyamkilométer megtétele után érkeznek meg TiszaFotó: Index
újvárosba. 				

Bővült a géppark

Újonc a Városgazdánál

Új kisteherautóval bővült a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit
Kft. gépparkja. Az 5,5 tonna össztömegű, 2,5 tonna rakodósúlyú
„újonc” 23 éves elődje helyére lép. Bár régi társa is munkában
marad még, az új teherautóval könnyebb lesz együtt dolgozni.
- A régi kisteherautó már elég megbízhatatlan, sokszor jelez műszaki problémát, alkatrészt pedig már nem vagy csak nagyon
nehezen lehet hozzá beszerezni - nyilatkozta lapunknak Molnár
István alpolgármester. - Ezért volt szükség arra, hogy beszerezzünk egy új kisteherautót, ami 15 millió forintba került. Gyorsabb, modernebb, megbízhatóbb, mint az elődje, illetve ami
nagy segítséget jelent a munkában, billenthető a platója. Természetesen szinte egész évben dolgozni fog. Tavasszal és ősszel a
levágott gallyak és az összegyűjtött avar elszállításában lesz a
dolgozók segítségére, télen pedig, amikor szükség van rá, a lehullott nagy mennyiségű havat lehet elfuvarozni vele.
ema

Értékes mentéstechnikai eszközöket vásároltak a Tiszaújvárosi Mentőállomásnak abból az adományból, amelyet
a városban működő Fortrex
Kft. juttatott el a mentőkhöz. A magyar tulajdonú cég
nyolcmillió forintot ajánlott
fel a helyi mentőállomás fejlesztésére.
A főként ipari területen működő Fortrex
Kft., amely budapesti székhelyű ugyan,
de tevékenységük jelentős része tiszaújvárosi telephelyeikhez kapcsolódik, célzottan a helyi mentőállomás fejlesztését,
korszerű eszközökkel való ellátását szerette volna támogatni.
Erre teremtett lehetőséget a mentők tevékenységét segítő civil szervezet, az Országos Mentőszolgálat Alapítvány (OMSZA) új, vállalati támogatási programja.
E program keretében jött létre az adományozás; a Fortrex Kft. pedig, a nyolcmil-

A Lucas közelről.

A mentősök azonnal szolgálatba állították az életmentő berendezést.
liós felajánlás eredményeként a mentők
platina fokozatú támogatója lett.
Az adomány szakszerű felhasználását az
OMSZA koordinálta, a tiszaújvárosi állomás igényei alapján. Ennek megfelelően többek között szívmegállásos eseteknél használt Lucas 3 mellkas-kompres�sziós berendezést, életmentő beavatkozások modellezéséhez használatos gyakorló
eszközrendszereket, illetve égéses esetéknél használt különleges kötszereket is vásároltak a tiszaújvárosi mentők.
- Nagyon fontosnak tartjuk, hogy abban
a városban, ahol működünk, és ahol kollégáink a családjaikkal élnek, a cég is
hozzájáruljon a lakosságot közvetlenül
érintő szolgáltatások fejlesztéséhez, így
az életmentés feltételrendszerének javításához - nyilatkozta a Fortrex Kft. cégvezetője, Sendula Péter. - Filozófiánkban
fontos szerephez jut a társadalmi felelősségvállalás, így adózott eredményünk egy

részét mindenképpen helyben, adomány
formájában akartuk eljuttatni egy közhasznú szervezetnek.
Az Országos Mentőszolgálat Alapítványt
az összes magyarországi mentőállomásért tenni akaró mentődolgozók hozták
létre 2004-ben, a civil szervezet pénzbeli
és szakmai segítségnyújtással járul hozzá
a hatékonyabb, gyorsabb és szakszerűbb
betegellátáshoz.
Idén elkezdett vállalati támogatási programjukban bronz-, ezüst,- arany, illetve
platina fokozatú céges támogatókkal működnek együtt. Ez utóbbi, legmagasabb
fokozatot érte el az 1997-ben alakult,
száz százalékban hazai tulajdonú Fortrex.
A vállalkozás fő profilja az ipari rendszertervezés, különféle technológiai rendszerek kivitelezése és telepítése, illetve speciális ipari tevékenységek elvégzése, biztosítása.
f. l.
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Koncepció a szolgáltatásokról

Gyerekek, idősek, családok, hajléktalanok

A szociális törvény értelmében a legalább kétezer
lakosú települési önkormányzat a szociálisan rászorult személyek részére biztosítandó szolgáltatási feladatok meghatározása érdekében szolgáltatástervezési koncepciót készít, melyet kétévente köteles felülvizsgálni és aktualizálni. E feladatának legutóbbi ülésén tett eleget Tiszaújváros képviselő-testülete, elfogadva a témában készített előterjesztést.
A szociális szolgáltatástervezési koncepció célja, hogy meghatározza a szociális szolgáltatsok fejlesztésének alapelveit, irányait és céljait, orientálja a szociális szolgáltatások fejlesztésének további szereplőit, célja továbbá az ellátási kötelezettségek
keretébe tartozó feladatok tervezése, a hiányzó ellátások megszervezése, és a településen vállalt feladatok megfogalmazása.
A Polgármesteri Hivatal a koncepció felülvizsgálatához szakértőt kért fel, aki egy 55 oldalas tanulmányt „tett le az asztalra”.
Majláthné Lippai Éva szociálpolitikus szóbeli kiegészítésében
mindenekelőtt leszögezte, büszke lehet az önkormányzat, hiszen
több, országosan is modellértékű program indult el és folytatódik Tiszaújvárosban. A szociálpolitikus hozzátette: „Önök azon
önkormányzatok közé tartoznak, akik nem csak a kötelező feladatokat látják el, hanem sok önként vállalt feladatot is, és ez a
mai világban nagyon pozitív dolog. Amit még kiemelnék, nem
szoktak ilyen jó százalékban teljesülni a korábban megfogalmazott operatív programok. A város lakossága szempontjából ez
fontos, és azt jelzi, dolgozzék bárki bárhol, a szociális ellátásra
nagyon odafigyelnek”.

A helyzet jó, de tovább javítható
A szolgáltatástervezési koncepció tartalmazza a lakosságszám
alakulását, a korösszetételt, a szolgáltatások iránti igényeket,
az ellátási kötelezettség teljesítésének helyzetét, az ütemtervet

Majláthné Lippai Éva szociálpolitikus elismerően szólt az
önkormányzat szociális szolgáltatásairól.
a szolgáltatások biztosításáról, a szolgáltatások működtetési, finanszírozási, fejlesztési feladatait, az együttműködés kereteit,
az egyes ellátotti csoportok, így az idősek, fogyatékos személyek, hajléktalan személyek, pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek sajátosságaihoz kapcsolódóan a speciális ellátási formák, szolgáltatások szükségességét.
A szakérő azt állapította meg, hogy a korábban megfogalmazott
javaslatok döntően megvalósultak, illetve egyes javaslatokat ismételten megfogalmazott.
A pénzbeli és természetbeni ellátások változásokhoz igazodó módosítására több alkalommal is megtörtént, együttműködési megállapodás köttetett civil szervezettel, a humánszolgáltató központ informatikai rendszere bővült, bevezették a „Szociális munkáért díj” kitüntetést. A házi segítségnyújtás kapacitásbővítése több lépcsőben valósul meg, a hajléktalanellátó rendszer intézményeinek (átmeneti szállás,
nappali melegedő, időszakos férőhelyek) kihasználtsága közel 100%-os. A szociális szakemberek képzése, továbbképzése folyamatos, az intézményben megkezdődött a szociális
gondozók és ápolók gyakorlati képzése is. Valós lakossági
igény hiányában a „Nők Fóruma” nem jött létre, de más keretek között működik hasonló tartalmú program (Baba-Mama Klub). A minőségbiztosítási rendszert nem vezették be
az intézményben, ennek indokoltsága továbbra is fennáll. A
pszichiátriai-, és szenvedélybetegek ellátása az egyéni igé-

A Szociális kerekasztal működtetése is az erősségek közé tartozik.
nyek szerint (közösségi munkacsoport működtetése, Anonim
Alkoholisták csoporttevékenységének támogatása és egyéni
esetkezelés révén) megvalósult, a nappali ellátásuk megszervezésének szükségessége, indokoltsága továbbra is vizsgálatot igényel.

Erősségek, gyengeségek,
veszélyek, lehetőségek
A dokumentumban a szakértő meghatározta a szociális szolgáltató és az önkormányzat erős és gyenge oldalait, a fejlesztési lehetőségeket és a lehetséges veszélyeket, a következő két évre
szóló fejlesztési irányokat.
Az erősségek között kiemelendő, hogy a fejlesztésekhez szükséges önerő biztosított, továbbá a professzionális helyi szociális és
gyermekvédelmi rendeletek révén jól szabályozottak az igénybevételi, a jogosultsági, és működési feltételek. A bölcsődei férőhelyek száma a lakossági igényeket kielégíti, az önként vállalt
tartós és átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények teljes kihasználtsággal működnek, tehát valós szükségletekre reagálva jöttek
létre. Az erősségek között említendő továbbá az innovatív elemek léte a szolgáltatások nyújtásában, az elkötelezett szakalkalmazottak a szociális ellátórendszerben, részükre helyi elismerési rendszer biztosítása, szociálpolitikai kerekasztal működtetése és a jó kapcsolat a civil szervezetekkel, és az egyházakkal.
A gyengeségek közé sorolja a szakértő szolgáltatói oldalról a
szakmai munka dokumentációjának növekedését a szolgáltatásnyújtás időtartamában, egyes esetekben a más ágazatokkal való
formális együttműködést, a minőségbiztosítás, a protokollok hiányát. Célcsoport tekintetében a szegénységben, mélyszegénységben élő egyének és családok jelenlétét az ellátotti területen,
a szegregálódó településrészt (Tiszaszederkény), ahol az alacsonyan képzett, többnyire alacsony jövedelmű, munkanélküli roma lakosság rossz lakhatási körülmények között él.
A veszélyek között említődik a koncepcióban az épületek és az
infrastruktúra elhasználódása, az állami szerepvállalás mértékének változása (csökkenése) a szociális ágazatban, a normatív állami támogatás értékvesztése. Veszélyt rejt a gondozási szükségletek felmérésének elhúzódása, a kihasználatlan kapacitás, a
bevétel elmaradása, a szakmai munka fejlődésének hiánya alulmotiváltság és leterheltség miatt. Veszélyforrás a szakképzett
személyek elvándorlása, a módszertani támogatás elmaradása, a
társadalmi deviancia erősödése, a tolerancia csökkenése, a helyi
társadalmi konfliktusok növekvő száma.
A lehetőségek körében a helyi pénzügyi források és a helyi humánerőforrás, az EU, az országos, a regionális, és a megyei pályázati lehetőségek kihasználását, a szociális szféra ismertségének javítását, a szakmán belüli kapcsolatok szélesítését más humánterület intézményeivel, szakembereivel, az ellátottakkal, továbbá a civil és az egyházi szervezetekkel partnerség és együttműködés kialakítását, önkéntesek szélesebb körű bevonását határozza meg a szakértő.

Javasolt operatív programok
Az analízis alapján a szakértő operatív programokra tett javaslatot.
1. A pénzbeli és természetbeni ellátások értékálló módon történő nyújtása, figyelemmel a mindenkori jogszabályi, gazdasági
és társadalmi változásokra, az ellátásokhoz való magas mértékű
hozzáférésével és a bürokrácia csökkentésével.
2. Tiszaújváros Polgármesteri Hivatalának és a szociális ágazat
intézményegységeinek ügyfélbarát, kismama és kisgyermek ba-

rát módon történő kialakítása, mely az igazgatási és szociális
szolgáltatások minőségi fejlesztését eredményezi.
3. „Családbarát életház” új, modellértékű projekt létrehozása. Helyszíne lehet a már meglévő integrált intézmény, melynek
több szakmai egysége is alkalmas a megvalósításra. Célja a településen élő családok, illetve többgenerációs családok (nagyszülő - szülő - gyerek) együttműködésének javítása, egymás természetes segítése, az egymástól tanulás a napi életvitel minden
területén, a gyermekek magatartást formáló és értéket adó tapasztalati nevelése a közös tevékenységek révén is. A nem teljes családok mintát kaphatnak a „kiesett” formákról, tradíciókról tanulhatnak. Eredményeként erősödhetnek a közösségi kapcsolatok, növekedhet a település lakosságot megtartó ereje is. A
program hazai és EU-s pályázati projektként is meg-valósítható,
megfelelő feltételek mellett.
4. A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ minőségbiztosításának és/vagy irányítási rendszerek komplex módon történő
bevezetése.
5. A szociális intézmény magas minőségű szinten teljesítő informatikai rendszerének bővítése, korszerűsítése (pl. gépek, asztali
és hordozható eszközök, programok, hálózatok kialakítása stb.)
az ellátás színvonalának emelése, a dolgozók hatékonyabb és
humánerő-forrás barát segítése érdekében. Ez erősíti az ügyfélbarát működést is: e-közigazgatás.
6. A szociális szakemberek és a szociális területen tevékenységet végző egyének számára szakmai képzések/továbbképzések
megszervezése helyi szinten (pl.: összetartás, tréning vagy országos rendezvényen történő részvétel biztosítása a professzionális szakmai tudás megszerzése, közösségi fejlesztés érdekében).
7. Szociális vállalkozások indításának és működésének támogatása a helyi egyének és közösségek szükségleteinek kielégítése érdekében (pl.: házi segítségnyújtás területén, idős- otthon),
mely egyben a foglalkoztatás bővítését, az aktív korú lakosság
településen maradását is eredményezheti.
8. Önkéntesek bevonása a szociális ellátások területére, erősítve
a társadalmi befogadást, felelősségvállalást.
9. Tiszaújváros területén integrált közösségi és szolgáltató tér
létrehozása.
Az integrált közösségi és szolgáltató tér elnevezés nem egy intézményforma, hanem egy szemléletet, egy modellt jelöl. Várható eredménye az ágazatközi együttműködés fejlődése, a helyi
közösségek megerősítése.
10. A háziorvosok hatékony bevonása a szociális jelzőrendszer
működésébe, rendszer-szintű eljárási módon. Közös képzések,
közös rendezvények és szakmai napok, közösségi események,
nyitott intézmények, programok révén is.
11. A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és a hajléktalanellátó szakmai egységek munka-társai közösen, a komplex segítségnyújtás céljából, heti rendszerességgel közterületi látogatást
végeznek. Javasolt vizsgálni, hogy utcai szociális munka tevékenységként hogyan működhet tovább (szakmai és finanszírozási feltételek), ezzel is javítva a hajléktalanellátást.
12. Az utcán élő, hajléktalan emberek életstílusának megváltoztatása preferált feladat. A hajléktalan egyének és a velük egy települési közösségbe tartozó emberek kapcsolatrendszerének kialakításához javasolt a településen lévő közösségi területek felmérése, térfunkciójának meghatározása, továbbá annak fenntartását és használatát tartalmazó szabályozás elkészítése.
13. Pszichiátriai betegek és szenvedélybetegek számára szolgáltatás nyújtása a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ keretein belül az ellátási kötelezettségekre tekintettel, és figyelemmel a településen jelentkező szükségletekre.
F. L.
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Kéz a kézben a város és a MOL Petrolkémia

Már csiszolják a gyémántot

Legalábbis, ha arra a koronaékszerre gondolunk, amin a legszebb
gyémántnak nevezte Hernádi Zsolt
elnök-vezérigazgató az alapkőletételkor a MOL Petrolkémia Zrt.
területén épülő poliol beruházást.
Az 1,2 milliárd euróból megvalósuló komplexum évente mintegy
200.000 tonna poliolt állít majd elő.
„A beruházással a MOL-csoport a
régiós vegyipar egyik legfontosabb
szereplőjévé lép elő, hiszen a MOL
lesz az egyetlen vállalat Közép-Kelet-Európában, amely a nyersolaj
kitermeléstől a poliol előállításáig a
teljes értékláncot felöleli - hangzott
el korábban.
A múlt héten a Tisza TV stúdiójában járt Zsinkó
Tibor vezérigazgató és Dr. Fülöp György polgármester, arról beszélgettünk, hogy milyen az
együttműködés a város és a vegyipari cég között a beruházás kapcsán. Elsőként arról kérdeztem a MOL-os vezetőt, hogy hol tart jelenleg a beruházás?
- Az alapozási, cölöpözési munkálatokkal már
elkészültünk, másfél hete megérkezett Belgiumból az a 71 méter magas kolonna is, ami
szintén a poliol beruházás egyik berendezése.
A munkálatok ütemterv szerint haladnak. A készültség pedig úgy ötven százalékos, bár ez a
munkaterületen még nem látszik, hiszen az itt
láthatóakhoz még hozzáadódik a külföldi helyszíneken zajló előgyártás is. Megkezdtük az
acélszerkezet és csőszerkezet szerelési munkáit is, ezeknek azonban még az elején tartunk mondta Zsinkó Tibor.
- A beruházás elkészültéig még nagyon sok van
hátra, rengeteg olyan feladattal is számolni
kell, amelyben a városnak és a MOL-nak együtt
kell működni, annak érdekében, hogy gördülékenyen haladjanak a dolgok. Mely területeken
kell „kéz a kézben” járni a MOL-lal?
- Azt gondolom, ez egy történelmi pillanat, nagyon ritka, hogy egy települési önkormányzat vezetője és a MOL Petrolkémia Zrt. vezérigazgatója együtt ülnek le - kezdte Dr. Fülöp
György polgármester. - Azért van ez a történelmi pillanat, mert történelmi beruházás zajlik Tiszaújvárosban. És azért nagyon fontos, hogy itt
vagyunk, mert ezzel is szeretnénk demonstrálni
azt, hogy nem csak kell együttműködnünk, hanem mi szívesen működünk együtt. Úgy gondoljuk, hogy Tiszaújváros jövőjét ez a beruházás pozitív értelemben meg fogja határozni, és a MOL-nak is megvan a maga jövőképe, ami miatt fontosnak tartotta, hogy ezt a beruházást ide hozta. Most egy olyan - nevezzük
így - nehéz időszak van, amikor az üzemeknek
meg kell épülniük, és sok száz ember koordinált munkájára van szükség. Példát kell mutatnunk az embereknek, hogy lehet koordináltan
jól együttműködni, még akkor is, ha mindenkit más-más érdek vezérel. Úgy látom, és az elmúlt években, az előkészítő munka kapcsán is amikor még nem én voltam a város polgármestere - úgy tapasztaltam, hogy nagyon jó és harmonikus volt az együttműködés. Abban bízom,
sőt biztos vagyok benne, hogy ez a jövőben is
így lesz, mert valóban az az érdekünk, hogy a
Tiszaújvárosban élők a lehető legkevesebb negatívumot érezzék abból, hogy egy ilyen óriási beruházás zajlik most mellettünk. Eddig úgy
gondolom, hogy túlzottan negatív dolgot nem
tapasztalhattak, és én szeretném itt megköszönni vezérigazgató úrnak és valamennyi munkatársának, akik ebben hathatósan segítettek nekünk. A múltkor is elmondtam itt a tévé adásában, hogy Tiszaújváros önkormányzata önmagában az előtte álló kihívásokra nem tudna helyes és jó választ adni, szükségünk van az állami szervek segítségére, és szükségünk van arra, hogy a MOL szakemberei is segítsenek nekünk és folyamatosan tájékoztassanak arról,
mikor mi fog történni. Úgy látom, hogy ez a
kommunikáció rendkívül hatékony és rendkívül közvetlen is és ez megnyugtató. Ahogy járunk, kelünk a városban, azt tapasztaljuk, hogy
szinte minden városlakót az foglalkoztat, hogy
mi lesz a beruházással, hogy fog megvalósulni. Most örömmel hallottam, hogy a készültsége 50%-os majdnem, azt mondom, hogy a felén már túl vagyunk és ez engem nagy öröm-

mel tölt el.
- Hányan dolgoznak most a területen?
- Novemberben meghaladtuk a 800 főt a kivitelezésen dolgozók számát illetően. A 800 főnek
a háromnegyed része európai uniós dolgozó,
egyébként az építkezésen dolgozók egyharmada magyar - tájékoztatott Zsinkó Tibor. - A 800
főből most körülbelül 240-en laknak a mobil
lakóparkunkban. Azt mondhatom, hogy ez egy
olyan lakhatási opció - amit biztosítunk a kollégáink számára - ami abszolút bevált, rendben
van. Igyekszünk az ott élőknek minden olyan
szolgáltatást biztosítani, ami a mindennapi élethez, a munkavégzéshez szükséges, nyilván figyelembe véve az akár speciális igényeket is.
- Akik nem a mobil lakóparkban laknak, honnan járnak be dolgozni?
- Vannak, akik a környékbeli településekről járnak be, vannak, akik Tiszaújváros környékéről, Miskolcról is járnak, nagyon sokan. Ingázók is sokan vannak, különösen a magyar dolgozók közül.
- Közbiztonság, egészségügy, két kulcsterület,
amelyekben szintén fontos az együttműködés.
- Több, mint egy éve működik a közbiztonsági, közrendészeti közös bizottság, ahol a MOL
illetékes szakemberei, az önkormányzat illetékes szakemberei, illetve most már egyéb állami
szervek vezetői is ott vannak - mondta a polgármester. - Ezek az egyeztetések folyamatosak, és azt gondolom, hogy időben elkezdtük
a felkészülést a beruházásra, mert a városban
továbbra is jó a biztonsági helyzet. Még egyszer mondom, az állami szervek is rendkívül
felkészülten állnak az ügyekhez, mi az önkormányzatnál is mindent megteszünk és szeretném itt megköszönni a MOL Petrolkémia Zrtnek is, mert amiben megállapodtunk, ha kellett anyagi segítséggel, ha kellett más segítséggel, de hozzátették a magukét ahhoz, hogy a
város felkészülten várja ezt a beruházást. Mondok egy konkrét példát, itt van a kamerarendszer. A bekötőutakon megkezdődött a kiépítése, egyébként pedig kiépítés közben tapasztaltuk, hogy a kamerarendszerben néhány helyen
probléma van, elavultak az eszközök. Legutóbbi testületi ülésünkön döntöttünk is, hogy 6 kamerát kicserélünk, annak érdekében, hogy a
város közbiztonsága megfelelő legyen, úgyhogy én azt gondolom, hogy a biztonsági rész
rendben van. Közterület-felügyelő állást most
is hirdetünk. Részben az ő számuk is növekszik, részben toborozzák a polgárőröket, ők is
aktívabban vesznek részt. Úgy tudom, hogy a
rendőrség létszáma megfelelő - ez a helyes szó
rá - de a rendőrségnek több szervezeti egysége
van, tehát amennyiben indokolt, akkor a megfelelő helyről vezényelnek át rendőröket. Azért
is fontos a kommunikáció, mert a MOL jelzi
majd, hogy ilyen meg ilyen beruházási szakasz
következik, ebben látnak biztonsági kockázatot, és akkor a rendőrség megteszi a szükséges
lépéseket. Azt gondolom, hogy az emberek teljesen nyugodtak lehetnek, viszont akármen�nyire felkészülünk, az önkormányzat, az állami szervek, a MOL, az ellen nagyon nehéz védekezni, ha valaki abszolút nem hajlandó betartani a közösségi szabályokat. Én nagyon bízom
abban - és erre még nem is volt precedens -,
hogy ilyen nem lesz, de ha valaki így viselkedne, akkor azt tudom mondani, hogy kellő erőforrás áll a karhatalmi szervek rendelkezésére,
annak érdekében, hogy betartassák vele a közösségi szabályokat. Én bízom benne, hogy erre nem lesz szükség, a kamerarendszer, a rendőrség megerősítése, a közterület- felügyelet
megerősítése, mind-mind ezt a célt szolgálja.
Egészségügyi bizottságot is működtetünk, több
mint egy éve. Ezt ne úgy képzeljék el, hogy
leül 10-15 ember az asztal köré és beszélget.
Nem. Itt nagyon komoly emlékeztetők készülnek, mindenkinek megvan a feladata, a MOLnak, az önkormányzatnak és megvan az egészségügyi szolgáltatónak. A MOL gondoskodik
arról, hogy a beruházás területén az elsődleges orvosi ellátás és az egészségügyi szolgáltatás rendben legyen. Ez biztos, hogy rendben
van. Ha ott valami baleset történik, akkor megvan az a szolgáltatási rend, ami alapján ellátják a sérültet, bár én nagy örömmel hallottam,
hogy eddig semmilyen komoly munkabaleset
nem történt. Vezérigazgató úr, ehhez őszintén

