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Az utolsó, a szeretetet jelképező gyertyát is meggyújtották a város adventi koszorúján vasárnap délután. Az 
Adventi hangolódás negyedik hétvégéjén is karácsonyi programok várták a Városháztérre érkezőket. Az egy-
házak képviselői elmondták ünnepi gondolataikat, majd dr. Fülöp György polgármester mondott köszönetet 
mindenkinek, akik négy héten át lehetővé tették a közös ünnepi hangolódást. Tisza-part városrészben is meg-
rendezték a hagyományos Csillagszórást, a Sportcentrumban pedig két év kihagyás után az év végi rendezvé-
nyeket. Ünnepi mellékletünk a 13-24. oldalakon.

Nem égünk 
vásárlási 
lázban

/5. oldal

Milliárdok 
jönnek, 
mennek

/3. oldal 

Igazgatási szünet: zárva a hivatal
Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
3/2022. (II.14.) számú önkormányzati rendelete értelmében 2022. december 23-án, december 27. - december 30. és 
2023. január 2. - január 6. napjai között - igazgatási szünet elrendelése miatt - a Polgármesteri Hivatal (Tiszaújvá-
ros, Bethlen G. út 7.) zárva tart. Az igazgatási szünet időtartama alatt kizárólag a halaszthatatlan ügyek (elsősorban 
anyakönyvi ügyek) intézése érdekében ügyelet működik 2022. december 28-án (szerda) és december 30-án (péntek), 
valamint 2023. január 3-án (kedd) és január 5-én (csütörtök) 08:00 - 10:00 között.
2023. január 9-étől a megszokott munkarend szerint működik a Polgármesteri Hivatal.
Kérjük szíves megértésüket!

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Nyugdíjasok 
köszöntése

Sok-sok éves hagyomány szakadt meg 2020-ban, amely 
azonban idén folytatódott. Karácsony közeledtével az 
önkormányzat köszöntötte, vendégelte és ajándékozta 
meg a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal nyugdíjasa-
it. December 19-én az Arany Holló étteremben tartották 
a bensőséges hangulatú ünnepséget, melyen dr. Fülöp 
György polgármester az önkormányzat helyzetéről, ter-
veiről, dr. Juhos Szabolcs jegyző a hivatali munkáról 
tájékoztatta az egykori kollégákat. 

Nem mondunk 
csütörtököt

Legalábbis reméljük. Amint azt egy hete hírül adtuk, 
jövőre nyomdát váltunk, ezzel együtt megváltozik a 
Krónika megjelenésének időpontja is. Januártól Ti-
szaújváros hetilapja péntekenként jelenik meg. Első 
alkalommal január 13-án (lapzárta január 11., szerda 
10 óra). Péntek 13! Nem jó ómen, de mi nem vagyunk 
babonások, és reméljük, azzal, hogy nem csütörtököt 
mondunk, nem mondunk csütörtököt.

Tisza Média Kft.



Egyházi hírek Római katolikus
A hétköznapi szentmisék időpontja kará-
csonyt követően: kedd, csütörtök, péntek, 
szombat 18.00., szerda 8.30. Vasárnap a 
Szentmise 11.00-kor kezdődik
Karácsonyi miserend: december 24. szom-
bat, karácsony Vigíliai Szentmise 17.00; 
december 25. vasárnap, karácsony, ünnepi 
szentmise 11.00; december 26. hétfő, ka-
rácsony másnapja 11.00.
December 27. Szent János apostol 18.00; 
december 28. Aprószentek 8.30; decem-
ber 29. Karácsony nyolcada 18.00; de-
cember 30. Szent Család ünnepe, házas-
társak megáldása 18.00; december 31. 
szombat, Szent Szilveszter pápa ünnepe - 
hálaadó szentmise 17.00.
2023. január 6. péntek Vízkereszt - Urunk 
megjelenése ünnep este 18.00.
Minden vasárnap Sajószögeden 9.30-kor, 
minden páros vasárnap Sajóörösön 8.30-
kor, minden páratlan vasárnap Nagycsé-
csen 8.30-kor van szentmise.
Altemplom nyitvatartása: kedd - vasár-
nap: 08.00 - 18.00, kivétel december 25. 
vasárnap, december 26. hétfő és január 1. 
vasárnap reggel 08.00-12.30.
A plébániairoda nyitvatartása: december 
23-án kivételesen délelőtt 9.00-11.00. De-

cember 28. szerda 9.00-11.00, december 
30. péntek 15.30-17.30. Kedden és csütör-
tökön nincs irodai ügyelet. Január 3. kedd, 
január 4. szerda 9.00-11.00,  január 5. csü-
törtök, január 6. péntek 15.30-17.30.
A Betlehemi Csillag Fénye ragyogja be 
életüket!
Kegyelemteljes Karácsonyt és Áldott Új 
Évet Kívánok!
A Jó Isten áldása kísérje mindennapjaikat!
Görögkatolikus
Dec. 23. 08.00 Királyi imaórák
Dec. 24. 18.00 Nagy lenyugvási istentisz-
telet, utrenye, pásztorjáték
Dec. 25. 11.00 Szent Liturgia, 17.00 ve-
csernye
Dec. 26. 10.15 utrenye, 11.00 Szent Litur-
gia
Dec. 27. 11.00 Szent Liturgia
Dec. 31. 16.00 vecsernye, óévi hálaadás
Jan. 1. 10.00 utrenye, 11.00 Szent Liturgia
Jan. 3. 08.00 Szent Liturgia
Jan. 5. 08.00 Királyi imaórák, 17.00 Nagy 
lenyugvási istentisztelet, utrenye
Jan. 6. 11.00 Szent Liturgia, nagy vízszen-
telés
Református
Gyülekezeti alkalmainkat a következő 
rend szerint tartjuk:

Tiszaszederkény:
Bűnbánati istentisztelet: csütörtök, péntek 
18.00 óra.
Szentestei istentisztelet: szombat 18.00 
óra.
Úrvacsoraosztással egybekötött karácso-
nyi istentisztelet: vasárnap 9.30 óra.
Ünnepi, karácsonyi istentisztelet: hétfő 
10.00 óra.
Óévi istentisztelet: szombat 18.00 óra
Újévi istentisztelet: vasárnap, 2023.01.01. 
10.00 óra. 
Tiszaújváros:
Bűnbánati istentisztelet: csütörtök, péntek 
17.00 óra.
Szentestei istentisztelet: szombat 16.00 
óra.
Úrvacsoraosztással egybekötött karácso-
nyi istentisztelet: vasárnap 11.00 óra.
Ünnepi, karácsonyi istentisztelet: hétfő 
11.00 óra.
Óévi istentisztelet: szombat 16.00 óra.
Újévi istentisztelet: vasárnap, 2023.01.01. 
11.00 óra 

Alkalmainkra mindenkit szeretettel vá-
runk! Áldott karácsonyi ünnepeket, és bé-
kés boldog új esztendőt kívánnak a gyüle-
kezet lelkipásztorai!

Lukács GyuLa
„…ha elmúlt, s többé vissza nem jő

A víg ének s régi kedvetek:
Legyen a dal fájdalmas, merengő,

Fiaim, csak énekeljetek!”
/Tompa Mihály/
Fájó szívvel emlékezünk 

halálod első évfordulójára
Szerető családod

Gyógyszertári ügyelet

„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség 
miatt jelentkező betegek ellátása.” 
Tiszaújvárosban a gyógyszertári ügyeleti/készenléti szol-
gálatot december 25-ig (vasárnap) az Arany Sas Gyógy-
szertár (Bethlen G. út 17., tel.: 49/540-688), majd de-
cember 26-től (hétfő) a Tisza Gyógyszertár (Örösi út 
1/A., tel.: 20/400-1952) látja el. A telefonos készenlé-
ti szolgálat a legtovább nyitva tartó gyógyszertár zárása 
után kezdődik és tart másnap reggel 8 óráig. Rendelke-
zésre állás 30 percen belül. Ünnepnapokon az ügyele-
tes gyógyszertár 8-19 óra között zárt ajtók mellett szol-
gálja ki a betegeket.