A beruházás 2021 végére fejeződik be, 2022-ben kezdik meg a termelést.
gratulálok, mert akkor ez azt jeleni, hogy nagyon jól szervezett a munka és nagyon fegyelmezettek az itt dolgozók.
- Mindent megteszünk a dolgozók ellátásáért vette át a szót Zsinkó Tibor vezérigazgató. - És
ha már így szóba került a munkabalese- mentes munkavégzés, akkor hadd dicsekedjek el azzal, hogy október végén elértük a 600.000 ledolgozott munkaórát baleset nélkül és reméljük év
végére az egymilliót most is megközelítjük. Érdekesség, hogy Thaiföldön, ahol a poliol modult gyártják, ott már a másfélmillió ledolgozott balesetmentes munkaórán vannak túl. Ezt
csak azért mondtam el, mert a fővállalkozónak
nagyon fontos a munkahelyi kultúra, a balesetmentes működés, az ott dolgozók biztonsága és
ennek érdekében nagyon sok mindent megtesznek. Például Tiszaújvárosba egy munkabiztonsági tréningparkot telepítettek, ami segíti a munkavédelmi tudatosságát az ott dolgozóknak.
- Mi történik akkor, ha egy „szimpla” influenzát kap el valaki, vagy más betegséggel fordulna orvoshoz?
- Természetesen, ha olyan típusú a megbetegedés, amire azt mondom, hogy a normál életmenetből következik, abban az esetben a MOL fog
szerződést kötni - úgy tudom, hogy ez már folyamatban van - folytatta Dr. Fülöp György Házi alapellátó orvossal, olyannal, akinek nincsen területi ellátási kötelezettsége. Az a lényeg,
hogy nekünk, az önkormányzatnak, alapvető kötelező feladatunk az, hogy biztosítsuk a háziorvosi ellátást és a gyermekorvosi, meg fogorvosi alapellátást. Ennek az önkormányzat eleget is
tesz, megvannak a szerződött orvosaink. Nyilván hozzájuk nem tudnak becsatlakozni a vendégmunkások, ezért kell a MOL-nak külön orvosi szereplőkkel szerződni, de ők erre hajlandóak is. Abban kértek segítséget, hogy mondjuk
meg nekik, hogy kik azok a szakorvosok, akikkel tudnak úgy szerződni, hogy annak az orvosnak van gyógyszerfelírási joga. Ezt azért mondom el, mert ebben is partner volt a MOL. Nyilvánvaló, hogy nem lehet a városi egészségügyi
szolgáltató rendszerre rászabadítani ennyi embert, hiszen különösen ilyen megfázásos időszakban az orvosok túlterheltek, és nyilvánvaló, hogy a MOL-nak vállalnia kellett egyfajta
pluszt, ezt ők megtették. Az egy másik helyzet,
amikor a szakellátásról beszélünk. Hiszen lehet
olyan, hogy valakit ott a MOL területén sérülés
ér, ne legyen ez, de ha mégis, akkor, aki a sürgősségi ellátást biztosítja, az majd eldönti, hogy
ott helyben el tudja-e látni, vagy valamilyen klinikai, vagy kórházi háttér szükséges ehhez, és
akkor utána az illetőt odaszállítják. Ha pedig
olyan ügyről van szó, ami itt helyben ellátható, és a helyi egészségügyi szolgáltató képes rá
úgy, hogy egyébként a város polgárainak az érdekei nem sérülnek, akkor természetesen arra is
nyitottak vagyunk. A MOL-nak ezért valamiféle
szolgáltatást nyújtani kell, de a tárgyalások abba az irányba haladnak, hogy ha ez jó az egészségügyi szolgáltatónak, jó a MOL-nak, akkor én
biztos vagyok abban, hogy meg fogunk állapodni. Nekünk egyetlen egy fontos kitételünk volt,
mivel ez egy kisváros, több ezernyi embert nem
szabad rászabadítani a helyi rendelőintézetre, de
nem is volt a MOL részéről ilyen elvárás, ők inkább tájékozódni szerettek volna. Kérték, hogy
adjunk egészségügyi szakembereket, akik az
egészségügyi igazgatásban járatosak, annak érdekében, hogy ha bármelyik itt dolgozó munkavállalónak bármilyen egészségügyi szolgáltatás-

ra lenne szüksége, akkor ezt meg tudják szervezni. Úgy látom, hogy ez ügyben jó úton járunk.
- A közlekedés is egy sarkalatos pontja az
együttműködésnek, hiszen a mobil lakóparkból
kimozdulnak alkalomadtán a dolgozók, akár
egy rendezvényre, akár egy nagyobb bevásárlásra, vagy szórakozási célból. Van erre stratégia?
- Ez is egy olyan problémakör, amit a közbiztonsági munkabizottságban áttekintettünk - kezdte
a vezérigazgató. - Tudjuk, hogy érkeztek ezzel
kapcsolatos lakossági észrevételek, hogy a dolgozók a lakóparkból esetleg gyalogosan közelítik meg a várost. Közösen a rendőrkapitánysággal megszerveztük azokat a közlekedésbiztonsági oktatásokat az ott dolgozók részére, amelyek
keretében megismertettük az itteni közlekedési
szabályokat, egyáltalán a közlekedési kultúrát,
hogy hogyan tudnak biztonságosan közlekedni.
Remélem, hogy ebben már jelentős javulás állt
be azóta. Egyébként tervezzük, hogy az oktatásokat továbbvisszük, az újonnan érkezőkre is kiterjesztjük. Bízom benne, hogy ennek következtében az ott dolgozók bejutása a környező településekre balesetmentesen, kockázatmentesebben fog megtörténni.
- Az elmondottak szerint mindenben van előrelépés, megegyezés?
- Szeretnék arra visszautalni, amit a korábbiakban mondott a vezérigazgató úr, hogy arra törekszik a MOL, hogy a mobil lakóparkba minél teljesebb körű szolgáltatást nyújtson - mondta a polgármester. - Hiszen valljuk meg őszintén, hogy az ott élő emberek azért jönnek a környező településekre vagy Tiszaújvárosba, mert
szolgáltatásra van szükségük. Nyilván az emberek létszáma, ahogy halad előre a beruházás, növekedni fog, egyre többen lesznek és ha a MOL
partne abbanr, hogy a szolgáltatást oda viszi
helybe, akkor ezt a fajta mobilitást lehet csökkenteni. Ennek azért is nagyon örülök, mert én is
hallom a városban az emberektől, hogy ha nem
is félnek, de nem tudják elképzelni, hogy mi történik majd, hogy lesz itt ez a sok-sok ember és
igazából mindenki kíváncsi. Azért kell, hogy
rendszeresen beszéljünk a nyilvánosság előtt is
erről, hogy megnyugtassuk az embereket, és ne
alakuljon ki félelem. Mert úgy gondolom, hogy
erre semmi ok. Sok-sok ember dolgozik azon,
hogy ez a projekt sikeres legyen, hogy a MOL
Petrolkémia Zrt. és Tiszaújváros is büszke lehessen erre, és akkor reményeink szerint vezérigazgató úr és én másfél-két év múlva itt ülhetünk
közösen és örülhetünk annak, hogy egy közös,
sikeres projekten vagyunk túl, aztán adja isten,
hátha lesz még következő projekt is.
- Mikorra várható, hogy az üzem elkészül?
- Ha így tudunk a továbbiakban is haladni, akkor 2021 végére elkészül a beruházás és 2022ben terveink szerint már termelni is fogunk mondta Zsinkó Tibor. - Annyit hadd tegyek
hozzá a polgármester úr által elmondottakhoz,
hogy az az érdekünk, hogy a beruházás úgy
tudjon megvalósulni, hogy együtt élve a tiszaújvárosiakkal, és nem csak a tiszaújvárosiakkal, hanem a környezetünkben lévő más települések lakóival is. Minél kisebb terhet jelentsen
ez számukra, és minden olyan döntést, ami hatással van a mindennapjaikra, szeretnénk a települések vezetőivel közösen konzultálva meghozni. Eddig is erre törekedtünk, és ezután is
fontosnak tartjuk a nagyon aktív párbeszédet és
a közös munkát.
Radácsi Zsuzsa
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Az első egyben az utolsó

Harminchét év egy iskolában

Baloghné Fodor Ágota tanárnő
1982-ben költözött Tiszaújvárosba.
A 6. sz. Általános Iskolában kezdett történelmet tanítani és idén,
harminchét évnyi tanítás után innen ment nyugdíjba. Pedagóguscsalád gyermekeként választotta
ezt a hivatást, és tanította szeretettel a tiszaújvárosi fiatalokat. Bár én
is a 6-os iskolába jártam, és sokáig
szomszédok is voltunk, de harminc
éve nem találkoztunk, így ennyi idő
után volt mire emlékezni.
- Miben más most tanítani, mint 1982-ben volt?
- Az utóbbi időben annyi egyéb munkája lett a
tanároknak, hogy kevesebb idő marad a gyerekekre. Ha összehasonlítom a pályám elejét és a
végét, akkor azt veszem észre, hogy jó az iskola, van sok minden, csak a gyerek elsikkad. A
sok egyéb elfoglaltság - adminisztráció, óraszámemelés - mellett kevesebb idő jut a tényleges
szakmai munkára, a tanulókkal való foglalkozásra. Mindenki tudja, hogy túl vannak terhelve a tanárok és a diákok is.
- Merre tartanak a fiatalok? Milyen különbség
van egy 1982-es, és egy 2019-es általános iskolás között?
- Elgépiesedett a világ. Addig, amíg nem volt külön szabályozva és házirendbe írva, hogy men�nyi ideig, hogy lehet használni az okos telefonokat, az volt, hogy a diákok ültek a szünetben,
és nyomogatták egymás mellett a telefonokat.
Jól elvoltak, még csend is volt, tehát különösebben nem kellett fegyelmezni, na de nem hiszem,
hogy erről kellene szólni a szüneteknek. Sokan
szidják az úttörő mozgalmat, de abban jó volt,
hogy a gyerekeket összefogta, jó programokat
csinált. Valami probléma csak van a mai világban, mert sokan nem tudnak mit kezdeni magukkal. A magyar szakos kollégáim arra panaszkodnak, hogy azt veszik észre, hogy sokkal kisebb a
szókincsük, mert nem beszélgetnek annyit, nem
olvasnak annyit, és észre lehet venni, hogy ezáltal az érzelmi világuk is sivárabb.
- Tegnap egy középiskolás tanuló késsel megszurkálta fizikatanárát. Általános iskolásoknál
érezni-e olyan változást, hogy agresszívebbek a
mostani gyerekek?
- Ismerem a tényeket, és olvastam egy nagyon
érdekes cikket, ami ide vág. Azt írta az újságíró,
majd biztos jön a ledorongolás, hogy „ezek a mai
gyerekek…”. Nem, ez nem ezzel függ össze, hanem tudomásul kell venni, hogy az a gyerek mentálisan beteg. Észre kellett volna venni, és akkor
jön a kérdés, hogy ez kinek a felelőssége. A diákok tudták, hogy nagyon lobbanékony, azt is tudták, hogy kés van nála, de nem szóltak róla senkinek. Azt is mondta a többieknek, hogy megöli a
tanárt. Az biztos, hogy régen ilyen nem fordulhatott volna elő, mert nyugodtabb volt az élet.
- Maximalista gyerek volt, jó tanuló, lehet,
hogy ez annak a nyomásnak a hatása, amit ráhelyeznek a gyerekekre?
- Nem gondolom. Sok kitűnő tanuló van, akinél
becsúszik hármas, meg kettes, volt már, hogy
egyes is. Az egyesnél biztos elsírja magát, de
nem gyilkol. Elkeseredik, az ember vigasztalja… Emlékszem arra, ha hazamentem egy ros�sz jeggyel, akkor mindig azt mondta anya, nem
baj fiam, majd kijavítod. És így is volt. Tehát

ezt meg lehet így oldani, úgy gondolom. Az is
durva volt, amikor a matematikatanárt lökdösték, belerúgtak, leköpték, és felvették telefonnal. Provokálták, hogy a tanár hozzányúljon a
gyerekhez, ha már egy picit is hozzányúl, az
már testi sértés, a tanár büntethető. Hiányzik a
tanár, egyáltalán, az ember iránti tisztelet.
- Mi történt, megváltozott az emberek értékrendje? Mitől lehet az, hogy a gyerekek meg
mernek ilyet csinálni?
- Van értékrend? Ma a gyereknél az értékrend ott
kezdődik, hogy milyen kocsija van valakinek,
mennyi pénze van a családnak. Kevesen vannak,
akik az úgymond régi értékrend szerint nevelik a
gyereket - szeretetet, tisztelet, erkölcs...
- Ha az osztály többsége olyan, hogy nekünk
mekkora autónk van, nekem meg a legdrágább
telefonom, az a gyerek, akit a régi értékrend
szerint nevelnek, az hogy érzi magát a többi között? Nem érzi úgy, hogy kívülálló?
- Ez egy nagyon érdekes kérdés. Nem, szerintem nem. Mivel van értékrendje, tudja, hogy
hol áll.
- Tehát elcsúszott az értékrend a materiális felé.
- Abszolút, értékrendválság van. Amikor a nagyobbik gyerekem felsős volt, a nevelői étkezdében bedobtam, hogy problémám van, hogy
hogyan neveljem a gyerekemet. Én is arra neveljem-e, hogy lopjál, csaljál, hazudjál, mert
akkor fogsz a legtöbbre menni, vagy a régi értékrend szerint, hogy légy becsületes, tiszteld
az embereket. Egy nagyon érdekes dolog derült
ki, az, hogy a beszélgetésnek nem lett konklúziója, mert az egyik ezt mondta, a másik azt
mondta. Miután nem kaptam választ, úgy döntöttem, nevelem úgy, ahogy engem neveltek.
- Egy héttel ezelőtt a pedagógus szakszervezetek az Országház előtt tüntettek szabad oktatásért, magasabb bérekért. 134.000 forint a tanári kezdő fizetés. Úgy látom, manapság már csak
az megy tanárnak, akit nem vettek fel máshová?
- Ez így igaz. Volt olyan év, hogy matematikatanárnak nem hogy túljelentkezés nem volt, hanem alig jelentkeztek, és közepes érettségivel
be lehetett kerülni matematikatanárnak. Nem
is fognak menni, mert aki jó matematikából,
az elmegy gazdasági irányba, közgazdásznak,
vagy bármilyen gazdasági irányba. Aki jó kémiából, megy gyógyszerésznek, amivel nagyon
jól tud keresni, és ez így van az összes többi
tantárgynál, ha végigvesszük.
- Lehet azt mondani, hogy azok a tanárok, akik
most fognak kijönni az iskolából, azok alkalmatlanok a tanári pályára?
- Ezt semmiképp nem mondanám, mert van
ilyen is, meg olyan is, mint mindenhol. Most,
hogy sok nyugdíjasunk lett, kerültek hozzánk
nagyon lelkes fiatalok. És nyilván, ha ennyi pénzért ezt elvállalták, látjuk, hogy szeretik a gyerekeket, ezt nem a 134.000 forintért csinálják.
- A héten jött ki a nemzetközi tanulói teljesítményfelmérés, a PISA-teszt eredménye. A magyar 15
évesek átlag alatt teljesítenek, a vezető országoktól pedig nagyon el vagyunk maradva, különösen a legfontosabb dologban, a szövegértésben.
Olvas a gyerek, csak nem érti mit. Mi történik a
magyar oktatásban, ott maradt a ’80-as években,
ugyanazt tanítják, mint nekünk 1982-ben?
- Szerintem, ha úgy tanítanák, jobb könyvek
lennének, kevesebb tananyag, és többet olvas-

Pályaorientációs nap

Hunyadisok a tévében

nának, akkor jobb lenne a PISA felmérés. Biztos, hogy nem használt ez a sokféle bizonytalan
kimenetelű reform. Elindították, aztán hirtelen
befejezték, mert rájöttek, hogy nem jó. Nekem
az sem tetszett, hogy a változásokat nem fokozatosan vezették be. Ez olyan, mint a pedagógusbér. Vagy a pályamodell. Jaj de jó, hogy
megcsináltuk, 32 óra lett a tanárok munkaideje, és ingyen helyettesítenek, mert a fizetésben
minden ott van, amennyit emeltek. Azt ígérték,
hogy majd az értékét megtartja a fizetés, mert
minden évben annyit emelkedik, amennyit nő
a minimálbér. Ez egy évig működött. Jöttek a
portfoliók, hogy valaki úgy léphet előre, hogy
megírja a portfoliót, és akkor beléphet a pedagógus 1-ből a 2-be. Ez óriási munkával jár, és
ettől nem lesz jobb egy pedagógus. Máshol hol
van ilyen a diplomásoknál? Az orvosoknak kell
dolgozatot írni, hogy követik az új betegségeket, az új gyógymódokat, az új gyógyszereket?
Vagy a mérnököknek, közgazdászoknak?
- Jól látom, hogy az alapok nem változtak 37
év alatt? A gyerekek fejébe még mindig korán,
reggel 8-tól tömik az évszámokat, egyenletek
megoldóképletét, alapdefiníciókat, amiket teljesen felesleges emlékezetből tudniuk?
- Amit én nagy bajnak tartok az, hogy az élet minden színterén óriási központosítás van, az oktatásban is mindent központosít a kormány. Annak
idején úgy örültünk, hogy végre szabadon választhattunk könyvet. Hogy én, a tanár, azt mondom, hogy de jó ez a mozaikos könyv, és akkor
ezt tanítom. De most már nincs szabad tankönyvválasztás, mert fentről megmondják, hogy ezt a
könyvet lehet megrendelni. Nem számít, hogy a
másik jobb, vagy a diáknak esetleg könnyebben
megtanulható lenne. Nem baj, azt kell megrendelni. Az alaptanterv is ilyen. Megmondják, hogy
szerintük minek kell benne lennie a tananyagban,
és a fennmaradóval azt csinálok, amit akarok.
Csak hát semmi nem marad fenn. Mindig arról
van szó, hogy sok a történelemanyag, nem kellene ennyit tanítani, és szelektáljunk. De mire oda
kerül a sor, és kijön a központi terv, akkor kiderül, hogy ez is benne van, meg az is, meg amaz
is, akkor mit vegyünk ki? Az alaptanterv előírja,
hogy mit tanítsunk, követelmények vannak, hogy
hova jussunk el. Történelemből is megvan, hogy
mit kell tudni topográfiából, milyen évszámokat
kell tudni, de közben azt szeretnék, hogy amikor
a gyerekek befejezik a nyolc általánost, akkorra önállóan összefüggéseket tudjanak megállapítani. Azért nyolcadik osztályban nagyon kevesen vannak, akik követik a politikát, híreket néznek, és hozzá tudnak szólni. Ennek a korosztálynak az összefüggések meglátása még nagyon nehéz. Másrészt mondják, hogy ne tanítsunk annyi
évszámot, meg sok a tényanyag. Nekem erről az
a véleményem, hogy sok, persze, már én is leredukáltam, hogy miket kérek, de ha nincs egy váz,
nem ismernek tényeket, akkor nem tudnak megállapítani semmit.
- Nagyon le vannak terhelve a gyerekek?
- Igen. Próbáltak ezen is változtatni, de az sem
jó, hogy lecsökkentették a készségtárgyakat.
Ének heti egy óra van, rajz is heti egy óra van.
Egy órán mit lehet csinálni? Előkészítjük, és
annyi. Viszont a testnevelést, azt piszkosul felemeltük, mert van a mindennapos testnevelés.
Nem a mozgással van baj, de szét van szaggatva