Gyógyszertárak nyitvatartása 
                                        Hétköznap      Szombat   Vasárnap
Arany Sas 8-17 8-12 -
Borostyán  8-17 - -
Remény 8-17 8-12 -
Tisza 8-20 8-20 8-15
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Milliárdok jöttek, mennek, kiegészítés, támogatás
Csaknem ötmilliárd forinttal növelve a 
főösszeget, módosította a képviselő-tes-
tület az önkormányzat idei költségveté-
sét. A növekmény alapvetően a közha-
talmi-, a belföldi értékpapírok-, illetve a 
belföldi finanszírozás bevételeiből szár-
mazik, és kiadási oldalon is jelentkezik. 
A gazdasági helyzet változása az önkor-
mányzati szféra valamennyi szereplőjé-
re jelentős hatással van. Az energiaárak 
drasztikus emelkedése miatt a közüzemi 
szolgáltatási díjak is nagymértékben nö-
vekednek, önkormányzati segítség, tá-
mogatás nélkül nem boldogulnának az 
intézmények, gazdasági társaságok. A 
legutóbbi testületi ülésen e témakörben 
is születtek döntések 

Az önkormányzat 2022. évi költségvetésé-
nek szeptemberi módosításakor a bevételek 
és kiadások előirányzatát 16.533.624.231 
Ft-ban határozta meg a képviselő-testület, 
amely azóta az önkormányzatot érintően 
több pénzügyi döntést hozott, voltak pol-
gármesteri rendelkezések, és az állami tá-
mogatások, valamint a helyi iparűzési adó 
többletbevétele is szükségessé tette a pénz-
ügyi terv módosítását. 

Milliárdos növekmények
A rendeletmódosítást követően a bevételek 
és kiadások előirányzatát 21.471.268.942 
Ft-ban állapították meg a képviselők. A 
főösszeg tehát az előző rendelethez képest 
4.937.644.711 Ft-tal emelkedett. A költ-
ségvetési bevételek 2.165.544.004 Ft-tal, 
a finanszírozási bevételek 2.772.100.707 
Ft-tal nőttek.
A növekményből a közhatalmi bevételek 2 
milliárd forintot képviselnek. A helyi ipa-
rűzési adó többletbevétel elsődleges oka 
a város gazdaságát meghatározó társasá-
goknak a járványhelyzetet követő kiemel-
kedő eredménye, illetve a végéhez köze-
ledő poliol beruházás expanziós hatása. 
Mindemellett a 2021-es adóévet követően 
a visszautalások a tervezettnél lényegesen 
alacsonyabb, az adóelőlegek pedig maga-
sabb összegben teljesültek. Ezek a hatások 
a következő években azonban már nem 
érvényesülnek, a nagy energiaigényű ipar-
ágak jövedelmezősége megszűnt, és azzal 
számol az önkormányzat, hogy a befize-
tendő került adóelőlegek jelentős hányadát 
kell majd visszatérítenie.  
Építményadóban egy egyszeri tétel vég-
rehajtása, idegenforgalmi adóban a két új 
hotel, míg az úgynevezett szankciós bevé-
telek terén a jegybanki alapkamat emel-
kedése, továbbá egy nagy összegű önel-
lenőrzés egyszeri pótlékvonzata okozta a 
tervezett előirányzatok túlteljesülését.  
A belföldi értékpapírok bevételi előirány-
zat 1.061.770.000 Ft értékben növekedett. 
Polgármesteri rendelkezés alapján az ön-

kormányzat Diszkont Kincstárjegyet vásá-
rolt 2.161.770.000 Ft összegben, melynek 
visszaváltása az év folyamán megtörténik. 
Az állampapíroknak csak egy részét érté-
kesíti az önkormányzat, a visszaváltásból 
tervezett, de nem realizálódó bevételt a 
közhatalmi bevételtöbblet kompenzálja 1,1 
milliárd forinttal.
A belföldi finanszírozásokból származó 
bevétel 1.710.330.707 Ft-tal emelkedett. 
Ez abból származik, hogy a Magyar Ál-
lamkincstár (MÁK) a nettó finanszírozás 
keretében az önkormányzatot megillető tá-
mogatásokból levonja a kötelezettségeket 
(bérek utáni járulékok, levonások, szolida-
ritási hozzájárulás, stb.). 
Csakhogy az önkormányzat részére járó 
támogatás összege a kötelezettségek telje-
sítésére nem nyújt fedezetet, ezért a MÁK 
a hiányzó összeget megelőlegezi, és az így 
keletkezett követelését beszedési megbí-
zással szedi be. A költségvetésben a meg-
előlegezés összegét, mint kötelező számot 
szerepeltetni kell, erre 2022 januárjától 
visszamenőlegesen a belföldi finanszíro-
zás bevételei és a belföldi finanszírozás 
kiadásai között előirányzatot kell képez-
ni. Ennek összege 2022. október 31-ig 
1.710.330.707 Ft.
Az összesen 4.937.644.711 Ft-os bevé-
teli többlet kiadási oldalon is jelentkezik. 
A költségvetési kiadások előirányzatát 
1.065.544.004 Ft-tal, a finanszírozási ki-
adások előirányzatát 3.872.100 707 Ft-tal 
növelte meg a testület.