Kiállítás és vásár
Máriapócson

Baloghné Fodor Ágota
a gyerek órarendje, mert annyi tesióra van, hogy
nem tudják mindet berakni délelőttre, ezért megebédel, és vár egy vagy két órát, hogy a mindennapos tesire sor kerüljön. Napi 7 órát is az iskolában töltenek, és utána tanulnak otthon.
- Ebédel, üresjáratban vár, aztán visszajön,
hogy tele gyomorral tornázzon?
- Igen. És akkor el lehet gondolni, hogy ha bejár, nem a városban lakik - de akkor is, ha a városban lakik - hány órakor megy haza? Sokat
kell tanulni, és minden tanár azt akarja, hogy az
ő tárgyát tudja a gyerek. Minden tanár szeretné a maximumot kihozni a gyerekből. Én elfogadtam, de nagyon kevesen tolerálják azt, amikor azt mondja a gyerek, hogy nem tudtam törire készülni, mert földrajzból témazárót írunk.
Nagyon sokan járnak különórákra is.
- Hogy bírják ezt a gyerekek? Minden reggel
8-kor elfehéredett zombik jönnek be az iskolába?
- Úgy, hogy sehogy. Fáradtak.
- A ’70-es években azzal ijesztgették az embereket, hogy a tévé majd elbutítja a fiatalokat, a
’80-as években azzal, hogy majd a videójátékok teszik tönkre őket, a ’90-es években a számítógépekről, most pedig az okos telefonokról
mondják ugyanezt. Mit gondol erről?
- Az a véleményem, hogy határokat kell szabni,
és sok szülő határt is szab. Tudom, van, aki megmondja, ha megtanultál, mennyi időt tölthetsz
a gép előtt. Úgy gondolom, hogy egy gyereknek nem is igazán kell több egy-két óránál. Persze vannak olyanok, akik nagyon profik benne,
meg már felső tagozatban programot írnak, nyilván ez egy speciális érdeklődés, akkor azt mondom, hogy foglalkozzon vele sokkal többet, de
nem hiszem, hogy mindenkinek ott kellene ülnie
négy órát a gép előtt, vagy az okos telefonnal.
Sok időt elvesz, az biztos. Azt kell megtanítani,
hogy mikor, hogyan, és miért használják, tehát
nem örökké. Céltudatosabban próbálják használni. Ahogy a tévé sem tette tönkre a gyerekeket, a telefon sem fogja, ha módjával használja.
- Nehéz döntés volt, hogy nyugdíjba megy?
- Nagyon nehéz döntés volt, de elértem a nyugdíjkorhatárt. Még az elején vagyok, de nagyon
hiányoznak a gyerekek.
- Mi a terv a következő évekre?
- Sokat utazni, világot látni. Sok olyan hely van
még, amit szeretnék felfedezni, és több helyre visszamennék. Várnak rám a kiolvasandó
könyvek is.
Surányi P. Balázs

Cserebere a Hunyadiban

Játékos piac

Népművészeti kiállítás nyílik Máriapócson Betlehemi jászol
címmel Szunai Antal népi fafaragó rendezésében adventi vásárral egybekötve.
Rendezvény helye: Máriapócs ( a bazilika melletti galéria,
Három hunyadis osztály is ellátogatott szerkesztőségünkbe december 14-én, szombaton. A pályaorientációs napon nem csak
az iskolában várják különleges programok a diákokat, így cégünk is különböző játékos feladatokkal készült. A diákok kipróbálhatták, milyen az, ha saját hangjuk fut egy-egy, a Hunyadi iskolában forgatott anyag alatt, megismerkedtek a tévé működésével és saját újságot is szerkesztettek.

Kossuth tér 2.)
Rendezvény ideje: 2019. 12. 21. 13 órától 2020. 01. 07- ig.
Programok: Betlehemes kiállítás, kirakodóvásár, lovas kocsizás, cukorágyú, stb.

Megunt játékok, plüssállatok, apróságok, csecsebecsék cseréltek gazdát a Hunyadi iskolában a napokban. A zsibvásárra a
gyerekek hozták el nem használt holmijaikat, melyek jelképes
összegért cseréltek gazdát.

2019. december 19.

Tiszaújvárosi Művelődési
Központ és Könyvtár

VÁROSI KIÁLLÍTÓTEREM

KarakterArt Kortárs Képzőművészeti Galéria Kiállítás és Vásár
Látogatható: december 22-éig

TISZASZEDERKÉNYI MŰVELŐDÉSI HÁZ
Óvárosi KULT Galéria
A Tiszavirág Foltvarró Kör adventi kiállítása
Látogatható: december 20-áig

HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR

Ismerjük meg helyi értékeinket! A tiszaújvárosi ártéri erdők és
a Morotva - holtág
a Tiszaújváros Települési Értéktár kiállítása
Helyszín: a könyvtár földszintje
A kiállítás január 18-ig látható

kronika@tiszatv.hu

Énekhangok
gyertyafényben

Kultúra
kronika@tiszatv.hu

Irodalmi tehetség
az Eötvösben

A Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakgimnázium és
Kollégium 11. M osztályos tanulója, Kelemen Alíz 3. helyezést ért el a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és
a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara által Borsod-Abaúj-Zemplén megye és Heves megye középiskolás diákjainak meghirdetett XII. „Miskolc Város Ifjú Szónoka” című
regionális szónokversenyén.
A versenyt 2019. december 13-án rendezték meg Miskolc önkormányzatának közgyűlési termében. A verseny kiíróinak
célja anyanyelvünk ápolása és a diákok közéleti szerepvállalására való felkészítése. Az idén Berzsenyi Dániel gondolatát
választották témának:
„Minden órádnak leszakaszd virágát, …
S élj az idővel!”
Szabadon előadott beszédet kellett tartani az idézethez kapcsolódóan, ezután a versenyzők egy rögtönzéses feladatot is kaptak. A helyszínen megjelölt témában 20 perces felkészülést követően kellett egy 2-3 perces beszédet előadni. Iskolánk diákja egy Tolsztoj idézetet húzott, miszerint: „A tudás nem cél,

7. oldal
hanem eszköz.” Az értékelés szempontjai a tiszta beszéd, a beszéd megfelelő
tagolása, a logikus érvelés
és a meggyőző előadásmód
voltak.
Kelemen Alíz felkészítő
tanára: Nagyné Remeczki
Adrienn.
Intézményünk tanulója 2019.
december 14-én egy másik díjat is átvehetett, mert
az Országos Vers- és Prózaíró, Fotó és Diaporáma
Versenyen országos 3. helyezést ért el „A pillangólány” című novellájával. (Lásd lapunk 13. oldalán! - A szerk.)
Gratulálunk az eredményekhez! Online világunkban az, hogy
egy fiatal olvas vagy tollat ragad, illetve ilyen szintű prózai alkotásokat ír, ritka és kivételes. Jó szívvel ajánlom Alíz saját
blogját, ahol írásait olvashatja az érdeklődő közönség:
www.kealiz98.wixsite.com/mysite
Jó szórakozást kívánok egy különleges kortársírónő műveinek
olvasásához!
Szaniszló László
mb. intézményvezető
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Adventi hangverseny a Hunyadiban

„Adventi hírnök: friss fenyőág,
Lobog már két kis gyertyaláng…”

A szíveket, a lelkeket az ének közelebb hozza egymáshoz és fel
is emeli. Ennek a gondolatnak a jegyében énekelt advent harmadik vasárnapján este hatkor a Mária Magyarok Nagyasszonya római katolikus templomban városunk Római Katolikus
Vegyeskara és az Énekszó Baráti Kör vegyeskórusa az adventi
gyertyák fényében. Mindannyiunknak, mindannyiunkért.
Erre az ünnepélyes napra a római katolikus plébánia karácsonyváró adventi vásárt, délutánt szervezett, mely a templom előtti
téren a gyermekkórus fellépésével kezdődött és a templomban
ennek a kórustalálkozónak a hangversenye tette teljessé.
Az Énekszó Baráti Kör karnagya, Cseh Katalin az alkalomhoz
és a helyhez szépen illő vallásos szerzeményekből álló műsort
adott elő a kórussal.
Forgács Linda karnagy tovább ápolta a lélekemelő hangulatot a
Római Katolikus Vegyeskar szívet melengető előadásával, melyet Kodály Esti dalával fejezett be, ami egyben a koncert méltó záró darabja is volt.
A templomot megtöltő közönség őszinte tapssal köszönte meg
az élményt, mi pedig a fellépők részéről ezúton is köszönetünket nyilványítjuk, hogy eljöttek és együtt alkothattuk meg ezt az
élményt.
A két kórus a templomhoz tartozó közösségi házban meleg italokat hörpölgetve még jól elbeszélgetett, ami szintén nagy ajándék a mai rohanó világban.
Az Énekszó Baráti Kör részéről én külön köszönöm Pascal atyának, hogy új fordulatot, gondolatot, helyet és alkalmat adott e törekvés megvalósításához, ezzel egyben reményt is a további kibontakozásához.
Városunk önkormányzatának pedig köszönöm a hosszú évek során folyamatosan fennálló erkölcsi és anyagi támogatását, mel�lyel mindig erőt ad - a néha fárasztó - munkánk folytatásához.
Remélem, hogy a januári újévi koncertünkkel is ki tudjuk fejezni
köszönetünket, melyre a támogatást már most megkaptuk.
Vörös Béla
az Énekszó Baráti Kör egyesületi elnöke

A Tisza TV műsora

December 19., csütörtök
10:00 A képviselő-testületi ülés közvetítése
Utána: a szerdai adás ismétlése
HétHatár: Újabb monstrumok a poliolhoz - Búcsúzik a főkapitány - Új teherautó a Városgazdánál - Szederkényi gyertyagyújtás - Díjnyertes novellaíró - Karácsony? Velünk! Zárva lesz a hivatal - Nyugdíjasokat köszöntöttek Hunyadi-vásár - Kosár
Hétről-Hétre: Adventi hangverseny
Utána: a testületi ülés ismétlése
December 25.,szerda
11:00 Egyházi közvetítések (folyamatos ismétlés)
Decembr 30. hétfő
19:00 A Tisza TV szilveszteri műsora (folyamatos ismétlés)
Január 8., szerda
18:00 HétHatár
18:15 Hétről-Hétre

Advent második vasárnapját követően, december 9-én adventi növendékhangverseny volt iskolánkban.
Advent a hangolódás, az elcsendesedés, a felkészüléssel teli várakozás időszaka. Az
adventtel a legszentebb ünnepünkre, a karácsonyra készülünk, a boldog várakozás
öröme tölti meg szívünket naponta. Az adventi gyertyagyújtásokkal a fény ereje hétről-hétre erősödik, a gyertyák fénye beragyogja otthonainkat és az iskolát is. Az ünnep közeledtével mindannyian sokat gondolunk családtagjainkra, rokonainkra, barátainkra. Várjuk a megnyugvást, az együttlét örömét, és a szeretettel teli békés ünneplést.
A mi várakozásunkat ezen a napon a zene nyelvén zeneiskolás növendékeink és zenepedagógusaink varázsolták örömtelivé.
Nagy élmény volt látni, hallani a felcsendülő zeneszámokat a különböző hangszereken, a Reszkessetek betörők! című filmzenén
át a Csendes éjig. A megtelt aulánkban mindenki szívét átjárta az ünnepi hangulat.
Köszönjük a diákönkormányzat vezetőjének, Czár Judit Bianka néninek, hogy megszervezte ezt a szép délutánt és együtt ünnepelhettünk.
Borjus Virág 8.a

kronika@tiszatv.hu

Pályaorientációs nap

Az idei tanévben immár harmadik alkalommal rendeztük meg a Hunyadi Mátyás iskolában a pályaorientációs napot.
A különböző szakmák alaposabb megismerése érdekében alsósaink többek
között egy kertészboltban, a Derkovits Művelődési Központban, a Polgármesteri Hivatalban, a Tisza Média szerkesztőségében töltötték délelőttjük egy
részét. Az iskola falai között a tortakészítés művészetével ismerkedtek, filmeket néztek a témanappal kapcsolatban a tanulók.
A felsősök számára is színes és változatos volt a nap programkínálata. Voltak,
akik megtekintették a BŐR-ART művészeti galériát és a Városi Kiállítóterem
iparművészeti kiállítását. Több osztály betekintést nyert a rendőrség munkájába a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányságon. A Tisza Médiába, a Volánhoz, piaci árusokhoz, a Castello Cukrászdába, a Vándor Sándor Zeneiskolába és a
MAVIR ZRt sajószögedi telephelyére is ellátogattak tanulóink. A felsősök részt vehettek az osztályfőnökeik által szervezett játékos pályaválasztási vetélkedőn is. Nyolcadikosainknak a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakszolgálat pályaorientációs tanácsadói adtak részletes tájékoztatást a továbbtanulással kapcsolatban.
A nap csúcspontja minden tanuló számára a tornateremben felállított utazó planetárium volt. Az évfolyamok többféle műsor közül választhattak, életkoruknak megfelelően. Ezek az előadások nagy élményt nyújtottak gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt.
Köszönjük támogatóinknak, hogy lehetővé tették a pályaorientációs nap színvonalas megrendezését intézményünkben.
Göncziné Kalóz Éva
munkaközösség-vezető
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MOL versenyen

Iskolánk idén második alkalommal vett részt a MOL által szervezett, „Ki Tud Többet a Petrolkémiáról?” elnevezésű, öt fordulóból álló versenysorozaton. A vidám hangulatú fordulókon
a diákok hasznos információkat kaptak a MOL területén folyó sokrétű munkáról, gyarapíthatták kémiai ismereteiket is.
Nagy élményt jelentett a tanulóknak továbbá az, hogy lehetőséget kaptak látványos kísérletek végrehajtására, emellett a
versenyen szerzett ismereteket az iskolában és a mindennapi
életben is hatékonyan tudják alkalmazni. Három csapat képviselte iskolánkat a megmérettetésen: a Kapszaicin csapat (7.b):
Bakos Márk, Szabó Dávid, Tanyi Antal Áron; a LEGO csa-

pat (8.a): Egyed Orsolya, Görzsöny Gréta, Kiss Eszter, valamit a Propán csapat (8.a): Bakos Péter, Erdei Bálint Máté, Mészáros Áron. (Felkészítők: Kovácsné Pintér Éva és Nagy Viktória.) A 44 induló csapatból öt jutott be a Derkovits Művelődési Központban rendezett döntőbe, ahol diákjaink kiemelkedő eredményt értek el. A Propán csapata az első, a LEGO csapat a negyedik helyen végzett az emlékezetes versenyen. Szép
szereplésüket a MOL értékes nyereményekkel, kreatív ajándékokkal jutalmazta.
Köszönetet mondunk a versenyért felelős teamnek, akiknek
színvonalas munkájának eredményeként a gyerekek felejthetetlen élményekhez jutottak.
		
Nagy Viktória
felkészítő

Hirdetmények

8. oldal

Településképi
rendelettervezet
Tiszaújváros Város Önkormányzata tájékoztatja a Tisztelt
Lakosságot, hogy elkészült Tiszaújváros településképi rendeletének módosítása.
A rendelet tervezetét ügyfélfogadási időben a Polgármesteri
Hivatal Ügyfélszolgálati irodájában, vagy Tiszaújváros és a
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal honlapján az alábbi linkeken tekinthetik meg:http://www.tiszaujvaros.hu/index.php/
telepuleskep,
http://www.varoshaza.tiszaujvaros.hu/index.php/telepulesfejlesztes-beruhazasok.
Észrevételeiket írásban Durbák György városi főépítész nevére címezve tehetik meg: Tiszaújváros Polgármesteri Hivatala
3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7.
e-mail: durbak@tujvaros.hu
A fenti témában egy külön meghirdetett időpontban lakossági fórumot tartunk.
Segítő közreműködésüket megköszönve:
Dr. Fülöp György
polgármester

2019. december 19.

Két hónapig
kéményseprés
Tisztelt Tiszaújvárosi Lakosok!
A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központja Tiszaújváros területén a kéményseprőipari sormunka végrehajtását 2020. január 1-je és február
29-e közötti időszakra tervezte be.
A családi házban élők esetében, - ahová nincs bejegyezve
gazdálkodó szervezet - a kéményseprés önkéntes és ingyenes. A kéményseprő akkor megy ki a helyszínre, amikorra
a kéménytulajdonos időpontot foglal. Ha a vizsgálat nem is
kötelező, de érdemes a szilárd tüzelőanyaggal működő fűtőberendezéseket évente, a gázüzeműeket kétévente ellenőriztetni. Az ügyfelek az időpont egyeztetését a http://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/ugyfelszolgalat, vagy az 1818as telefonszámon, a 9-es, 1-es melléken kezdeményezhetik,
vagy ugyanezen a linken irányítószám alapján tudják kikeresni, hogy melyik kéményseprőcégnél tudnak időpontot egyeztetni az ingyenes kéményellenőrzésre.
Amennyiben a családi házba gazdálkodó szervezetet jegyeztek be, akkor a kéményseprés megrendelése kötelező és térítésköteles. A kéményhez csatlakoztatott fűtőeszköztől függően egy-, vagy kétévente el kell végeztetni az ellenőrzést.
http://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/hirek/tajekoztato/35 linken a település irányítószámának megadásával elérhetővé válik azon kéményseprő cégek listája, amelyek egyikétől meg kell rendelni az ellenőrzést.
A társasházban élők esetében - ahová nincs bejegyezve gazdálkodó szervezet - kérés nélkül érkezik a kéményseprő és
két időpontot ajánl, és térítésmentesen végzi el az ellenőrzést.
A társasházak sormunkatervei a http://www.kemenysepres.
katasztrofavedelem.hu/tevekenysegek/sormunkaterv_2020
link alatt tekinthetők meg.
Azon társasházak esetében, ahová a lakásba gazdálkodó szervezet van bejegyezve,
a kéményseprő megrendelés nélkül kimegy, de az ellenőrzés térítésköteles. Ha a lakásnak saját kéménye van a teljes
munkadíjat, ha a társasház kéményére csatlakoztatták, akkor
a munka ráeső részét kell kifizetnie.
A sormunka ütemtervvel és a tevékenység ellátásával kapcsolatos minden további részletes információk a www.kemenysepres.katasztrofavedelem.hu honlapon érhetők el.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Tájékoztatjuk kedves ügyfeleinket, hogy decemberi nyitvatartásunk a következőképpen alakul:
12.14. szombat 7:00 – 12:00
12.23. hétfő
7:00 – 12:00
12.30. hétfő
7:00 – 14:45
12.31. kedd
7:00 – 12:00
Jogi ügyfélfogadás 2019.12.18-ig a megszokott időben.
A hónap többi napján az ügyfélfogadási idő változatlan.
TiszaSzolg 2004 Kft.
Tisztelt Ügyfeleink!
A munkaszüneti napok körüli eltérő munkarend miatt az ügyfélfogadás az alábbiak szerint alakul.
2019. december 31. (kedd): 8.00 - 12.00 óráig
A többi munkanapon az ügyfélfogadás a szokásos rend szerint alakul.
B-A-Z Megyei Kormányhivatal
Tiszaújvárosi Járási Hivatala

Orvosi ügyelet
Az orvosi ügyelet hívószáma hétköznap délután 17 órától
másnap reggel 8 óráig, illetve pénteken 17 órától
hétfő reggel 8 óráig, valamint az ünnepek alatt:

06-46/477-104

Tisztelt Lakosság!

Igazgatási szünet
Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2019.
(I.31.) számú önkormányzati rendelete értelmében 2019. december 23-án, december 30-án és december 31-én - igazgatási szünet elrendelése miatt - a Polgármesteri Hivatal (Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.) zárva tart. Az igazgatási szünet
időtartama alatt kizárólag a halaszthatatlan ügyek intézése
érdekében ügyelet működik az alábbiak szerint:
2019. december 23. (hétfő) 08:00 -12:00 óra között,
2019. december 30. (hétfő) 08:00 - 12:00 között,
2019. december 31. (kedd) 08:00 - 12:00 között.
Az igazgatási szünet előtti utolsó ügyfélfogadási nap: 2019.
december 20. (péntek). Az ügyfélfogadás ezen a napon 8:00
- 12:00 óra között történik.
2020. január 2-ától a megszokott munka- és ügyfélfogadási
rend szerint működik a Polgármesteri Hivatal.
Kérjük szíves megértésüket!
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal
Tiszaújváros Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete pályázatot hirdet
a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet
gazdasági igazgatói (magasabb vezető)
beosztás ellátására.
A megbízás kezdő napja: 2020. február 1.
Megszűnésének időpontja: 2022. december 31.
Pályázati feltételek:
- Felsőoktatásban szerzett szakirányú végzettség, mérlegképes könyvelői képesítés
- Legalább három éves vezetői gyakorlat
- Felhasználói szintű informatikai rendszerismeret
- Büntetlen előélet
- Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása
A pályázat benyújtásának határideje:
2019. december 20.
A pályázat elbírálásának ideje: 2020. január 30.
A pályázat teljes szövege megtalálható a Polgármesteri Hivatal honlapján: (www.varoshaza.tiszaujvaros.hu)

Szakács munkakör
A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ pályázatot
hirdet 1 fő szakács munkakör betöltésére, 4 hónap próbaidő
kikötéssel, határozatlan időre szóló kinevezéssel.
Pályázati feltételek:
• szakács végzettség
• magyar állampolgárság
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
• egészségügyi alkalmasság
• előnyt jelent a közétkeztetésben szerzett tapasztalat, illetve
a diétás szakács végzettség
Feladatok:
• a konyha vezetése, a konyhalányok irányítása
• az ételek elkészítése és tálalása az étlap alapján
• alapanyagok megrendelésének összeállítása
• áruátvétel
• raktárak kezelése
Bérezés az 1992. évi XXXIII. évi törvény a közalkalmazottak
jogállásáról, valamint annak végrehajtásáról szóló 77/1993.
(V.12) Korm. rendelet; az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény; valamint az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról rendelkező 368/2011. ( XII.31) Korm. rendelet határozza meg.
A munkaidő napi 8 óra.
A pályázathoz csatolni kell:
• kísérőlevelet
• önéletrajzot
• bizonyítvány másolatot
• erkölcsi bizonyítványt, (visszaigazolás megléte)
• adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat
• a borítékon fel kell tüntetni az 1017-17/2019. számot
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. 01. 03.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. 01. 06.
Az állás a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
Érdeklődni és a pályázatokat benyújtani a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központban lehet. Cím: 3580. Tiszaújváros, Bethlen Gábor u. 7. (117-es iroda)
Telefon: Bánréviné Zán Tamara: 06- 49/548- 383
Kósa-Tóth Zoltán
igazgató

Felhívjuk figyelmüket, hogy a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet szakrendeléseinek aktuális rendelési idejét az alábbi
internetes elérhetőségen tekinthetik meg:
http://www.rendelointezet.tiszaujvaros.hu/ index.php/
szakrendelesek
Nagyné Kántor Judit főigazgató

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 közterületeken történt, azonnali beavatkozást igénylő, rendkívüli események bejelentésére szolgáló telefonszámot működtet. A
49/540-508-as „Közterületi SOS” hívószámra beérkező hívásokat, amennyiben a diszpécser hibaelhárítást végez,
üzenetrögzítő rögzíti.

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

Közlemények

2019. december 19.

Ülésezik
az önkormányzat
Tiszaújváros önkormányzatának képviselő-testülete 2019. december 19-én, csütörtökön 10 órától ülést tart a Városháza III.
emeleti tanácskozótermében.
Napirendi javaslat:
Nyílt ülés
1. Javaslat az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
8/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítására
2. Javaslat Tiszaújváros Város Önkormányzata 2020. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására
3. Javaslat Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. évi munkatervére
4. Javaslat a Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár
2020. évi szakmai munkatervének jóváhagyására
5. Javaslat Tiszaújváros Város Önkormányzata 2020. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyására
6. Javaslat Tiszaújváros Város Önkormányzata 2019. évi ös�szesített közbeszerzési tervének módosítására
7. Javaslat a Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány személyi
kérdéseire és Alapító Okiratának módosítására
8. Javaslat az otthoni szakápolási tevékenység működtetésével kapcsolatos döntés meghozatalára
9. Tájékoztató Tiszaújváros lakosságának egészségi állapotáról és az azt befolyásoló tényezők alakulásáról
10. Tájékoztató a Tiszaújváros Kulturális Stratégiájában foglalt célok 2018-2019. közötti időszakban történt megvalósításáról
Kérdések

9. oldal

Étkezési térítési díjak szedése és ebédjegyosztás
2020. január

JANUÁR

Helye

Ideje

Kinek a részére

06. hétfő

Gimnázium

7.30 - 14.00

Minden étkező

07. kedd

Gimnázium

7.30 - 14.00

Minden étkező

08. szerda

Gimnázium

7.30 - 14.00

Minden étkező

09.csütörtök

Gimnázium

7.30 - 14.00

Minden étkező

13. hétfő

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 befizetés

Kazinczy Ház I. em. 73/1.

7.00 - 16.30

Tisza-parti Szabadidőház

11.00 - 12.00

Bóbita,Tündérkert, és Szivárvány Óvodák
gyermek és alkalmazott befizetés
Szociális étkezők

14. kedd

Széchenyi iskola

7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30

Gyerek és alkalmazott befizetés

15. szerda

Hunyadi iskola

7.30-10.00 és 14.00-16.30

Gyerek és alkalmazott befizetés

Gondozóház

10.00 - 11.00

Szociális étkezők

Őszirózsa Idősek Klub

7.30 - 8.00

„Esély” Napközi otthon

Őszirózsa Idősek Klub

10.30 - 12.00

Szociális étkezők

Széchenyi iskola

7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30

Gyerek és alkalmazott befizetés

Tiszavirág Idősek Klubja

9.00 - 12.00

Szociális étkezők

21. kedd

Tiszaszederkény Idősek Klub

10.45 - 12.15

Szociális étkezők

22. szerda

Központi Étterem

9.00-12.00

Szociális étkezők

23. csütörtök

Központi Étterem

10.00-12.00

Szociális étkezők

27. hétfő

Hunyadi iskola

7.30-11.00

Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelés

28. kedd

Széchenyi iskola

7.30 - 11.00

Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelés

Tiszavirág Idősek Klubja

7.30 - 12.00

Pótbefizetés és alkalmazott,szociális étkezés

Gimnázium

7.30-14.00

Minden étkező

Gondozóház

10.00-11.00

Szociális étkezők

Kazinczy Ház I. em. 73/1.

7.00 - 16.30

Bóbita,Tündérkert, és Szivárvány Óvodák
gyermek és alkalmazott pótbefizetés

Központi Étterem

12.00-1300

Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelés

30. csütörtök

Gimnázium

7.30 - 14.00

Minden étkező

31. péntek

Gimnázium

7.30 - 10.00

Minden étkező

16. csütörtök

29. szerda

Az étkezési térítési díjak befizetésekor - kivéve az Ezüsthíd Gondozóház ellátottjait - OTP, K&H, MKB Szép Kártyát elfogadunk!

Közszolgálati ügykezelő
munkakör

Tiszaújváros Város Önkormányzatának jegyzője pályázatot hirdet a Polgármesteri Hivatalban 1 fő közszolgálati ügykezelő
munkakör betöltésére, 6 hónap próbaidő kikötéssel, határozatlan
időre szóló kinevezéssel.
Ellátandó feladatok: iktatás, postázás, iratrendezés, irattározás,
selejtezés.
Pályázati feltételek:
- legalább középszintű szakképesítés,
- magyar állampolgárság,
- cselekvőképesség,
- büntetlen előélet,
- felhasználói szintű számítógépes ismeretek.
Előnyt jelent:
- közgazdasági szakközépiskola igazgatás ügyviteli szakán szerzett képesítés,
- ügykezelői alapvizsga.
Bérezés és juttatások a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény 208.§ (1) bekezdése és Tiszaújváros Város Önkormányzatának 9/2014. (III.28.) rendelete szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
- kísérőlevelet,
- szakmai önéletrajzot,
- 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítványt
a 2011. évi CXCIX. tv. 42.§ (1) és (3) bekezdései alapján,
- oklevelek, bizonyítványok másolatait.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 13.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. január 20.
Az állás az elbírálást követően azonnal betölthető.
A pályázatokat Tiszaújváros Város Önkormányzatának jegyzőjéhez kell címezni.
Cím: 3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.
Érdeklődni a személyzeti és munkaügyi szakreferensnél lehet.
Tel: 49-548-085.
Köszönet a „Tiszaújváros jövőjéért” Alapítványnak
A Tiszaújvárosi Sport Club köszönetét fejezi ki a „Tiszaújváros jövőéjért” Alapítvány Kuratóriumának, valamint a MOL
Petrolkémia Zrt. vezetésének, hogy pályázatunkat elfogadva
egyesületünk szakosztályainak sportoláshoz szükséges felszereléseihez, illetve eszközeihez támogatást nyújtottak.
Jakab István
elnök

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

Pályázhatnak a civilek
A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal tájékoztatja az egyesületeket, civil szervezeteket, hogy Tiszaújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet
az egyesületek, civil szervezetek számára.
Pályázat célja:
A pályázat az egyesületek, civil szervezetek 2020. január 1. és 2020. december 31.
közötti rendezvényeit támogatja, valamint az érintett szervezetek 2020. évi működési költségeihez kíván hozzájárulni.
Pályázhatnak:
- egyesületek, vagy más civil szervezetek,
amelyek az illetékes törvényszék által tiszaújvárosi székhellyel bejegyzésre kerültek és Tiszaújvárosban működnek,
- országos, regionális, megyei civil szervezetek 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 hírnevének erősítését szolgálják,
• művészeti értékű városi kiadványok támogatása,

• közművelődés területén alkotó folyamatok támogatása,
• nemzetközi együttműködés támogatása,
• külföldi tanulmányutak, szakmai konferenciák támogatása,
• egészséges életmód elterjesztésére ösztönző akciók,
• életesélyek növelésének támogatása.
A képviselő-testület 3300-4/2008. 164/
Ökth. 3./pontjának döntése alapján a pályázatban megjelölt cél módosítására
nincs lehetőség.
A pályázatok benyújtásának módja, helye
és határideje:
A benyújtás módja:
A pályázatok kizárólag a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal által erre a célra kiadott pályázati adatlapon, papíralapon nyújthatók be.
Pályázati dokumentáció beszerzése:
A pályázati kiírás, pályázati adatlap, illetve a pályázó szervezet bemutatását tartalmazó formanyomtatvány (civil adatlap)
letölthető a http://ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu honlapról, illetve személyesen
átvehető ügyfélfogadási időben a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékoztatóján, valamint az Intézményfel-

ügyeleti, Szociális és Sport Osztályán.
A benyújtás helye:
A pályázatokat postai úton (3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7.), vagy személyesen a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékoztató Irodáján, valamint az Intézményfelügyeleti, Szociális
és Sport Osztályán lehet benyújtani ügyfélfogadási időben.
A benyújtás határideje:
2020. február 3.
A pályázat elbírálása:
A benyújtott pályázatokról a Képviselő-testület 2020. márciusi ülésén dönt.
A pályázókkal Tiszaújváros Város Önkormányzata támogatási megállapodást
köt, melyben meghatározzák a támogatásra biztosított összeget, a felhasználás
célját és határidejét, az elszámolás módját és határidejét.
A pályázattal kapcsolatban az alábbi telefonszámokon kérhető információ:
- Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti, Szociális és Sport
Osztály: 548-032, 548-066

Tisza úti vásár

Fenyőfák a parkolóban

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Tisza úti vásár
decemberben a karácsonyi ünnepekre való tekintettel a megszokottól eltérően üzemel.
A Tisza úti vásár időpontja:
• 2019. december 20. (péntek)
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.
üzemeltető

Tisztelt Tiszaújvárosi Lakosok! Tájékoztatjuk a tisztelt gépjármű-tulajdonosokat, hogy a Kazinczy Közösségi Ház, Bethlen G. út felőli parkolója fenyőfaárusítás miatt 2019. december 09. (hétfő) 07:00 órától - 2019 december 24. (kedd) 18:00
óráig le lesz zárva. Kérjük, a gépjárművekkel máshol parkoljanak, a parkolót ne használják, mert a gépjárműveket elszállítják. Köszönettel:
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal
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Hirdetés

2019. december 19.

Sport

2019. december 19.

Fekvenyomás

Erős zsaruk

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr Sportegyesület december 6-án rendezte meg a XII. Megyei Fekvenyomó Bajnokságot, melyen a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányságot öten képviselték. Eredményeik: Németh Szabolcs II. helyezés, Német
András III. h., Takács István III. h., Sipos József III. h., Ordas
Norbert IV. h. A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság a csapatversenyben a 2. helyet szerezte meg.

Labdarúgás

Hazai vereségek
rondítanak a képbe

11. oldal

Kajak-Kenu

Jancsár László a szakma csúcsán

A Magyar Kajak-Kenu Szövetség tavaly alapított elismerésében, Aranylapát díjban
részesült Jancsár László a Tiszaújvárosi Kajak-Kenu és
Sárkányhajó Egyesület edzője, az egyesületbe nem rég beolvadt Tiszaújvárosi Vízi SE
elnöke.
- Azért nagyon értékes ez a díj, mert ez
egy erkölcsi elismerés, semmiféle anyagi juttatással nem jár, és ami a legfontosabb, hogy a szakma adja, azok az edzők
kapják meg, akik több évtizede a pályán
mozognak - nyilatkozta Jancsár László a
Tisza TV műsorában. - Nagyon meglepett a dolog, mert edzést tartottam azon a
szombaton, amikor Balatonalmádiban az
éves szakmai konferencia volt, ránéztem
edzés közben a laptopomra és látom, többen is gratulálnak, és nem tudtam, hogy
mihez, no és akkor elmondták. Hozzá kell
tennem, hogy sok edző megérdemelné ezt
a díjat, hiszen mindenki tudja, hogy a kajak-kenu sport egy nagyon húzós és eredményes sportág Magyarországon. Nagynagy köszönettel tartozom azoknak az
embereknek, sportolóknak, vezetőknek,
akik pályám során segítettek, mert nélkülük nem lehetnék itt, nem kaphattam
volna meg ezt a díjat. Nyilván a szülőknek is köszönettel tartozom, és megkerülhetetlen Tiszaújváros önkormányzatának
a segítsége is.
- Nem ment el átvenni a díjat, nyilván nem
azért mert nem akart…

Jancsár László
- Egyszerűen nem tudtam róla, és az
edzőkolléga, akivel együtt csináljuk a
gyerek és kölyök korcsoportot, megbetegedett, és úgy gondoltam, hogy nekem a
gyerekek mellett a helyem, az ő előremenetelük sokkal fontosabb, mint hogy ezen
a szakmai értekezleten ott legyek. Ez egy
tavaly alapított díj, tavaly Dragos Ágnes
a Multi SE edzőnője kapta meg, illetőleg
Rasztóczki János a Dunakeszi edzője.
- Akkor még nincs sok embernek Aranylapát díja.
- Czina László edzőkolléga Tatáról és én
kaptam meg ebben az évben, illetőleg
megkapni a Sportgálán fogom, mert tudomásom szerint eljön a Magyar Kajak-Ke-

nu Szövetség elnöke és ő fogja átadni.
- Úgy hallottam, hogy a kajak-kenu sportág Oscar díja az Aranylapát.
- A szakma csúcsának tartom, mert tényleg azok az emberek ítélik oda, akik ebben dolgoznak. Talán megengedhetem itt
és most, hogy megköszönjem volt feleségemnek és családomnak, hogy segítettek. Nagyon sok segítséget és támogatást
kaptam az idő alatt, amíg együtt voltunk,
rendkívül kreatív és tehetséges edző volt,
sajnálom, hogy ma már nincs köztünk.
- Az élsport sok lemondással és áldozattal
jár, nem csak a gyerekek és a szülők részéről, hanem az edzők részéről is, hiszen
nagyon sok hétvége és hétköznap, akár
hajnalok, akár esték is edzéssel telnek el.
- Valóban így van, a hét minden napján
tartunk edzést. Az említett gyerek és kölyök korosztálynak heti két hajnali edzése van, de az idősebb korosztályban lehet
akár 3-4 edzés is.
- Mióta csinálja így?
- 43 éve.
- Soha nem mondta még, hogy most már
elég lesz, nyugdíjba megyek?
- Nem mondanék teljesen igazat, ha azt
mondanám, hogy nem, de a következő
pillanatban már nem a válasz, hiszen ez
az életem, itt nőttem fel, itt értem el a
legnagyobb sikereimet, itt értek az életem
legszebb élményei. Ez tölti ki a mindennapjaimat, a sport és a gyerekek, ahogy
fejlődnek, haladnak előre, az nekem egy
hatalmas erőforrás.

Kosárlabda

Megint a végén úszott el a meccs

A város és a klub vezetése is bízik abban, hogy a tavalyi (és
jelenlegi) 7. helynél előkelőbb pozícióban lesz a csapat a
bajnokság végén.
December 4-én évzáró bankettel zárta az őszi szezont a Termálfürdő FC Tiszaújváros felnőtt csapata. Az eseményen többek mellett megjelent Dr. Fülöp György polgármester és Molnár István alpolgármester is, valamint a klub elnökségének tagjai.
Az egyesület honlapja szerint Dr. Fülöp György kiemelte a csapat remek szereplését, és kifejezte reményét, hogy tavasszal egy
jó szerepléssel előrébb lép majd a gárda a bajnokságban és az
elvárásoknak megfelelően teljesít, ehhez az önkormányzat továbbra is minden segítséget megad a klubnak.
Hágen Zsolt klubelnök úgy fogalmazott, hogy sikeres évet zárt
az egyesület, a felnőttek az előző bajnokságot a 7. helyen zárták, a mostani pontvadászatban ugyanezen pozícióból várhatják
a folytatást, bizakodnak egy remek tavaszi szereplésben.
Az egyesület 8 utánpótlás csapatot versenyeztet, négyet a Bozsik
Programban, négyet pedig az MLSZ korosztályos bajnokságaiban. Van továbbá egy óvodás előkészítő csoport is, akik most ismerkednek a labdarúgás szépségeivel. A 150 fős utánpótlás játékosai között sok a tehetséges gyerek, a legtehetségesebbek a
környékbeli NB I-es kluboknál is kipróbálhatják magukat. Ketten az U15-ös válogatott látókörébe is bekerültek, Ferencsik Bálint (DVTK) és Kundrák Adrián (Puskás Akadémia) szorgalmával, talentumával hívta fel magára a figyelmet, utóbbi be is mutatkozott a válogatottban.
Örömteli az is, hogy újra több U19-es játékos edzhet a felnőtt
kerettel, s az elnök bízik abban, hogy hamarosan ők is bemutatkozhatnak a felnőtt futball világában.
Gerliczki Máté vezetőedző szerint, ha az őszi szezont értékeljük,
akkor nyugodtan kijelenthetjük, hogy az a bizonyos pohár most
félig tele van. Az előttünk álló csapatok közül több ellen is nagy
bravúrt értünk el, többek között legyőztük a DEAC-ot, a Jászberényt és a Ceglédet is, és az ESMTK ellen tíz emberrel elért döntetlen is ebbe a kategóriába sorolandó.
Néhány nem várt hazai vereség rondít csupán a képbe, ha ezeket elkerültük volna, akkor még szebb lenne a szereplés. Ki kell
még emelni, hogy ismét sikerült Újvárosba hozni egy NB I-es
csapatot, nagyon jó meccset játszottunk a Fehérvárral a Magyar
Kupában. A jövőt illetően, ha a korábbiakhoz hasonló kiegyensúlyozott tavaszi szezont tud „futni” a csapat, akkor egy fényes
helyezés lehet a végállomás.
A keret, mely 2-3 helyen változhat, 2020. január 20-án kezdi
meg a felkészülést a tavaszi folytatásra.

A bajnokság legutóbbi fordulójában Hódmezővásárhelyen vendégeskedett a Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK csapata. A december
14-ei találkozón hullámzó teljesítményt nyújtott a Phoenix. A végjátékra maradt a
döntés, s az utolsó percekben
a házigazdák tudtak jobban
összpontosítani.
Vásárhelyi Kosársuli - Phoenix KK
86-83 (21-32, 31-22, 12-16, 22-13)
Játékvezetők: Gál János, Radnóti Miklós,
Reisz Péter.
Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK:
Kiss Balázs (9/3), Orliczki Bence (8),
Szilasi Bence (11/3), Jake Martin (31/15),
Kovács Zoltán (11/3). Csere: Pöstényi
Zoltán (-), Lenke Balázs (-), Taskó István (-), Szabó Norbert (9/3), Molnár
Bence (-), Lajsz Gergely (4). Vezetőedző:
Szendrey Zsombor.
Az első percek kiegyenlített párharcot
hoztak, ám a Phoenix egyre erősebb játékot mutatott a kezdő negyed közepétől és
fokozatosan távolodott ellenfelétől.
A második játékrészt erőteljes rohamokkal indította a Vásárhely. A Phoenix nehezen bár, de visszaverte a lendületes támadásokat. A hetedik percben bekövetkező
egyenlítés (41-41) után is sikerült megújulnia, és úgy vonulhatott a félidei pihenőre, hogy megőrzött valamennyit előnyéből (52-54).
A szünet jót tett a vendégek játékának. A

Harmadik alkalommal vesztett a Phoenix egy utolsó dobással.
Tiszaújváros kitartó támadásokkal igyekezett minél inkább elszakadni a hazai
csapattól, és többször eljutott a tízpontos
vezetésig is. A házigazdákat viszont nem
lehetett lerázni, így végül csupán pár egységgel sikerült megtoldani a félidő előnyét (64-70).
A negyedik etap igazi rémálom volt a
Phoenix számára. A Vásárhely egy 11-0s rohammal hagyta maga mögött vendégeit (75-70), a félig-meddig megroppant
tiszaújvárosi alakulat csak a negyed derekától tudott válaszolni a Csongrád megyeiek találataira. A sorok rendeződtek, a
Phoenix ismét magára talált, és kemény
küzdelemben, a mérkőzés hajrájában újra átvette a vezetést (80-81). A jelek szerint azonban ez az erőfeszítés fel is őrölte

kronika@tiszatv.hu

A megye legjobbja

A B-A-Z megyei diákolimpiai versenyeken szerzett pontszámok
alapján a Tiszaújvárosi Széchenyi István Általános Iskola az 500800 fős iskolák kategóriájában a 2018/2019. tanévben immár második alkalommal az első helyen végzett. Köszönet a gyerekeknek,
a felkészítő edzőknek, a testnevelést tanítóknak és testnevelőknek,
valamint a sportot támogató tantestületünknek. Pontszámunkat a tavalyihoz képest jócskán növelve, biztosan őriztük meg vezető pozíciónkat. Homródi Zsolt munkaközösség-vezetőt a B-A-Z Megyei
Diáksport és Szabadidő Egyesület B-A-Z Megye Diáksportjáért
emlékplakettel jutalmazta. Mindenkinek gratulálunk!
Farkas Tivadarné intézményvezető

a fiúk maradék energiáit, hiszen az utolsó
perc feszült csatájában ők hibáztak többet, s a vendéglátók egy igen jókor jött távolival megnyerték az összecsapást (8683).
Szendrey Zsombor: Gratulálok a hazai
csapatnak. Úgy gondolom, ami tőlünk
kitelt a mai meccsen, azt véghez vittük.
Sajnos harmadik mérkőzésünket veszítjük el egy utolsó dobással. Voltak hibáink, nem kevés, főleg a negyedik negyedben ragadtunk meg, és nem volt önbizalmunk az üres helyzeteket eldobni, ez pedig eladott labdákkal végződött. A saját
dolgunkat technikai hibákkal újra megnehezítettük. Talán ez is lehet oka az egylabdás vereségeinknek.
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Rendezvények

2019. december 19.