Kiegészítés, támogatás 
A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Köz-
pont (TIK) fizeti több önkormányzati intéz-
mény   telephelyeinek energiafogyasztását. 
Az intézmény 2022. évi költségvetésében 
a közüzemi díjakra tervezett előirányzat 
azonban nem nyújt fedezetet az áremelke-
désből adódó többletkiadásokra. Október 
1-jétől az intézmény távhőszolgáltatási hő-
díja az addigi 3 674 Ft/GJ + ÁFA összegről 
55.388 Ft/GJ + ÁFA összegre módosult. 
A villamos energia közbeszerzési szer-
ződésük euró alapú, ezért a kedvezőtlen 
forint/euró árfolyam hatására 10,64%-kal 
emelkedett az intézmény villamos energia 
költsége. 
A földgáz világpiaci árának drasztikus 
emelkedése miatt a gázszolgáltatás díja 95 
Ft/m3-ről 850,78 Ft/m3-re emelkedett.
A közüzemi számlák rendezéséhez közel 
100 millió Ft előirányzat-kiegészítés szük-
séges. A személyi kiadások és járulékok 
tekintetében megtakarítást ért el az intéz-
mény, ezért a polgármester a költségvetési 
rendelet alapján engedélyezte a személyi 
juttatások előirányzatáról 15.000.000 Ft, 
a munkaadókat terhelő járulékok és szo-
ciális hozzájárulási adó előirányzatáról 
5.000.000 Ft átcsoportosítását a szolgálta-
tási kiadások előirányzatára.

A közüzemi számlák rendezéséhez azon-
ban ez nem elég, ezért a képviselő-testület 
további 77.000.000 Ft-tal kiegészítette a 
TIK költségvetését.
Nehéz helyzetben van a Tiszaújvárosi 
Városgazda Nonprofit Kft. is, melynek 
működéséhez, az alapító okiratban és a 
támogatási keretszerződésben meghatáro-
zott feladatok ellátására  690.000.000 Ft 

támogatást nyújtott az év elején a képvise-
lő-testület. Az év során azonban keletkez-
tek olyan többletkiadások, amelyekkel az 
üzleti tervében ekkor még nem tudott ter-
vezni a cég. Nem számolt a képviselő-tes-
tület kétszeri cafetéria-kiegészítésével, a 
novemberben kifizetett év végi juttatással, 
valamint az év közben rendkívüli mérték-
ben megemelkedett közüzemi díjak össze-
gével sem. 
E tényekre hivatkozva a testület a likvidi-
tás megőrzése érdekében 40 millió forint 
kiegészítő működési célú támogatást biz-
tosított a Városgazda számára.

Támogatói levél
A TiszaSzolg 2004 Kft. nem pénzt, hanem 
úgynevezett Comfort Lettert (fedezetvál-
lalást, támogatói levelet) kért a képvise-
lő-testülettől folyószámlahitel-szerződésé-
hez. 
A korábbi, 2022-re megkötött 200 millió 
forintos szerződés 2022. december 30-án 

lejár, és annak érdekében, hogy a kft. lik-
viditása 2023-ban is folyamatos legyen, az 
ügyvezetés 400 milliós hitelkeret biztosítá-
sát tartja szükségesnek.
Október 1-től új, az előző elszámolási idő-
szakhoz viszonyítva a közületek részére 
rendkívüli mértékben megemelt hatósági 
árat, illetve hődíjat határoztak meg. Ennek 
hatásaként a likviditás fenntartása bonyo-