A tartalomból:

Zöld karácsony
Mikulástól karácsonyig
Karácsonyi képeslapom
Karácsony? Velünk!
Ünnepi receptek
Év végi blues
Van képünk hozzá!
Ünnepi fények, gondolatok

Kívánok
Az ujjbeggyel érintett lepkeszárnynak hímport, a
mosoly mögé igazat, a csodálat mellé csodát, a fehérnek feketét, a gaznak igazságot. Ha félig van,
teljen néha színültig, ha zuhanni készül, emeljék
magasba szárnyak, ha sajog, ne tompítsa bánat.
Kívánok könnyeket, hogy könnyebb legyen, arcra festett mosolyt, hogy örök legyen. A vonalnak
papírt, hogy ki ne fusson, egy kicsit mindből, mindenkinek jusson.
berta
Nem csak karácsonyra
A karácsonyról nekem először is szavak jutnak
eszembe. Szavak, amik sokszor erősebbek a hos�szú, hosszú mondatoknál. A szeretet, a hit, a remény, az öröm, a csoda, az együtt, a mindenki.
Ezeket a szavakat csomagolom most be szép, díszes dobozba és teszem a közös képzeletbeli karácsonyfa alá. Kívánom, hogy tudjon szeretni, hinni,
remélni, örülni, éljen át csodát együtt, mindenki!
ema

Paprikás krumpli
Fahéj-, szegfűszeg-, alma- helyett a paprikás
krumpli semmi máshoz nem hasonlítható illata töltötte be a teret.
Édesanyám kevés lével szerette, azt is felitatta a
villával szétnyomkodott krumplival. Édesapám
lédúsan kedvelte, s élvezettel szürcsölte. Mindkét felmenőm génjeit örökölve én középutas vagyok. Legyen leve, de a kolbászt el ne lepje! Most
mégsem járultam a szeretetvendégség asztalához.
Pedig jutott mindenkinek, vitte módos, szegény,
nincstelen.
Adagomat az ünnepnek, az új évnek ajánlom - jelképesen.
Jusson asztalotokra burgonya, dőljön hozzátok a
„lé”. És? Legyen kolbászból a kerítés! Egyetek, s a
szeretet legyen veletek!
-efelÚjévre
Egyetlen kedvenc téli sportom van, az pedig a
disznóvágás. Azt mondják az öregek, hogy a malac
kitúrja a szerencsét, ezért újévre jó sokat kell enni
belőle. Májas hurka jó sok majorannával fűszerezve, sült kolbász - azt hiszem nagy duzzogva megeszek belőlük pár karikát - hozzá diós és mákos kalácsot kínálok - Boldog Új Évet Kívánok!
SPB

A pillangólány
Ki gondolná, hogy életünk legmeghatározóbb emlékei pont akkor történnek velünk, amikor a legfeldúltabbak vagyunk? Ki
gondolná, hogy ezekhez az emlékekhez röpke apróságok ezreinek kell teljesülnie, hogy elérhessenek minket? És ki gondolná,
hogy ezek az emlékek a legjelentéktelenebbnek tűnő pillanatok
is lehetnek olykor?
Kora őszi reggel volt, olyan, amikor a madarak még vidáman
csivitelnek a fák ágain, ám kilépve az ajtón meglepően hűvös
szellő fogadja az embert. Dühösen csörtettem előre az utcán, fogalmam sem volt, merre megyek és azt sem tudtam volna megmondani, mit érzek pontosan. Talán magányt. Talán félelmet.
Talán a kettőnek egyfajta keserű, legyőzhetetlen elegyét, amelynek sikerült előcsalogatnia könnyeimet. Azon a napon a bátyám elköltözött otthonról. Persze mindig is ott lebegett a fejünk
felett ez a bűvös dátum, mégis egészen addig úgy tűnt, mintha
csak beszélnénk róla, de sosem történne meg valójában. Az utakat járva a város minden apró részletéről eszembe ötlött egy régi
emlék képe, akár a közeli dombról, ahová telenként szánkózni
jártunk, akár a focipályáról, ahol egyszer eltörte a csuklóját gördeszkázás közben, akár a játszótérről, ahol egész napokat tudtunk eltölteni. Az emlékfoszlányok hatására úgy éreztem, megszakad a szívem, ezért szorosan behunytam a szemem és mélyet
szippantva a kora reggeli, hűvös levegőből, még határozottabb
tempóban kezdtem sétálni. De még így, lehunyt pilláim alól is
újra az emlékek hálójába kerültem, magam előtt láttam, amint
az autó ablakából integet egyre távolodva. Abban a pillanatban
újra kislány voltam, legalábbis lélekben. Legszívesebben a távolodó autó után szaladtam volna és sírva kértem volna, hogy ne
menjen el. De sajnos, mint elméletileg felnőtt ember, nem tehettem
ezt, ezért csak álltam ott és próbáltam elviselni a szívembe maró
kétségbeesést és azt a furcsa látszatot, amelytől úgy éreztem, az
egész gyerekkorunk szertefoszlott hirtelenjében.
Azt hiszem, erre még rosszabb volt gondolni, mint a régi emlé-

/2. oldal
/3. oldal
/4. oldal
/6. oldal
/7. oldal
/8. oldal
/10-11. oldal
/12. oldal

A ritka percek selyemszalagját
„A ritka percek selyemszalagját most együtt bontsuk fel” - szól Zorán dala, s ezeket a ritka perceket várom, várjuk már nagyon. „Hány perc az ünnep?” - kérdezi, s tudom, tudjuk a választ: ez csak rajtunk múlik. Ha csak
egyetlen perc is, már az is maga a csoda. A rohanás, a vásárlás, a sütés-főzés-takarítás szüneteiben azért mindig ott van az ünnep, még ha nem is
vesszük észre. Ott van, amikor a mézeskalács díszítésekor egy-egy pillanatra összenézünk, ott van akkor is, amikor a hidegben egymás kezét melegítjük, és ott lesz akkor is, amikor Szenteste megajándékozzuk egymást.
Nem a tárgyak számítanak ilyenkor, hanem az idő. Az együtt töltött pillanatok, percek, órák. Hisz nincs is szebb ajándék, mint hogy a ritka percek
selyemszalagját együtt bontjuk fel.
Fodor Petra

Újévre
Utazásokban gazdag esztendőt kívánok minden olvasónknak! Utazzanak
a valóságban, vagy akár egy könyv segítségével, ismert, vagy ismeretlen helyre! Keressenek úticélt! Kalandosat, vagy lélekemelőt, gasztroutazást, vagy pihentetőt, komfortzónából kilépőset, vagy abba visszaérkezőset, meglepőt, távolit, olyat, ami élményt ad, olyat ami segít megismerni, elfogadni és szeretni egy másik világot, kultúrát, embert, hogy hazaérve, batyut ledobva azt érezzék, más emberekké váltak, mint amikor útra keltek.
Jó csomagolást az útra!
Radácsi

kekre, ezért inkább felemeltem a fejem és újra átadtam magam
a korareggeli város hangulatának. Kevesen voltak az utcákon, a
teret még nem töltötte meg a mindennapok állandó zsivaja, nyugodt és csendes volt a környék. Talán ezért is volt olyan könnyű
felfigyelnem a közeli óvodából kifelé igyekvő anyukára, aki ceruzaszoknyáját igazgatva, sietősen közeledett az óvodakapu felé. Éppen a zárral bíbelődött, amikor az óvoda hátsó ajtaja kinyílt és egy szőke, göndör hajú kislány aprócska alakja jelent
meg. Amint meglátta az anyukáját, rohanni kezdett, nem nézett semerre, csak szaladt, mintha az élete múlna rajta. Világos színű ruhát viselt, amelynek hátsó részén két kicsi szárny
lebegett a szélben. Aprócska lábai alig érték a földet, a kislány
anyukája pedig kissé meglepett mosollyal az arcán nézte őt.
- Nálad maradt Maci - zihálta a kislány szorosan magához
ölelve anyukáját.
- Ó, persze, tényleg - nyúlt táskájába a kislány anyukája, majd
egy bolyhos, kissé megviselt plüssmacit húzott elő. Rajtam kívül mindezt az óvoda ajtajából egy fehér köpenyt viselő, kedves
arcú hölgy nézte végig, miközben a kislányt várta gyengéd mosollyal az arcán. - Na, de most már tényleg sietnem kell. Menj
szépen vissza!
- Ne! - ölelte még szorosabban át anyukája derekát a kislány.
- Játszol egy kicsit Macival, és meglátod, úgy elrepül az idő, hogy
mindjárt itt is leszek érted.
- Ne menj el!
A szívem hatalmasat dobbant a kérés hallatán. Csak álltam
ott és néztem őket, az anyát és a kislányt, amint könnyes szemmel engedik el egymást. Milyen hétköznapi jelenet, és mégis, ha
belegondolunk, egész életünket meghatározza. A búcsúzás. Az
óvodai elszakadás talán az első búcsú életünkben. Búcsúzunk,
amikor reggelente elválunk egymástól, búcsúzunk, amikor egy
beszélgetés végére érünk, búcsúzunk életünk új szakaszainak
kezdetén és búcsúzunk akkor is, ha végleg el kell engednünk valakit. Könnyed, apró és óriási, súlyos búcsúzások sorozata. Ebből áll az egész életünk.
- Nagyon sietek majd érted - simította meg az anyuka a kislány

fejét, majd kilépett a kapun és észrevétlenül megtörölte szemeit.
- Megígéred? - kiáltott utána a kislány, aki úgy állt ott a macival a kezében, mint akit örökre egyedül hagytak.
- Megígérem.
A kislány arcán mintha enyhe megnyugvás tükröződött volna,
majd megfordult és lassú léptekkel indult vissza az óvoda bejárata felé, ahol a fehérköpenyes hölgy továbbra is türelmesen várta.
- Mami! - süvített a szélben ismét a kislány hangja, mire az óvodától távolodó anyuka még egyszer, utoljára megfordult. A kislány hangosan nevetve fordult felé, csilingelő nevetése az egész utcát betöltötte. Feltartotta kezét, először azt hittem, integet, aztán észrevettem egy apró pillangót, amely ott üldögélt békésen a
kislány kezén. Úgy nézte, mintha egy valóságos csoda lenne, szemei ragyogtak a boldogságtól és a meglepetéstől. Lassan megfordult és az óvoda bejárata felé kezdett szökdécselni. A pillangó,
mint valami égi ajándék, ott repkedett körülötte, szinte mintha
azért küldték volna, hogy megvigasztalja a kislányt. És ki tudja? Talán így is volt.
Távolodó alakja és a vidáman repdeső pillangó képe még sokáig
élénken élt bennem. A kislány kék ruhájában, a két kicsi szárnynyal a hátán maga is olyan volt, akár egy pillangó. A tiszta ártatlanságot láttam abban a kislányban, és az anyukájától való
búcsúzásban megláttam az élet legnehezebb feladatát, amely némán kísér végig minket utunkon. És, bár a kislány kérlelő szavait szinte magaménak éreztem, azt kívántam, bárcsak én is el
tudnám felejteni a búcsúzás nehézségét olyan egyszerűen, mint ő
tette. Ő, ez a drága pillangólány, aki aznap reggel hatalmas leckét tanított nekem az életről, és aki a bejáratnál búcsút intve a
pillangónak felém fordult, és tekintetében mintha megláttam volna önmagamat. Talán én is pillangólány voltam. Talán mind
azok vagyunk. Pillangólányok, akik néma bájjal tűrik a vállukra nehezedő búcsúk súlyának tonnáit.
Kelemen Alíz
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Békességet, szeretet mindenkinek

Gyertyagyújtás Szederkényben

Karácsonyváró adventi műsorral
készült a Szederkényi gyertyagyújtásra a Bokréta Citerazenekar és a
Mezei Virág Népdalkör. A szederkényiek prózával és dallal köszöntötték a városrész lakóit és a városból érkezett vendégeket.
Dr. Varga István református lelkész egy igével
kezdte ünnepi gondolatait, melyben a két állapotos asszony Mária és Erzsébet találkozását
idézte.
- Advent estéjén izgatottak vagyunk, mindannyiunk számára kedves időszak ez. A Biblia sok találkozásról, várakozásról ír, így Mária és Erzsébet találkozásáról is. Erzsébet

egy idősebb nő volt, akit hathónapos terhesen meglátogatott Mária, aki szintén gyermeket hordott a szíve alatt. Találkozásukkor Mária szavára Erzsébet szíve alatt megmozdult
a gyermek, s ekkor Erzsébet rádöbbent, hogy
semmi nem tőlünk való, hisz mindez Isten kegyelme, Isten teremtett minket a világra. Advent azt jelenti, hogy két ember találkozik és
bár különböző korosztály, az Úristen kegyelme mégis békességet teremt bennük. Én ezt a
békességet kívánom ebben a közösségben és
a községben mindenkinek - mondta Varga István tiszteletes, majd Pap Zsolt alpolgármester, egykori tiszaszederkényi lakos mondott
ünnepi köszöntőt.

Pap Zsolt és Dr. Varga István együtt gyújtotta meg az adventi gyertyát.

A Bokréta Citerazenekar és a Mezei Virág Népdalkör közös műsorral köszöntötte a vendégeket.
- Fiatal felnőttként emlékszem, amikor a falu- doljunk majd azokra is, akik már nincsenek köban jártak kántálni, szívesen gondolok vissza a zöttünk - mondta az alpolgármester, majd Dr.
hóesésekre, a füstölő téli kéményekre, aminek Varga István tiszteletessel közösen meggyújtotaz illata belengte egész Szederkényt, és szere- ták az adventi gyertyát.
tettel idézem Kajdy Miklós tiszteletest, akihez
A színpad ezután Pál Dénes énekesé volt, aki
hittanra jártunk. Jó visszagondolni ezekre. Advent van és várakozunk, várjuk a csodát, vár- karácsonyi koncertjét hozta ajándékba, utána
juk, hogy megünnepelhessük Jézus születését, pedig a művelődési ház udvarán álló hatalmas
de vajon, kinek milyen az ünnep és a várako- karácsonyfán is meggyújtották Szederkény ünzás? Korosztályonként is változik ez, hiszen, nepi fényeit. A városrész önkormányzati képvimíg a gyerekek ajándékot kérnek levélben a Jé- selője, Jézsó Gábor a várakozás öröméről szólt,
zuskától, addig - magam is tapasztalom -, fel- mérlegre tette a 2019-es esztendőt, és a város
nőttként már jobban szeret ajándékozni az em- vezetése nevében boldog új évet kívánva búber, érezzük, hogy adni jobb, mint kapni, az
csúzott adventi gondolataival: - Mindenkinek
idősek közül pedig sokan azon gondolkodnak,
hogy vajon szenteste valaki rájuk nyitja-e az legyen mindig teli kamrája, jó meleg szobája,
ajtót és nem kell egyedül ünnepelnie. Feleme- szívünk legyen teli szeretettel, odafigyeléssel
lő érzés, hogy együtt ünnepelhetünk most itt és és törődéssel.
berta
az adventi vasárnapokon, és karácsonykor gon-

Legyen zöld a karácsony

Műfenyő, vegán koszt, radír

Nagybevásárlások, ajándékok, embertelen mennyiségű étel- és süteményhegyek. Mit tudunk tenni
azért, hogy az ünnepi ökológiai lábnyomunk kisebb legyen? Beszélgetőtársam Gerendás Krisztina egy
természetvédő szervezetnél dolgozik, és mindennapjaiban is komolyan odafigyel arra, hogy környezettudatos emberként éljen.
- Kezdjük a leglátványosabbal: vágott fenyő,
cserepes fenyő, vagy műfenyő?
- Mióta felnőtt vagyok, egyetlen egyszer volt
fám, amikor a barátaim feldíszítették a létrámat. A volt lakótársam otthagyott egy izzósort, azzal körbetekerték a létrát - nagyon szép
volt egyébként -, eléggé karácsonyfa jellege
volt a dolognak. Nem szokott fám lenni, mert
van Andersennek az a meséje arról a kis fenyőről, amikor alig várja, hogy jöjjön a nagy ünnep, és utána meghal. Azóta nem bírom elviselni ezt a vágott fenyő dolgot. A cserepes pedig
tönkremegy, tapasztalatok szerint nem éli túl.
Bent van a melegben két-három hétig, utána kirakják a hidegbe, amikor a kertészetből elhozzák, a legtöbbször megsérül a gyökérzete, tehát
tíz-húsz kiültetett cserepes fenyőből talán egy
ha életben marad. Ha valaki nagyon akar fát,
akkor szerintem a legjobb megoldás még mindig a műanyag. Anyukámnak húsz éve van egy
műfenyője, az eléggé tartós, nagyon sokáig lehet használni, szerintem még örökölni is fogja valaki.

Gerendás Krisztina

- Mit szoktál ajándékozni? Van olyan, hogy
zöld ajándék?
- Általában használati tárgyakat adok ajándékba. Amit én preferálok az olyan használati tárgy,
amire az embernek szüksége is van. A barátomnak idén egy pulóvert fogok venni, mert nagyon
kevés pulóvere van. Tavaly az öcsémtől kötényt
kaptam ajándékba, mert arra volt szükségem.
Viszont anyukám nagyon szereti a plüssöket, neki olyan ajándékot választok, amivel egyben természetvédelmi célokat is támogatok. Rengeteg
civil szervezetnek vannak ilyen ajándékai. Így
az ember kap egy ajándékot, és adakozik is.
- Mit szólsz az elektronikus ajándékokhoz, például színházbérlet, koncertjegy, amiket elektronikusan is át lehet adni?
- Az is jó, szerintem nagyon jó ötlet. Van egy
csomó ilyen hasznos ajándék, például a könyv.
Persze azt is le kell gyártani papírból, de a könyv
egy olyan dolog, ha jó, akkor azt nem dobod ki.
Vagy ha nem kell, vagy már nagyon sokszor elolvastad, akkor tovább tudod adni könyvcserével foglalkozó csoportokban, el tudod adni antikváriumban, ki tudod rakni az utcai könyvsarkokba. Valahogy meg kell az embernek találni
azt a pontot, amikor nem kell visszamenni az őskorba, nem is kell lemondani mindenről, csak a
szükséges dolgokat kell megvenni. Szerintem ez
a kulcsa a dolognak, tartós dolgoknál mindig átgondolom, hogy tényleg szükségem van-e rá, és
ha igen, csak akkor veszem meg.
- Arról mit gondolsz, hogy ha vannak olyan barátaid, akikkel ritkán találkozol, akkor az idődet ajándékozod nekik?
- Az egyik ismerősöm kuponokat adott a párjának ajándékba, hogy „Együtt mozi”, „Együtt
séta a parkban”, meg hasonlók, és akkor beválthatta. De nálunk most például a céges karácsonyi partin az volt a kérés, hogy antikváriumi könyveket ajándékozzunk egymásnak.
Olyan sok jó ötlet van, annyira sok jó dolgot
lehet adni. Persze értem, ha egy gyereknek az
a legnagyobb vágya, hogy valami új elektronikus kütyüt kapjon, akkor az abszolút érthető, és
ha ilyen lenne a családban, megvenném neki.
- Csomagolás?
- Nem szoktam becsomagolni, mert az annyira felesleges. Eldugom a hátam mögé, berakom
a párna alá. A múltkor úgy kaptam ajándékot a
pasimtól, hogy olyan fura volt a párnám, felemeltem, és ott volt alatta egy ajándék. Ha vala-

ki mindenképpen be akarja csomagolni, akkor
a papírtáska is jó. Vagy vászonszatyorba is bele
lehet rakni, és akkor azt is tudja használni, vagy
olyan dologba, amit használni tud valamire.
- Elérkeztünk a legfontosabb dologhoz, a vacsorakészítéshez.
- Én vegán vagyok, a pasim is nagyrészt vegán
ételeket eszik, tehát nálunk nincs az a tipikus
karácsonyi menü. Karácsonyra rántott zöldségeket szoktam csinálni rizibizivel.
- A leggyakoribb probléma, hogy túl sok ételt készítenek, nem bírják megenni, és megy a kukába.
- Akinek van otthon fagyasztója, nem gond,
mert le tudja fagyasztani a maradékot, és később megeszik. Engem nagyon zavar az élelmiszerpazarlás, otthon mindig figyelek arra, hogy
elfogyjon, amit csinálok. A szentestét anyukámnál szoktam tölteni. Halat süt, főz mindenfélét, mert ők ezt a tipikus karácsonyt szeretik. Hal, szaloncukor, torta. A bejglit ő is mindig vegánnak csinálja, mert régen, amikor legelőször nekem csinált vegán bejglit, maguknak
pedig simát, akkor rájött, hogy semmi különbség nincs a kettő íze között. Azóta minden évben vegán a bejgli. Minden évben viszek magamnak valamennyi alapanyagot, amit tudom,
hogy meg fogok enni, megsütöm, megeszem.
- Fekete péntek, túlvásárlás, plázák, pénzköltés, túlfogyasztás…
- Szerintem nagyon gáz. Most pénteken volt
a klímatüntetés, az pont a fekete péntek miatt volt. Ez része a globális klímasztrájkoknak, amiket a világ sok-sok országában megszerveznek. Az egyik a múlt pénteken volt,
hogy pont a fekete péntekre essen. Sokan kimentünk a parlament elé, voltak beszédek, és
ami nekem nagyon tetszett, hogy rengeteg fiatal volt. Körülnéztem, és teljesen odáig voltam,
hogy mennyi fiatalt érdekel ez a téma. Szerintem az egyetlen egy dolog, amit el kell döntenie az embernek minden alkalommal vásárlás
előtt, hogy tényleg szüksége van-e arra a valamire, sokszor fogja-e használni. Nyilván földtörténeti léptékkel a húsz év az semmi, de a mi
kis életünkben, ha valamit használunk tíz-húsz
évig, akkor azt érdemes megvenni, de azért,
hogy egyszer használd és utána félrerakd, vagy
egyszer felvedd, és utána soha többet ne hordjad, azért nem érdemes megvenni. Az álmom
az, hogy olyan jó volna, ha lenne egy, a telekocsikhoz hasonló megosztórendszer. Az ember-

Karácsonyfa fotóállványból.
nek az életében vannak olyan dolgokra szüksége, amelyek ritkán kellenek, például szükséged
van festőhengerre. Igazából nem kell túl gyakran, pár évente csak, és az olyan jó lenne, ha
az egymáshoz közel lakók meg tudnák osztani ezeket a dolgokat. Lenne egy csoport, ahol
kiírod, hogy tud-e valaki kölcsönadni egy festőhengert. És akkor nem kellene minden háztartásban festőhengernek lennie, vagy létrának,
meg olyan dolgoknak, amiket nagyon ritkán
használ az ember, hanem ezeket meg lehetne
osztani. Szerintem sok olyan megoldás lenne a
világban, ami nem igényel semmi plusz dolgot,
vagy hatalmas változásokat, és mégis jobb lenne az egész világ, kevesebb szemét lenne. Volt
olyan, hogy venni akartam egy radírt, és mondta a hölgy, hogy ez a kettő radír így olcsóbb,
mintha egyet veszek. Mondtam neki, hogy nekem nem kell kettő darab radír, mert minek,
egy darab radír egész életemre elég.
Surányi P. Balázs

2019. december 19.

Egyedül
Nehezen ment fel a második emeletre. Ötvennégy lépcső, még
számolni is sok. Fogódzkodni sem tudott, egyik kezében egy élelmiszerekkel teli szatyor, a másikkal a kis fenyőfát karolta át.
Korholta is magát, minek visz fel egyszerre mindent! Mi van, ha
hátraesik? Még csak az hiányozna, amikor annyira várja karácsonyra a gyermekeit. A lépcsőfordulókban kicsit megpihenve
belegondolt, régebben, fiatalon mennyire könnyebb volt minden.
Egy nap alatt elvégezte, amit most egy hétig tudott. Az ünnepre
való készülődés, és hogy együtt lesz a család, erőt adott.
Már ötödik éve, hogy egymaga lakott, megszokva az ezzel járó gondokat. Bár két lánya a családjukkal együtt külföldön élt,
nem érezte magát egyedül. Az ötven év alatt, mióta e kisváros
lakója, sok jó barát szerette és vette körül. Na meg Masli, a
kis fehér gombolyag, egy bolognese kutyus, amit a kisebbik lányától kapott, hogy ne érezze magát egyedül. Mellette nem volt
unatkozás. Ott ugrándozott, játszott körülötte, és ha sétálni vitte, örömében kis pofája szinte nevetett. Most is örömmel üdvözölte, amikor végre hazaért.
A konyhában ténykedve mindig rádiót hallgatott. A napi hírre és a kellemes zenére szüksége volt. Megtervezte a friss ünnepi vacsorát, a sütemények is már készen, a töltött káposzta meg
az erkélyen várta a másnapi felmelegítést. Épp kipakolta a még
hiányzó élelmiszereket, amikor bemondta a rádió, az erős hava-
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zás miatt sok repülőjáratot törölnek. Gond lesz a hazaérkezés.
Még fel sem ocsúdott a hír hallatán, amikor megcsörrent a telefon. Unokája hívta fel.
- Nagyikám lehet, nem érünk időben haza, rossz az idő, de
mindent megpróbálunk. Ha másként nem, majd kamerázunk
a neten, hallani és látni fogsz bennünket, ahogyan máskor is.
Ne szomorkodj! Puszi Masninak is.
Ember tervez, Isten végez! - szólalt meg hangosan. És ezt még a
mai napra is igaznak látja.
Újratervezés! - volt első gondolata. Megszokta, hogy az életben
nem minden sikerül. A külső körülmények néha megváltoztatják a tervezett programot. Bár néha szeretett volna egyedül lenni, vallotta be magának, főleg, ha a háziasszonyi ténykedésben
kimerült. Csak úgy, zenét hallgatva, egy pohárka finom bor
mellett csodálni a fát, megnézni nyugodtan egy-két ünnepi filmet a tévében, vagy kutyusával az ölében átlapozni a fényképalbumot. Most ezt fogja tenni, határozta el. Az előre becsomagolt
ajándékokat a postán adja fel, és biztosan hívják majd a neten. Látja őket, beszélni fognak, ha nem is ölelheti át szeretteit.
Csak azt sajnálta, hogy eddig mindig lányunokájával ment az
éjféli misére, de ezt is megoldja. Átmegy majd a szomszéd Klárikához és megkéri, együtt menjenek.
Karácsony víliája délutánján ünneplőbe öltözött. Még egy halvány rúzst és pirosítót is tett arcára. A rádióban ünnepi zene
szólt. Egy forró kávét kortyolgatva, elkezdte díszíteni a fenyőt.
Csillogó gömbökkel, színes szaloncukrokkal aggatta, majd ága-

it óarany gyöngyökkel vonta körbe.
Gyertyát gyújtott, és először életében, egyedül énekelt el egy karácsonyi dalt. Szent volt ez az érzés, amikor lelke eggyé vált az
ünnep varázsával. Könnyes szemeivel a forgó-csillogó gömbökben
látni vélte elhunyt szerettei arcát, mosolyát. Mintha azt üzenték
volna, ne szomorkodj, mi lélekben most is veled vagyunk!
Hiányoztak neki. Hiányuk egy pótolhatatlan űrt hagyott, az
élet megfordíthatatlan, kegyetlen igazságát üzenve, hogy semmi
sem tart örökké, minden változik. Nem válthatunk örökre szóló jegyet az élet vonatára. Utunk egyszer a végállomásra ér.
Kiskutyája ugatása jelezte, az élet megy tovább, itt az esti séta
ideje. Nem akart kint időzni sokat, várta az online beszélgetést. Kabátját felvéve épp Masnit öltöztette, amikor az ajtó túloldalán énekszóra lett figyelmes. Karácsonyi dalt énekeltek, és
lányunokájának kedves hangját vélte a kórusból kihallani. Kinyitva az ajtót nem akart hinni a szemének! Ott álltak családostól a gyermekei.
- Nagyikám, mégis sikerült egy későbbi géppel eljönnünk - ugrott nyakába a szeretett unoka. - Boldog karácsonyt! Látod,
most is együtt leszünk.
Ember tervez, Isten végez - jutott eszébe a délutáni gondolat.
Most már tudta, az utóbbinak sokkal nagyobb döntése van.
Az éjféli misén unokájába karolva hálával telve rebegett el egy
köszönőimát.
Gálné Olgi
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Forralt bor, meleg tea, mézes- és kürtőskalács. Már messziről lehetett érezni a finom illatot, ami a római katolikus templomhoz csalogatta a kíváncsiskodókat vasárnap délután. Most először rendezett karácsonyváró adventi délutánt a római katolikus egyház. Az ötlet megálmodója Pásztor Pascal plébános volt.
- Úgy gondolom, ilyenkor advent időszakában nagy hangsúlyt fektetünk a közös készülődésre - mondta a plébános.- Ennek
a készülődésnek bizony nagy hordereje van. Az egyén is készülődik, az egyén a családban, majd a családok egy közösségben, aminek óriási értéke, ereje lehet. Az iskola támogatta az ötletet, mellé álltak pedagógusok, szülők, gyerekek egyaránt.
Az adventi délután a katolikus iskola kórusának előadásával kezdődött, majd terítékre kerültek a kézműves portékák, amiből válogatni, keresgélni, vásárolni is lehetett.
- Nagyon jó ötletnek találtuk ennek a mai délutánnak a megszervezését. - nyilatkozta lapunknak Gál Benjáminné, a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola igazgatója. - Egy emberként mozdult meg az iskola. Délutánonként készültek azok a vásárfiák, amiket itt most meg lehet vásárolni, de nagyon sok felajánlás is érkezett, amiket otthon készítettek az iskola tanulói és szüleik. Az adományokból befolyt összeg az iskola kasszájába kerül majd, hiszen tudjuk ott mindig
van helye a pénznek.
A karácsonyváró délutánt a Tiszaújvárosi Kórustalálkozó zárta, ahol két helyi énekkar tette meghitté advent harmadik vasárnapját.
													
ema

Karácsonyi képeslapomra
Gyerekkoromban mindig térdig érő hó hullott karácsony napján. Anyai nagyapám már kora reggel ellapátolta a havat a járdáról, hogy könnyebb legyen az átjárás a hátsó udvarba az állatokhoz. Ilyenkor rám adták a télikabátomat, sapkába, sálba
bugyoláltak és kimehettem az udvarra hógolyókat gyúrni, havat
taposni. Ha meguntam a játékot, hátramentem imádott nagyapámhoz a hóba vájt járatokon egészen a kert végig a jószágok
takarmányboglyáihoz. Nagyanyám minden évben ugyanazon
a széken törte meg a diót, ugyanabban az edényben főzte meg a
lencselevest. Lekváros-mákos derelyét készített és nagyon finom
diós kalácsot sütött, aminek még most is a számban van az íze.
Majd méla arckifejezéssel leült a spór elé, tett a tűzre és közben ugyanazokat a karácsonyi imádságokat mormolta magában. Édesanyám mindig ugyanazokat a süteményeket készítette
el és vaníliacukor, meg süteményillat töltötte be az egész házat.
Azt nekem nem szabad volt tudni, hogy édesapám valahol a fészer sötétjében csinosra faragja a fát, amit majd az angyalszárnyak belopnak a tisztaszobába, az ajándékot pedig a Jézuska
alá rakja. A karácsony csöndes volt, de mindig ünnepi hangulatú. Mindig másabb, mint az összes többi nap az esztendőben.
Ádám-Éva nap délelőttjén még át-átszaladt a szomszéd néni,
ha másért nem, hát azért, hogy hozzon egy bögre saját termésű
öregbabot, hogy azt is kóstoljuk meg. Mire nagyanyám egy tarisznya pucolt diót öntött a szomszédasszony kötényébe: készítsen tölteléket abból is a karácsonyi kalácsba. Mosolyogtak, csa-

csogtak egy kicsit az utcakapuban időjárásról, családról, főzésről, ünnepről, erről, arról. Arcuk kipirosodott a hidegtől, tenyerüket dörzsölgették, aztán békés ünnepeket kívánva elváltak
egymástól. E nap délutánján már nem volt illő felkeresni más
házát. Nem is jött hozzánk az esti mendikánsokon (református kollégiumokból családokat felkereső diákok) kívül senki
sem. Igazi családi ünnep volt az a régi. Együtt voltunk, készülődtünk, beszélgettünk, várakoztunk. Nagyanyám az almaillatú szobában az ölébe vett és a régi kalendáriumból olvasott nekem, vagy az emlékeiből fölbukkanó történeteit mesélte el. A
mese közben el is felejtkeztem, hogy az ajándékot mikor is hozzák az angyalok be a másik szobába, mert szebbek, értékesebbek voltak azok a percek minden más ajándéknál.
A képeslapomról nem hiányozhat az akkori ajándékokról is
szólni. A kályhaezüsttel megfestett diódíszek még csak-csak
megúszták, de a csörgős selyempapírba csomagolt kockacukroknak igen rövid élet jutott. Pedig azokat elcsenni nem volt egyszerű dolog. Meg kellett várni, hogy minden felnőtt valahol a fától távol eső helyen legyen, és akkor a gyors mozdulatok eredményeképpen a kockacukor megszabadult burkától és bekaphattam. Helyére kenyérbél vagy széndarab került. (Gondolom sok
gyerek csinálta ugyanígy.) Tudták ezt a csínytevést a szülök is,
de nem dorgáltak. Miért is tették volna? Dehogyis tették! Felejthetetlen pillanatok, amelyek varázsát nem hozza már vissza soha semmi, csupán az emlékek őrzik hűségesen.
Mostanában ritkán havazik karácsony napján és már nem a régi tornácos házban élek, hanem egy közös otthonban idegen lakótársakkal, akik más-más családokból jöttek, és olykor-olykor

hétmérföldes távolságra vagyunk egymás lelkétől. A nagyszüleim,
szüleim régóta az égi karácsonyt ünneplik, sokkal boldogabban,
mint valaha.
A csöndes, meghitt ünnep színes fényekben sziporkázva hangos
vásárlási lázra változott. A világ, az élet és benne az összes ünnepnap elanyagiasodott. A bensőséges hangulatot pompázatos, de
rideg külsőségek váltották fel. A hagyományok lassan elfelejtődnek. Az adventi várakozást felváltja az üzletről üzletre rohanás,
ahol reklámízű, maguk után emléket alig hagyó tárgyakat vásárolunk egymásnak.
A szeretet mértékét az ajándék értékével próbáljuk helyettesíteni. Pedig ez sohasem sikerülhet, mert a szeretetet megvenni pénzen nem lehet.
Karácsonyra nem tudok ünnepélyes csöndet, puha hótakarót varázsolni, és azt sem tudom, hogy a szomszéd becsönget-e egy dércsípte fenyőtobozzal. Amivel megpróbálkoztam, hogy ebbe a kis
otthonba egy picike szeletkét visszavarázsoltam gyerekkorunk
karácsonyaiból, azokból, amelyek olyan nagy boldogságot jelentettek számunkra. Nagyon jó lenne, ha ezt a varázslatot közösen folytatnánk úgy, hogy tisztelnénk egymás értékeit, együtt rezdülne a lelkünk és szemet hunynánk a másik gyarlóságai felett
legalább ezen a napon.
Mert bármennyire is hivalkodóvá és színessé vált ez az ünnep,
mégiscsak a legszebb ünnep, hiszen karácsonykor kisded született, az isten fia. Ezt nem szabad elfelejtenünk.
Áldott, békés ünnepeket és nyugodt újesztendőt kívánok szeretettel mindenkinek 2019 karácsonyán.
Varga-Somogyi Istvánné
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Mindennapos ivástól az absztinenciáig

Segítettek az anonim alkoholisták

A kelet-európai kultúrákban nagyon erősen benne van a mindenkori nagy mennyiségű, tömény alkohol fogyasztása. Bármilyen alkalom van, iszunk. Születésnap,
névnap, ünnepek, találkozók, disznótor, horgászat, focimeccs… mindig találunk alkalmat. Magyarországon évente harmincezer ember hal meg alkohollal kapcsolatos megbetegedésben, ez a droggal
kapcsolatos évi negyven halálesethez képest nagyságrendekkel több,
mégis, az alkoholfogyasztás teljesen elfogadott társadalmunkban.
Az ország lakosságának tíz százaléka alkoholista, és nagyon kevesen keresnek segítséget. Az Anonim Alkoholisták csoportgyűlésein egymást segítik a már hosszabb
ideje józan életet élő alkoholisták,
és azok, akik még frissen döntöttek úgy, hogy elég volt. Csaba hat
éve nem fogyaszt alkoholt. Két narancslé mellett kérdeztem történetéről.
- Mikor ittál először alkoholt?
- Nagyon fiatalon kezdtem az ivást, nyolcadikban, tizennégy évesen. Úgy kezdtem, mint minden fiatal, hogy lementünk a hétvégén, megittunk egy-két üveg bort, sört, pálinkát, berúgtunk szombaton, de utána ugyanúgy telt a hét,
nem ittunk hét közben. Aztán, amikor középiskolába kerültünk, akkor már pénteken és szombaton is ittunk. Akkoriban az alkohol még nem
jelentett problémát, mert ha kihagytam egy-két
hetet, vagy akár egy hónapot, akkor sem remegtem érte.
- Hogy vált mindennapossá az ivás?
- Úgy kezdődött, hogy munka után a kollégákkal megittunk egy-két sört. Aztán már pihenőben is ittam, és aztán egybefolyt az egész.
Munka után ivás, pihenőben is ivás, aztán volt
olyan, hogy reggel lementem egy kávéra, és arra gondoltam, hogy megiszok egy sört. Fogtam
a telefont, hívtam a főnökömet, ő meg már úgy
vette fel, hogy „Tudom, beteg vagy”.
- Amikor megszokássá vált, érezted, hogy baj
van?
- Nem, az elején nem. Nem éreztem, hogy baj
lenne. Megszokottá vált, és úgy voltam vele,
hogy most miért ne tehetném meg, amikor dolgozok, én keresem a pénzt. Más is csinálja.
- Mikor kezdted érezni, hogy baj van?
- Felmentem a testvéremékhez, elkezdett velem
finoman beszélgetni, és ő mondta először azt,
hogy alkoholista vagyok. Mondta, hogy ezen
ne sértődjek meg, mert ez ellen tenni kell, tenni lehet. Én persze megsértődtem, hogy én nem
vagyok alkoholista. Hazamentem és az interneten kitöltöttem pár tesztet, hogy ki minősül alkoholistának. Megcsináltam elég sokat, őszintén, és az jött ki, hogy alkoholista vagyok. Ez
már beütött a fejembe egy éket, de mindig elnyomtam magamban, hogy ez nem igaz. Úgyis
iszik mindenki, bármikor le tudom tenni a poharat. Néha le is tettem egy-két hétre, de utána
mindig magával szippantott a kocsma.
- Tehát amikor már láttad az intő jeleket, és a
testvéred is beszélt veled, még akkor sem akartad elhinni, hogy tényleg baj van?
- Az elején nem. Nyolc évig ittam, és el kellett
telnie pár évnek ahhoz, hogy felfogjam, hogy
igenis baj van. Százötven kilóra meghíztam, és
az egészségi állapotomon is éreztem, hogy már
nem a régi. Akkor már éreztem, hogy baj van,
de igazából akkor sem figyeltem fel rá, mert
nem érdekelt.
- Milyen jelek voltak még, a barátaid elhagytak?
- A barátok, akik igazi barátok, azok nem hagytak el. Ők is próbáltak velem beszélni, szépen,
finoman, szülőket megkeresve, vagy a szülők megkeresve a barátokat, de nem érdekelt.
Egy alkoholistának torzult a látásmódja, teljesen másképp lát dolgokat. Nem nagyon fogtam fel, és nem is érdekelt. Aztán az orvosi rendelőben láttam egy írást az Anonim Alkoholistákról. „Problémád van az alkohollal? Mi segítünk!” Ez megfogott, csak tartottam attól, ha elmegyek ebbe a csoportba, akkor mindenki meg
fog ismerni, mert itt nőttem fel a városban.

Pikoló, pohár, korsó, háromcentes, feles.
- Tehát ekkor már tudtad, hogy problémád van.
- Igen, és néha-néha elgondolkodtam, leálltam.
Ilyenkor az volt, hogy csak egy sör, csak két
sör, csak este sör. Kipróbáltam sokféle dolgot,
de a végén mindig csontrészegre ittam magam.
Nekem nincs olyan, hogy megiszok egy sört.
A vége mindig a totális részegség. Néha-néha
magamba szálltam, de ez csak pár napig tartott.
- Mi kellett ahhoz, hogy józanul akarj élni?
- Mindenkinek meg kell élnie a mélypontot ahhoz, hogy észhez térjen.
- Neked mi volt ez a pont?
- Volt egy időszakom, amikor kilenc hónapig
józan voltam. Ezt önerőmből értem el, akkor
még nem ismertem az Anonim Alkoholistákat.
Jó volt minden, de egy pénteki napon lementem egy pohár sörre, és abból az egy pohár sörből annyi lett, hogy apám vitt haza három nap
ivás után. A mélypontot, az alját ekkor értem el,
amikor visszaestem a józanság után. Józan voltam, aztán lecsúsztam három napra, és akkor
mondtam, hogy most itt van ez a pont, amikor
vége van. Két út van, vagy a halál, vagy az élet.
- Amikor felhívtad az Anonim Alkoholisták telefonszámát, mi történt?
- Először rákerestem az interneten, hogy mi is

Általában egy-két sörrel kezdődik.
ez az Anonim Alkoholisták csoportja, megnéztem, hogy működik, megkérdeztem, hogy hol
van gyűlés, és kiderült, hogy itt a városban is
van.
- Akár naponta is lehet menni?
- Nem, sajnos nincs ilyen lehetőség, mert kicsi a város, és kicsi a csoport létszáma. Sajnos
sokan nem merik felvállalni azt, hogy alkoholisták. Ennek egyik oka az lehet, hogy téves az
alkoholistákról kialakított kép. Sokan arra as�szociálnak ilyenkor, hogy az alkoholista az csöves, lecsúszott, munkanélküli, hajléktalan, pedig nem így van. Rengeteg jó módban élő ember van, aki alkoholista. Van, aki tudja magáról, csak szégyelli felvállalni, mert ő a valaki,
és mit szólnak majd az emberek. Van, aki nem
tudja, hogy a napi rendszeresség az már alkoholizmus, van, akit meg nem is érdekel. Pedig
nem azt kellene szégyellni, hogy valaki ide jár,
hanem azt, ahogy alkoholistaként él.
- Ha anonim alkoholistákról van szó, akkor a

csoporton belül marad az, hogy ki jár oda.
- Persze. Ki is van téve egy tábla minden gyűlésen, hogy ami itt elhangzik, az itt is marad.
Nem is adjuk ki senkinek a kilétét, aki ide jár,
és járhat ide bárki. Az én segítőm például egy
gyárigazgató volt. De sajnos ő nem városi.
Amikor elmentem az első gyűlésre, öten voltak, abból egy városi volt. Van gyűlés a városban, de a környező falvakból jönnek ide, hogy
ne ismerjék meg őket. Pedig nem kell szégyenkezni, nyugodtan jöhet bárki, mert minden a
csoporton belül marad. Nem beszélünk arról,
hogy ki jár hozzánk.
- Orvosi segítséggel is próbáltál leszokni?
- Amikor volt ez a kilenc hónapos józanságom, voltam pszichiátrián. Elmentem, kértem
segítséget, és kijöttem rengeteg recepttel, amiket széttéptem, és kidobtam. Kéthetente kellett járnom, visszamentem, és mondtam, hogy
megint ittam. Akkor felírtak egy gyógyszert,
ami ugyanaz a gyógyszer, amit bőr alá szoktak
beültetni, amire egy évig nem lehet inni, mert
megvan az a veszélye, hogy meghal az ember.
Én ezt szedtem tablettában, minden nap be kellett vennem.
- Mi történt, hogy először széttépted a recepteket, két héttel később pedig mégis elvállaltad,
hogy gyógyszert szedsz?
- Lelkiismeretfurdalásom volt, hogy megint ittam. Elkezdem szedni, de volt olyan, amikor
annyira elkapott az ihatnék, hogy már arra is ráittam. Kísérleteztem vele, először ittam egy pikoló sört, aztán egy pohár sört, aztán egy pohár
sört és egy háromcentest. Volt ez a kilenc hónapos józanságom, közben jártam pszichiátriára, és kilenc hónap után abbahagytam a gyógyszert, mert úgy gondoltam, most már bírni fogom. Az volt bennem, hogy meg fogom tudni állni, mert addig nem ittam. De nem így lett.
Akkor süllyedtem bele abba a három napba.
- Három napig ittál, mi történt utána?
- Felkeltem, és azt se tudtam, hogy mi van, hol
vagyok. Felkeltem, és elbeszélgettek velem a
szüleim, hogy most már valamit csinálni kell,
mert ez már nem állapot. A szégyen is vezérelt,
meg akkor már rádöbbentem arra, hogy ez nem
jó út. Akkor jöttem rá, hogy itt nincs más út,
csak a teljes absztinencia.
- Ekkor kezdtél járni az Anonim Alkoholisták
gyűlésére?
- Igen. Először úgy mentem oda, hogy majd
frankón tudom azt, hogy mit hogyan kell csinálni, és majd jól leszek. Azt hittem, hogy majd
ott elmondják, hogy mire vigyázzak. Úgy mentem az első anonim alkoholisták gyűlésemre, hogy vittem magammal pénzt, hogy a gyűlés után majd megiszok egy sört. Bennem volt
ez a mechanizmus. Akkor még nem volt meg
bennem az, hogy alkohol nélkül éljek. De ott,
az első gyűlésen kaptam egy akkora megértést, akkora szeretetet, az emberek megnyíltak előttem, akiket akkor láttam először. Mindenki elmondta a sztoriját, hogy jutott el eddig.
Mondták, hogy egy út van, a teljes absztinencia, de én abban még nem nagyon akartam hinni. Nem értettem, hogy lehet alkohol nélkül élni. De aztán, ahogy jártam gyűlésekre, és egyre több társamtól hallottam a történeteiket, akkor hittem végre el, hogy ez egy betegség. Ennek nagy irodalma van már, és tudjuk, hogy az
alkoholizmus egy gyógyíthatatlan betegség. Itt
egy dolog van, hogy gyógyult soha nem leszel.

Ha iszol, akkor visszaesel. Itt a gyógyszer az
absztinencia, de olyan szinten, hogy még egy
konyakmeggyet sem ehetsz meg, mert ugye
abban is van alkohol. Volt, aki így esett vis�sza. Tudtam, hogy nem lesz egyszerű ez az út,
és azért jöttek keményen az elvonási tünetek.
Alvászavarok léptek fel nálam, mert nem volt
bennem alkohol. Jöttek a rémálmok. Az első
fél év kemény volt. Főleg az első három hónap.
Vissza is költöztem a szüleimhez, mert tudtam,
ha otthon maradok egyedül a lakásomban, akkor baj lesz. Vert a víz, egy este többször lezuhanyoztam, remegtem, nem aludtam, néha-néha voltak látomásaim is. Ez nem minden éjszaka volt így, de volt, amikor felkeltem, és nem
tudtam, hogy ezt most álmodtam, vagy tényleg
patkányt láttam.
- Az tényleg igaz, hogy a delíriumban patkányt
látnak?
- Én láttam. Ment ki a konyhába. Ezt már több
embertől hallottam, de most csak a saját tapasztalatomról beszélek, én tényleg láttam a patkányt, meg láttam fehér pontokat is bevillanni.
- Mikor jött el az a pont, amikor azt mondtad,
hogy most már biztos, hogy többet nem iszol?
- Ez nem egy pont volt, hanem ez az érzés folyamatosan, napról-napra lett erősebb bennem.
Nem volt egy olyan pont, hogy három hét józanság után, vagy három hónap józanság után.
Van is egy ilyen mondás az anonim alkoholistáknál, hogy boldog huszonnégy órát. Tehát az
a lényeg, hogy csak a mai napot bírd ki. Az,
hogy mi lesz holnap, az nem érdekel. És ha
minden nap így állsz hozzá, akkor a sok kicsi
huszonnégy órából összejönnek az évek.
- Társaságban szokott problémád lenni abból,
amikor azt mondod, hogy nem iszol?
- Mára már tudják, hogy nem iszok. De az elején azért ez nem így volt. Ez is egy csata, hogy
eljusson az emberek tudatáig, hogy te már nem
iszol. Egy debreceni társamtól hallottam, hogy
egyszerű a képlet, azt kell határozottan mondani, hogy köszönöm, nem kérek. Nyilván ebből
nem mindenki ért. Van, akinek az jön be, hogy
kocsival vagyok, vagy gyógyszert szedek. Ezt
mindenki másképp éri el, hogy kialakuljon róla az a kép, hogy nem iszik. Voltak harcaim, de
a barátok segítettek. Az elején még zavart körülöttem az alkoholfogyasztás, de most már hidegen hagy.
- Miért nem működött az, amikor a szüleid,
a barátaid mondták azt, hogy hagyd abba az
ivást, miért kellett megvárni azt, amíg eléred az
alját?
- Erre nagyon egyszerű a válasz, azért, mert az
alkoholista gondolkodásmódja torz. Mindegy
az, hogy ki mit mond, van egy saját világod és
kész. És addig, ameddig az ember nem jön rá,
hogy baj van, és ameddig nem akar változtatni,
az menthetetlen. Ha valakit betesznek elvonóra, de ő nem akarja, akkor nem fog változni. Az
sem működik, ha a gyerek miatt, vagy a családja miatt nem iszik. Ha te saját magad miatt nem
akarod, akkor nem működik.
- Tehát ha nekem van egy alkoholista barátom,
és azt szeretném, hogy abbahagyja az ivást, az
nem rajtam múlik? Akármennyire beszélek neki, el kell, hogy érje az alját, és neki kell dönteni?
- Így van. Nyilván azért rá lehet vezetni finoman egy-két dologra, hogy hátha beüti neki az éket a fejébe, hogy alkoholista, de ha ő
nem akar változni, akkor menthetetlen. Lehet,
hogy ideig-óráig nem iszik, mert az asszony azt
mondta, hogy elhagyja, de ez nem lesz tartós
állapot, ha valaki nem magáért csinálja. Ismerek sok olyan történetet, hogy gyereke született, és nem ivott fél évig, vagy egy évig, aztán
visszaesett, ilyenből ezer van. Ezért választják
sokan a bőr alá beültetett gyógyszert. Ott tényleg te döntesz, hogy nem iszol, vagy iszol és lehet, hogy meghalsz.
- Hol lehet itt a városban az anonim alkoholistákat megtalálni, kit kell hívni, hová kell menni,
hogy lehet kapcsolatba lépni veletek?
- Minden kedden öt órakor van gyűlés a volt
hármas iskola épületében, ami most az intézményműködtető központ, de a 06 70 676 5301
vagy a 06 70 202 7893 számokat bármikor hívhatják, ha valami miatt nem tudjuk felvenni,
mindenképpen visszahívjuk.
Surányi P. Balázs
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Online nézettséget is döntögetett vasárnapi karácsonyi műsorunk, nem véletlenül, hiszen a Tisza TV háromórás adásának ideje alatt többször is kiléptünk a stúdióból, városi karácsonyi helyszínekre és még többen
beléptek hozzánk az éterbe idegenhonból. Külföldről karácsonyi videóüdvözlettel jelentkeztek - Ausztia,
Anglia, Németország, Dubai, Dominikai Köztársaság, Amerika - egykori városlakók, akik bár otthonukat
elhagyták, de szívük egy darabja itt maradt.
Élőben kapcsoltuk a városháztéri adventi forgatagot, a szeretetvendégséget, a jótékonykodó tizenéves motorosokat, akik saját mézeskalács palacsintájukat kínálták a térre érkezőknek, a római katolikus templom
előtti karácsonyi vásárt, és a kiállítóterem művészeti vásárába is bekukkantottunk.
A stúdióban is nagy volt a sürgés-forgás, angyali üdvözlettel nyitották adásunkat a Kazinczy református iskola harmadikosai, a gimnáziumból játékos kedvű diákok érkezetek tanárukkal egy társasjáték partira, retro
szendvicset készítettünk és kínáltunk a képernyőn keresztül, kézműveseink textilcsodákat hoztak mutatóba, élőben zenélt nekünk a tiszaújvárosi Felnőni Tilos! zenekar, és velünk karácsonyozott a Sodrás Amatőr
Színtársulat is, akik verssel és dallal köszöntötték - velünk, tévésekkel együtt - advent harmadik vasárnapját.
berta

Nekünk rajzoltak

Karácsony képeken

Idén Ecsedi Zsófia, Csányi Petra, Elek Katica, Onder Gerda Petra, Tiborc Emília és Fülöp Júlia Lilla képzeletét mozgatta meg a Tisza TV karácsonyi rajzpályázata. A gyerekek alkotásait vasárnap élő televíziós adásunkban mutattuk be, a győztes rajz kiválasztásában pedig Fórizs Éva Aida óvodapedagógus segédkezett stábunknak.
- Valamennyien kedves, szép rajzokat küldtek be. Nagyon ügyesek voltak a gyerekek, hiszen mindenkinél feltűnnek a karácsonyi motívumok, a fa, az angyalok, a család, a karácsonyi varázslat. Kitöltötték a tereket, szép
színekkel, és mindegyiknek volt mondanivalója, akár
egy-egy mese is lehetne valamennyi. A legjobban sikerült alkotásnak, a 9 éves tiszapalkonyai Onder Gerda Viktória rajzát ítéltük, melyen nem csak az ünnep
jelképei jelennek meg, hanem olyan emberi értékeket
is rajzba öntött, mint a jóság, és a szeretet, ezért ő lett
a pályázat aranyérmese - mondta.
Gerdát egy finomságokkal teli ajándékcsomaggal jutalmazzuk, a többi rajz készítőjét pedig egy-egy tábla csokival ajándékozzuk meg. Nyereményeteket átvehetitek hétköznapokon a Tisza TV szerkesztőségben.

TV szilveszter - Show-val fűszerezve
Idén is várjuk Önöket december 30-án szilveszteri műsorunkkal, ezúttal felvételről jelentkezünk, 19 órától. Az
egyik közösségi oldalon már láthatták, hogy javában készülnek a saját gyártású vicceink, saját szereplőgárdával, de bakikból is összegyűlt jó pár az idén. Pamach sulitévés időszakából készült összeállításunk biztosan sokak számára ismerős lesz, emellett táncos produkciókat
is láthatnak a debreceni Valcer táncegyüttes előadásában.
Fellépnek képernyőnk színpadán a Fourtissimo fúvósai,
az Everdance, és a Face-team kosárlabda bemutatóját is
megtekinthetik. Új résszel jelentkezik a Csapos című produkciónk Lendvay Viktor vezetésével, tanítványai kalauzolnak el minket a legújabb zenei irányzatok világába.
Természetesen nem maradhat el az újévi köszöntő sem,
Dr. Fülöp György polgármester mondja el jókívánságait a
tiszaújvárosiaknak.
S ezzel még nincs vége! A szerkesztett műsor után Viccözön címmel az elmúlt 27 év szilveszteri termését (csaknem ezer viccet) zúdítjuk a nézőkre.
Várjuk Önöket a képernyők elé!
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Vöröskáposzta krémleves

Hozzávalók
• 2 fej vöröshagyma
• 5 db datolya
• 5 dkg teavaj
• 100 ml almalé
• 200 ml zöldség alaplé (leveskocka)
• 40 dkg vöröskáposzta (párolt)
• 1 db alma (felkockázva)
• 10 dkg tejföl
• 100 ml bor
• tengeri só
• fekete bors
Díszítéshez:
• 19 dkg bacon (kockázott)
• 10 dkg tejföl
• kerti zsázsa (ízlés szerint)
Elkészítés
1. A finomra aprított hagymát és
a kimagozott datolyát a vajban
megpirítjuk, majd az almalével felöntjük. Hozzáadjuk a zöldség alaplevet és a vöröskáposztát az almadarabokkal, majd ízlés szerint sóval és borssal ízesítjük. A levest kb. 15 percig kis lángon főzzük.
2. A tejfölt és a gyöngyözőbort a leveshez adjuk, majd az egészet 1 perc alatt alaposan összeturmixoljuk.
3. A bacont serpenyőben, zsír hozzáadása nélkül ropogósra sütjük.
4. A levest levesestányérokba szedjük, majd elosztjuk rajtuk a sült baconkockákat.
Egy kanál tejföllel és ízlés szerint kerti zsázsával díszítjük.

Majonézes krumplisaláta
gazdagon

Hozzávalók
• 1 kg nem szétfövő krumpli
• 2 keményre főzött tojás
• 1 nagy fej lilahagyma
• 1 nagyobb savanykás alma
• 4-5 db savanyú uborka
• 20 dkg olasz felvágott
• 2 dl tejföl
• 2 dl majonéz
• ízlés szerint só
• bors
• salátalevelek
Elkészítés
A krumplit alapos mosás után sós vízben héjában megfőzzük, megpucoljuk, és hagyjuk teljesen kihűlni.
Az alma magházát eltávolítjuk és az összes hozzávalóval
együtt apró kockára vágjuk.
Egy tálban a tejföllel és a majonézzel, sóval, borssal összekeverjük. Ízlés szerint ételízesítővel ízesíthetjük, de ezt el is
hagyhatjuk.
Ahhoz, hogy az ízek igazán összeérjenek, célszerű előző
nap elkészíteni, hűtőben tárolni.
Ahány adagot szeretnénk kiosztani, annyi szebb salátalevelet megmosunk, majd azokra halmozzuk a krumplisalátát.
Hagymakarikákkal díszítjük, és így tálaljuk.

Méteres sütiszelet

Karácsonyi sonkás nyárs

Hozzávalók kb. 20 darabhoz
Tésztához
• 1 csomag leveles tészta
Töltelékhez
• 100-150 g vékonyra szeletelt gépsonka vagy szalámi, bacon
• ízlés szerint 1-2 evőkanál mustár
• 2 közepes piros alma
• 20 darab saslikpálca (hurkapálca
is jó)
Díszítéshez
• 4 ág friss kakukkfű
Előkészítés
A nyársakat hideg vízben legalább
10 percig áztassuk. A leveles tésztát a csomagoláson leírtak szerint
felhasználás előtt kivesszük a hűtőből, a sütőt előmelegítjük.
Elkészítés
A leveles tésztát a sütőpapírral
együtt kitekerjük, némi mustárral
megkenjük (tetszés szerint mustár
helyett használhatunk ketchupot vagy majonézt), majd a vékonyra szeletelt sonkával beborítjuk. A tésztát a hosszabb oldal mentén kb. 20x2 cm-es csíkokra vágjuk. Egy-egy csík sonkás-tésztát kígyót formázva nyársra húzunk. A sütőpapírral bélelt tepsibe (kb. 35x40 cm) helyezzük a nyársakat. A tepsit a sütő
középső részébe toljuk, és a tésztát megsütjük.
Alsó és felső sütés: kb. 200 °C (előmelegítve)
Légkeveréses sütés: kb. 180 °C (előmelegítve)
Sütési idő: kb. 15-20 perc
A megsült tésztát hűlni hagyjuk. Megmossuk a kakukkfüvet és az almát. Az almák héját tetszés szerint
levághatjuk, majd körülbelül 5 mm vastagra szeleteljük az almát. Szaggassunk ki kb. 20 csillagot, és tegyük őket minden egyes nyárs tetejére. A száraz kakukkfüvet morzsoljuk szét és szórjuk a tésztára.

Imádjuk a méteres sütit, de mivel az őzgerincforma nincs mindig kéznél, így elkészíthető tepsiben is.
Hozzávalók
Sárga lap:
• 4 tojás
• 25 dkg liszt
• 15 dkg cukor
• 1 dl olaj
• 1 dl meleg víz
• 1/2 cs. sütőpor
Barna lap:
• 4 tojás
• 22 dkg liszt
• 3 dkg kakaópor
• 15 dkg cukor
• 1 dl olaj
• 1 dl meleg víz
• 1/2 cs. sütőpor
Krém:
• 3 cs. puncsízű pudingpor
• 9 dl tej
• 20 dkg porcukor
• 35 dkg vaj/margarin
Tetejére:
• 20 dkg étcsoki
• 2 ek. olaj

Karajba zárt csülök

Hozzávalók egy őzgerinc formához : 1 db füstölt csülök, 9
- 10 szelet karaj, kb. 20 szelet bacon, 1 nagy vöröshagyma,
2 evőkanál mustár, 30 - 40 dkg reszelt sajt, 2 db tojás, liszt.
Elkészítés : A csülköt előző nap főzzük puhára, és hagyjuk
a vízében kihűlni, majd szeljük fel apró darabokra. A hagymát vágjuk apróra és dinszteljük meg. A csülköt, a hagymát,
és a mustárt összekeverjük és tegyük egy éjszakára a hűtőbe.
Az őzgerinc formát kenjük ki vajjal, kicsit szórjuk meg zsemlemorzsával, majd a szalonnával béleljük ki úgy, hogy a széleken kilógjanak. Szórjunk bele egy marék sajtot, majd a lisztbe, tojásba forgatott hússzeletekkel béleljük ki. Szórjunk rá
újra sajtot, majd tömjük meg az előző nap elkészített csülkös
töltelékkel. Ismét szórjuk meg sajttal, majd a maradék lisztbe,
tojásba forgatott karajjal zárjuk le. A tetejére még szórhatunk
sajtot, és hajtsuk rá a lelógó szalonnát, a maradékkal pedig a
hiányzó részeket pótoljuk.
Az őzgerincformát a sütés közben esetlegesen kifolyó lé miatt
tegyük egy nagyobb tepsibe, és süssük kb. 180 fokon 1 órát.
Ezután óvatosan egy késsel a széleket mozgassuk meg, hogy
egy sütőpapíros tepsire ki tudjuk fordítani, és a másik felét is
pirosra tudjuk sütni.
A köret ízlés szerint bármi lehet ( párolt rizs, burgonyapüré
esetleg franciasaláta).
A hozzávalók pontos mennyisége az őzgerincforma nagyságából adódóan kis mértékben változhat!
Elkészítés
A sárga tésztához a tojássárgáját a cukorral habosra verjük, majd a meleg vizet és az
olajat apránként hozzáadjuk. Beleszitáljuk a sütőporral elkevert lisztet. A tojásfehérjét
habbá verjük, és a masszába forgatjuk. A tésztát sütőpapírral bélelt 22×32 cm-es tepsibe simítjuk és 175 fokon tűpróbáig sütjük. Hűlni hagyjuk. Ugyanígy készítjük el a barna tésztát is a hozzávalóiból.
A krémhez a tejjel elkevert pudingport folyamatos kevergetés mellett sűrűre főzzük.
A vajat/margarint porcukorral habosra keverjük, és a kihűlt pudinggal krémesre kavarjuk. 3 részre osztjuk. A kihűlt tésztákat 2-2 lapba vágjuk, majd megtöltjük.
Barna lap – krém – sárga lap – krém – barna lap – krém – sárga lap.
A csokoládét az olajjal vízgőz fölött megolvasztjuk és a sütemény tetején elsimítjuk.
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Év végi blues
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Az ünnepek alatt rosszabbul érezzük magunkat?

A közhiedelem szerint az év végi ünnepek alatt
megnövekszik az öngyilkosságok száma. A statisztikák, valamint az ellátórendszerben dolgozók tapasztalatai viszont nem ezt mutatják. Az öngyilkossági kísérletek, és a befejezett esetek száma a
nyári hónapokban, június-júliusban a legmagasabb, és az év végi ünnepek idején, december-januárban a legkisebb.
Magyarországon az elmúlt 30 évben jelentősen csökkent az öngyilkosságok száma - az 1988-as 4377-ről a 2018-as statisztika szerinti 1656-ra. Világviszonylatban ezzel még mindig ros�szul állunk - az Egészségügyi Világszervezet 2016-ban készült,
a világ 183 országát átölelő listáján 35.-ek vagyunk. Európai országok közül nem sokan előznek meg minket - Finnország a
32., Belgium a 22., Ukrajna a 14. és Oroszország a 3. helyen áll.
- A karácsonyra nem jellemző, hogy megnövekszik az öngyilkosságok száma - mondja Gyarmati Rita, pszichológus. - A karácsony a szeretet ünnepe, ajándékot veszünk, együtt vagyunk,
így mondhatjuk azt, hogy nehezebb azoknak az embereknek a
helyzete, akik egyedül vannak, vagy magányosak, de sem a kísérlet, sem pedig a végigvitt öngyilkosság nem több ebben az
időszakban. Ha mindenképpen az ünnepekhez akarjuk kötni ezt
a dolgot, akkor azt mondhatjuk, hogy inkább az ünnepek utáni
időszak nagyon kiemelt ebből a szempontból. Elképzeljük valahogy a karácsonyt, de ha nem úgy sikerül a dolog, ahogy mi elképzeltük, akkor az előfordulhat, hogy csalódással tölt el minket a helyzet, tehát inkább a karácsony utáni időszak lehet problémás. Egy öngyilkosságról nem mondható el, hogy egyik pillanatról a másikra történik. Ez egy nagyon fontos dolog. Ahhoz, hogy valaki eljusson addig a beszűkült tudatállapotig, amikor már nem érzi azt, hogy bármilyen kiút lenne a problémáiból, ahhoz idő kell, és ennek külső jelei is vannak. A depressziós állapot szorongással függ össze, hacsak nincs a háttérben valami komolyabb mentális betegség. Amikor valaki szorong, és a
szorongásból lesz egy depresszív állapot, ebből pedig egy valóIngyenesen, 24 órában hívható lelki segélyvonalak
Gyerekek és fiatalok részére, 24 éves korig: 116-111
Felnőttek részére: 116-123
Pszichiátria, krízis intervenció
MISEK - Miskolci Semmelweis Kórház, Pszichiátriai Osztály: 06-46-555-666 / 1186 mellék

Karácsony
Ezzel a rejtvénnyel véget ér decemberi sorozatunk. A megfejtéseket egyben
várjuk e-mailben a kronika@tiszatv.hu
címre, vagy postai úton a 3580 Tiszaújváros, Szent István út 16. címre.

di depresszió, akkor ezek az emberek elmagányosodnak, mert a
barátaik egy idő után nem akarják hallgatni a problémáikat. Elmagányosodnak, és ez a legnagyobb probléma az öngyilkossági késztetéssel, hogy nincs a környezetükben egy olyan ember,
aki észrevegye azt, hogy komolyan kellene venni ezt a helyzetet, mert ő nem csak fenyegetőzik, hanem lehet, hogy tényleg
meg akarja tenni.
- Milyen külső jelek vannak, amiket észre kellene vennünk?
- Ha valaki panaszkodik, azt egy idő után elhagyják. De éppen
ez a jel. Ha valaki mindenből a rosszat veszi ki, akkor a környezetének tartania kell benne a lelket. Ilyenkor nem az a jó, ha otthagyjuk azt az embert, hanem az, ha elkezdjük arra sarkallni,
hogy kérjen professzionális segítséget. Van sok szakember, van
segítség, és addig nem szabad egyedül hagyni, amíg el nem jut
odáig, hogy segítséget kérjen.
- Kicsit kanyarodjunk vissza az elejére, azt mondtuk, hogy az
öngyilkosságok száma nem növekszik az ünnepek alatt. A jelzések száma növekszik? Önnek több kliense van november-december környékén?
- Ez egy nagyon érdekes dolog. Nem november-december környékén, hanem októberben indulnak el az emberek, és nincsenek többen karácsony előtt. Karácsony után február a csúcspont,
akkor megint elindul mindenki, mert ahogy mondtam, az ünnepek hatása február környékén jön ki. Amit tudni kell erről, hogy
ez egy spirál, amibe a beteg saját magát húzza bele úgy, hogy a
fejében az eredetileg semleges ingerekre, vagy semleges helyzetekre negatív magyarázatot talál, amivel aztán alátámasztja a
következő negatív dolgot, és egyre inkább viszi bele magát ebbe a helyzetbe. Nagyon nehéz kiszállni ebből a spirálból, de segítséggel ki lehet. Nagyon fontos, hogy a depresszió megfelelő
gyógyszeres kezeléssel, és megfelelő terápiával együtt kezelhető dolog. Ez nem egy kilátástalan állapot. A közvetlen környezet
abban tud segíteni, hogy megpróbálja beemelni a pozitív dolgokat ennek az embernek az életébe, aki csak a negatív oldalát tudja látni a helyzeteknek.
- Az ünnepek alatt és után mit csinálhat az, aki rosszul érzi magát?
- Vannak ingyenes kék számok, amiket bármikor hívhatnak, de
az ügyeletes kórházak ambulanciái is fogadni tudják.
Lovas Attila, a Tiszaújvárosi Mentőállomás vezetője is a fentieket erősíti meg.
- Nincs kiugrás, nem gyakoribb az ilyen esemény decemberben
- mondja. - Persze előfordul azoknál, akik magányosak, egye-

dül élnek, akik nem mennek társaságba. A karácsony arról szól,
hogy együtt van a család, együtt vannak az emberek. Akkor van
probléma, ha magányos valaki.
- Lehet, hogy azért gondolják az emberek, hogy több ilyen eset
történik az ünnepek alatt, mert a jelzések, a kísérletek száma
magasabb?
- Karácsony környékén nem jellemző, nem mondhatom, hogy
ilyenkor megugrik az ilyen esetek a száma. Amivel az ünnepek
előtt legtöbbször találkozunk, az nem öngyilkossággal kapcsolatos dolog. Inkább az fordul elő az idősebb, elesett, beteg, vagy
egyedül lévő embereknél, hogy a család karácsonykor elviteti otthonról kórházba. Látjuk, amikor kimegyünk, hogy olyan a
helyzet, hogy inkább szabadulna tőle a család, hogy beteg ember ne legyen ott karácsonykor. Szörnyű dolog, de ezt látjuk, ez
szokott inkább előfordulni.
Surányi P. Balázs
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Boldognak, elégedettnek lenni

A pódiumon Szily Nóra

Évekkel ezelőtt a Dumaszínház
stand up-os nagyágyúi fogadták
el a tiszaújvárosi Szilágyiné Török Tímea meghívását egy-egy
humorestre. Timi később közismert „országot járó” embereket
keresett meg, hogy városunkba is
elhozzon olyan kedvelt közszereplőket, akiket itthoni színpadon is
sokan, szívesen látnának. Így hívta meg Szily Nóra újságíró-pszichológust, aki évtizedeken keresztül a képernyőn köszönt ránk, hol
reggeli csevegős műsorban, hol lélekbúvárként fürkészte és kérdezte riportalanyait egy kávé mellett,
hol a rádió hullámai sugározták
búgó hangját, de még könyveit lapozgatva is eltölthettünk vele kettesben néhány csendes órát.
Nóra jó választás volt, teltház előtt tartott előadást novemberben az Arany Holló étteremben
boldogságról, vágyakról, elégedettségről. Műsora előtt (televíziós) újságíró kérdezett (televíziós) újságírót, hol máshol, mint egy tévéstúdióban, hogy Szily Nóra négy év után újra benne
a lehessen a „dobozban.”
- A Tisza TV stúdiójában ülünk, kamerák, lámpák, operatőrök körülöttünk. Ez volt a te közeged évtizedekig, de néhány éve magad mögött hagytad a televíziózást, s ma már egy másik székben ülve leginkább téged kérdeznek. Régen voltál tévéstúdióban?
- Igazából nem olyan régen, mert meg-meg
hívnak. Azért én ezt az otthonomnak tekintem,
ide hazajárok. Nem zavar a kamera meg a fények, megszoktam sok éven át, de tény és való,
hogy négy éve nem én kérdezek, hanem engem
kérdeznek a stúdióban. Én ezt a színpadon teszem mostanában, vagy írott anyagokban, online vagy éppen a Nők Lapja Évszakok címlapinterjújában, vagy a Pszichében és előadást
tartok. Alapvetően a hangsúly átkerült az újságírásról a lélektanra, meg mindarra a sok tapasztalatra, amit a 30 év tömegkommunikáció alatt
és az azzal való foglalkozás alatt összeszedtem.
- Melyik a kedvesebb a szívednek, amikor te

kérdezel, vagy amikor téged kérdeznek?
- Azt hiszem, hogy jobban szeretek kérdezni, mert a kérdéseim mögött mindig meg tudok bújni kicsit, tudok rejtőzködni. Szerintem
a nézők azért elég sokat tudnak rólam, pusztán
a kérdéseim, vagy az érdeklődésem által is, hiszen csak televízióban 450 interjút forgattam,
mélyinterjút, és ha az írottakat is hozzáadjuk,
akkor ez ezer fölött van. Jó volt mindig együtt
menni sorsokkal és ezeknek a tapasztalatoknak
az esszenciáit raktam össze az előadásaimban,
a pszichológiai törvényszerűségeket felfrissítve, meg a XXI. századi tudással kiegészítve.
Azért vagyok zavarban, ha kérdeznek, mert egy német pszichológus fogalmazta meg, akivel szerencsém volt interjút is csinálni, hogy én egy introvertált exhibicionista vagyok. Tehát én nagyon szeretek a közönséghez kapcsolódni, vagy hozzád kapcsolódni, de egy koktélpartin inkább a fal szélén állok, nem én vagyok
a társaság középpontja. A színpadon jól érzem
magam, vagy egy kérdező szerepben is jól érzem magam, de nem szeretek annyira kitárulkozni, inkább szeretek valakit, vagy valamit

Szily Nóra

Nóra boldogan adja át tudását ott, ahol erre nyitottak az emberek. Tiszaújvárosban azok
voltak.

Kántálás
kicsit másképp
Bizonyára sokan emlékszünk még gyerekkorunk karácsony
előtti kántálásaira.
Kissé más-más módon ugyan, de szinte minden településen a
kisdedvárás egyik népszokása volt.
Tiszaújvárosban a Paletta Baráti Kör ezt a hangulatot próbálta
felidézni 2018-ban a hagyományteremtés szándékával, persze
napjaink lehetőségein belül. Kicsit másképp, kicsit átformálva,
de őszinte szívvel. Az idei eseményt a város beemelte regisztrált programjai közé.
Ne maradj otthon Te sem! Találkozzunk a város utcáin, terein kezünkben gyertyákkal, és énekeljük a mindenki által ismert

megmutatni, tehát nálam nem a látszáson van a
hangsúly, hanem a láttatáson és ez egy nagyon
nagy különbség.
- Az előadásaid témáiban is visszanyúltál a
pszichológus énedhez és létedhez, bár én azt
gondolom - ahogy az elmúlt évtizedekben a pályafutásodat figyeltem, - hogy te televíziós kérdezőként is kicsit pszichológus voltál. Nem csupán kérdeztél, hanem beszélgettél, kinyitottál
embereket.
- Rájöttem arra, hogy az embereknek nagyon
magas a fontosság-szükséglete. Ezt talán kevésbé szoktuk hallani, én raktam össze ezt a
szókapcsolatot. Ha belegondolunk a privát életbe, megkérdezzük a másikat, hogy, hogy vagy?
Mire ő azt mondja: ne is mond, meghúztam ma
a hátam, mire ő azt mondja, te, én már két hete,
amikor a piacon megbotlottam… Tehát ilyen
monológokat nyomunk egymásnak, vagyis
mindenki beszél magáról, mindenki a saját fontosságát tolja, ám ehhez képest érdemes még
háromszor visszakérdezni, hogy és bekented a
derekadat, vagy voltál vele szakorvosnál? Tehát egy icipicit a másikra kellene figyelni, az
én titkom ennyi. Nekem is mindenről eszembe jutna nyilván saját élmény. De akkor, amikor valakit kérdezek, neki nagyon jól esik ez
a totális figyelem. A másik pedig, amit megtanultam, az a nagyon-nagyon komoly nyitottság
és tolerancia, hogy én nem ítélkeztem a vendégeim fölött, még akkor sem, ha olyan módon
váltak ismertté, mondjuk egy pornószínésznő, amit én nem tudnék elképzelni saját utamnak. Beszélgettem én híresekkel és hírhedtekkel egyaránt, de az, hogy nem volt prekoncepcióm, vagy nem volt előítélet bennem, ezt megérezték és ez nyitja az embereket.
- Azt már megfejtetted, hogy egy-egy ilyen utcai találkozásnál, amikor összefutnak az emberek, miért több a panasz, miért a búskomorság,
a lehorgasztott fejjel sétáló magyar?
- Az előadásaimnak is az egyik küldetése egy
kicsit az, hogy ezen a szemléleten valahogy
változtassunk.
- Mert ilyenek vagyunk?
- Én nem tudok és nem is szeretek címkézni, de
tény és való, hogy nagyon sokszor panaszkodunk. Megosztani azt, ami fáj, vagy zavar, vagy
ha kellemetlenség történt az emberrel, ezt ventillálni jó, de ha az ember nagyon sokszor teszi, egy idő után csak maga alatt ássa a gödröt.
Ha mindenki az életében azon a ponton, ahol
most tart, visszagondol, hogy mennyi mindennel megküzdött már, mennyi hegyet megmászott már és mennyi gödörből kikecmergett
már, akkor valahol büszkeséget is kéne éreznie,
mert ott a muníció és a bizonysága annak, hogy
van erőnk a továbblépésre. Én arra a közhelyre
is rájöttem, vagy megfogalmaztam magamnak
pár éve, hogy az idő maga az élet, tehát ha bármire szánok időt, az életemből szánok rá, ami
fogy. Amikor valaki azt mondja, hogy nincs
magamra időm, akkor azt szoktam mondani kicsit Csernusosan, hogy mégis ki a rendezője az
életednek? Ki a főnök? Ki írja a forgatókönyvet? Ki gazdálkodik a te időddel? Ki gazdálkodik a te életeddel? Ez saját felelősség és ezt
nem feltétlenül szokták az emberek szeretni.
- Szily Nóra a közszereplő, az újságíró. Ezt
most érzem, vissza fogod utasítani, Szily Nóra
a sztár?
- Nem, nem sztár. Amikor személyiséganalitikát tanultam, akkor fejtettem meg, hogy a sztár

karácsonyváró énekeket.
„Mennyből az angyal, Dicsőség mennyben az Istennek, Krisztus Urunknak áldott születésén, Pásztorok, pásztorok, Az istennek szent angyala, Csendes éj, A kis Jézus megszületett”
Megjelenés: lehetőleg sötét kabát, fehér sál.
2019. december 22-én 15 órakor a Nikodémus Idősek Otthona előtt.
Csatlakozási pontok: Nikodémus Idősek Otthona, Ezüsthíd
Gondozóház, Városi könyvtár, és a Városháztéren. Ott körülálljuk a város karácsonyfájátát és elénekeljük:
„Szeretet áradjon köztünk, szeretet gyúljon bennünk, szeretet
töltsön el minket, add ezt nekünk Urunk, hadd legyünk testvéri szívvel, mindnyájan egyek benned. Lobbantsa lángra szívünket szereteted” .
Bárki csatlakozhat gyermek, felnőtt, idős, fiatal. Legyünk minél többen együtt békességben!
A szervezők

Újra tévéstúdióban, de nem műsorvezetőként, hanem interjúalanyként.
légyege az, hogy nézzetek én vagyok itt, én vagyok a termék, vegyetek meg, sokat érek, csillogok-villogok és mindehhez valakik asszisztálnak. Ennek egy showműsorban így is kell
működnie, de én a beszélgetéseimben azzal az
attitűddel ültem le mindig, hogy itt van az én
vendégem, nézzétek őt, őt fogom kérdezni, remélem meg tudom őt mutatni, de nem ő as�szisztál ahhoz, hogy én emelkedjek, hanem
igyekszem őt emelni és természetesen így is arra vágytam, hogy szeressenek. Egyébként semmilyen sztárallűröm nincs, egy üveg ásványvízen és egy kapucsínón kívül. Nem vagyok faxnis, nem vagyok elutasító, ha megszólítanak.
Valaki szerint sok a gesztusom, de én alapvetően kedves szavakat szoktam kapni az emberektől és sokszor mondják, hogy hiányzik Nórika.
- Bizony sokaknak hiányzol a képernyőről. Jöhet még egy olyan tévés felkérés, amire igent
mondasz?
- Lehet, hiszen az ember soha ne mondja azt,
hogy soha. Hetente egyet szívesen beszélgetnék tévében, de legutóbb olyan feltételrendszer mellett folytathattam volna, amit én méltatlannak találtam, de rájöttem, hogy engem
nem a képernyő definiál. Voltak csendes időszakok, nagyon eltüntetett időszakaim, amikor
meg kellett azt tanulnom, hogy Nóra hogy működik a doboz nélkül. Akkor kezdetem el írni, tanítani, mert rájöttem, hogy én mindenáron nem szeretnék képernyőn lenni. Én szeretek televíziózni, de arra nem vágyom, hogy
összeszorított foggal még tíz interjút csináljak,
én a flow-t szeretem, azt az örömöt, és ezt a
színpadon most megtalálom a talkshow-ban, a
workshop-okon, fejlesztő programokon, amiket csinálok. Boldogan adom át minden tudásomat ott, ahol erre nyitottság van.
- Elmúltál 50, barátságban vagy koroddal?
- Azért nem baj, hogy ennyi, mert nem ülhetnék most veled szemben azzal a sok tapasztalással, ami most vagyok. 25 évesen is okos, érzékeny kislány voltam, de amit azóta „összeraktam” ,az talán hiteles ahhoz, hogy egy Presserrel vagy egy Törőcsik Marival beszélgessek.
Ameddig kíváncsi vagyok és tanulási vágy van
bennem, hiszen imádom járatni az agyam, és
nem hagyom eltűnni magamban azt a kíváncsi
gyereket, szóval amíg ő van, és amíg én dolgokat szeretnék megismerni, az jó, mert ez szerintem frissen tart.
berta
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Olvasóink humorára, ötleteire, kreativitására számítottunk szilveszteri képaláírásos
pályázatunknál, s nem hiába. Számos vicces, frappáns aláírás érkezett.
Pályázatunkat Svordák István nyerte, jutalma 2 belépő a Batyus szilveszterre a Derkovits Művelődési Központba. A második helyet Fekete Bélának, a harmadikat Derecskei Zoltánnak ítéltük meg. Jutalmuk egy-egy üveg pezsgő. A nyeremények a Tisza Média szerkesztőségében vehetők át munkaidőben.

Lenin jött, Lenin ment. (Derecskei Zoltán)
Mindenki húzzon el a p…ba! Mutatom merre. (Zádeczki Zsóka)
Jobbra nézünk, balra nézünk. Jól kinézünk! (Svordák István)
Tovább a lenini úton! De merre? (Krónika)

Nos, akkor adod, vagy nem adod? (Fekete Béla)
Oh, egy kis csók…(Ónodi Géza)
György-staféta (Derecskei Zoltán)
Én is pisze, te is pisze, gyere pisze, vesszünk össze! (Várkonyi
Ilona)
Add ide! Nem adom. Add ide! Nem adom. Add mááár! (Svordák István)
Íme Pandóra szelencéje. Az Istenre kérlek, ki ne nyisd! (Krónika)

Nagyon vigyázz, itt a falnak is füle van! (Fekete Béla)
A vesztes mosolya. (Drahos Györgyné)
Hallottad? A Husiban akciós a marhalábszár. (Svordák István)
Lepjük meg a lokálpatrióta szocikat, ne szóljunk egy szót sem.
(Krónika)
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A képzelet szárnyán

Angyalokkal a csodák országában

Az anyanyelvét tanuló és azt egyre jobban értő gyerekek
a mesék világán keresztül ismerkednek környezetükkel a
Föld minden országában. Jó és rossz boszorkányok, varázslók, sárkányokkal küzdő királyfik, megmentésre váró
királylányok, beszélő állatok, törpék, tündérek és angyalok világa ez. A természet adta érzékszerveinkkel többségük nem érzékelhető, hogy mégis képet tudunk alkotni róluk, az egyedül a mesekönyvek illusztrációinak, rajzoknak, festményeknek vagy szobroknak köszönhető. Mi lehet az oka, hogy nem hétköznapi események leírásán nevelkedtünk mi is, és a mai gyerekek is? Ezen, bizony érdemes elgondolkozni. Az azonban bizonyos, hogy felnőtt, sőt
öregedő fejjel is szeretjük ezt a világot. Képzeletünk határtalan. Segítségével eljuthatunk sosem látott helyekre a tengerek mélyétől a csillagokig. Többségünk nem lett olimpiai bajnok, de mi is át tudjuk érezni a dobogó legfelső fokán
álló győztes honfitársunk boldogságát, miközben vele együtt
könnyezünk a Himnusz hangjai alatt. Gondolatban meg
tudjuk idézni elhunyt szeretteinket, és szinte halljuk hangjukat, ahogy szólítanak minket, úgy, mint évekkel, évtize-

dekkel ezelőtt.
Közeleg a karácsony. Képzeljük el, és lelki szemeinkkel
próbáljuk meglátni, hogy megnyílik az ég kapuja, egy fényes alagúton át angyalok serege érkezik közénk, és a mindig velünk lévő őrangyalainkkal együtt megnyitják szemeinket a csodák országára. Bármit kérhetünk, teljesítik, de
csak olyat kérhetünk, ami lelki feltöltődésünket szolgálja. Mi legyen az? Talán egy régi karácsony estét szeretnénk újra átélni, ahol kisgyermekként állunk a feldíszített
fenyő alatt? Szüleink, nagyszüleink meghatódva figyelik,
ahogy boldogan szorítjuk magunkhoz a régen várt ajándékot. Egy villanásnyi ideig gondolatban talán ők is gyermekek újra. Kint esik a hó, vagy legalábbis így emlékszünk.
Ezüstre festett diók, felfüggesztett almák, színes papírból
vágott figurák díszítik a fát. A csiptetőkben apró gyertyák égnek gondosan az ágak szélére helyezve, úgy, hogy
nehogy tüzet okozzanak. Kint az utcán egy-egy lefelé fordított tányérszerű foglalatban villanykörték nyújtanak némi fényt, no nem túl közel egymáshoz, csupán csak annyira, hogy a sötét árnyként közeledő ismerősöket mozgásuk

alapján meg lehessen ismerni. „Mennyből az angyal” - énekeljük mindnyájan, hiszen legfeljebb rádión hallgathattuk
volna, fonográf is csak a gazdagabbaknak jutott, magnónak, tévének, okos telefonnak pedig akkor még nyoma sem
volt. Gyermekeim és unokáim, ha ilyenről hallanak, csak
legyintenek: Ugyan már, az akkor volt. Már más világ
van. Talán igazuk van. Mi is ezt mondtuk anno a szüleinknek, nagyszüleinknek, amikor a régi időkről meséltek.
Egy dolog azonban nem változott. Az ember. A szeretet és
gyűlölet, a harag és együttérzés, a hét fő bűn és a négy sarkalatos erény akkor is az volt és most is része az életünknek. A karácsonyi angyalok azért jönnek közénk azon az
égből megnyíló fényes alagúton, hogy rátaláljunk arra a csodára, akinek Isten teremtett minket. Akiből legalább néhány napra eltűnik a gyűlölet, a harag, a rosszra hajló természet, és csak a szeretet marad magunk és mások iránt.
Ekkor minden békés, nyugodt és ragyogó fénytől övezetté válik, és ha jól figyelünk, megláthatjuk a betlehemi csillag fényében a kétezer évvel ezelőtt megszületett kis Jézus
arcát is.
Áldott, békés karácsonyt mindenkinek!
Szrogh Károly