lult és összetett feladat, hiszen a kft. a hő-
termelő részére a díjat 27%-os áfával fizeti 
meg, míg a felhasználók a kft-nek 5%-os 
áfával növelt számlát fizetnek. 
Az így képződött, visszaigényelhető áfa 
összegét (200 - 600 millió forint) több 
mint két hónap után kapja vissza a cég a 
NAV-tól, mely összeg - főleg a téli hóna-
pokban - hiányzik az aktuális hődíjszámla 
kiegyenlítéséhez. 
Szem előtt tartva a TiszaSzolg biztonsá-
gos működését, valamint likviditásának 
folyamatos fenntartását, a testület több-
sége szükségesnek tartotta a hitelkerethez 
kapcsolódó fedezetvállalást, és elfogadta a 
biztosítékként kért Comfort Lettert.
Ugyanakkor felhívta a TiszaSzolg 2004 
Kft. ügyvezetésének figyelmét arra, hogy a 
folyószámlahitel futamideje alatt úgy kell 
gazdálkodnia, hogy az önkormányzatot ne 
terhelje a fedezetvállalásból adódóan fize-
tési kötelezettség.

F.L.

A képviselő-testület tavaly augusztusban döntött a Keleti-lakóövezetben lévő 43 épí-
tési telek árverésen történő értékesítéséről. 
A 2021 októberétől megtartott három árverésen a Kosztolányi és Tompa utakon lévő 
35 meghirdetett ingatlanból 23 telek kelt el. Az önkormányzati tulajdonú lakótelek 
vásárlásához biztosított támogatást (2+2 millió Ft), a vevők eddig 16 adásvétel esetén 
vették igénybe. Az építkezések javában tartanak, várhatóan 5-6 lakóépület esetén a 
használatbavételek és beköltözések rövid időn belül megtörténhetnek. 
Az árveréseket az elkövetkező év(ek)ben is az eddigi gyakorlatnak megfelelően foly-
tatja az önkormányzat, ennek határidejét 2022. december 31-ről 2024. december 31-re 
módosította a testület.

Lakótelket vegyenek!

2022. december 22. 3. � Aktuális

Eddig 23 telek kelt el.

Több, mint tíz százalékkal emelkedett a TIK áramköltsége.

Idei utolsó ülését tartotta a képviselő-testület.



A szeretet cselekvő szeretet legyen
A december 15-ei képviselő-testületi 
ülés végén Steinerné Vasvári Éva, a Fi-
desz-KDNP - Városért Egyesület frak-
ciója, Pap Zsolt a Tiszaújvárosi Lokál-
patrióta Egyesület frakciója nevében 
mondta el röviden ünnepi gondolatait. 
Dr. Fülöp György polgármester ünne-
pi köszöntőjében visszatekintett a mö-
göttünk lévő esztendő nehézségeire, és 
örömteli fejleményeire, továbbá szólt a 
jövő évi kilátásokról, kihívásokról is. 

Kedves tiszaújvárosiak!
Testületünk elérkezett az év utolsó ülésé-
hez, és el kell mondanom, hogy nagyon 
nehéz év évet zártunk - kezdte köszöntő-
jét Steinerné Vasvári Éva. - Én, aki lehet, 
hogy korelnök vagyok és a hatodik ciklus-
ban ülök a testületben, sose gondoltam vol-
na, hogy ilyen nehézségekkel kell majd az 
önkormányzatnak szembenéznie, és isme-
retlen nehézségekkel. Az elmúlt két évünk 
sem volt könnyű, hisz 100 év után egy vi-
lágjárvánnyal szembesültünk. Amikor ez 
úgy nézett ki, hogy ugyan vissza nem vo-
nul, de mérséklődik, akkor bekövetkezett 
egy olyan helyzet, amit az első világhá-
ború után születettek remélték, hogy sose 
élik meg, hogy a szomszédságukban egy 
háború tört ki. Mi meg különösen közel 
vagyunk a határhoz, és tulajdonképpen vá-
rosunkban mindennap észlelhetjük ennek a 
következményeit. Sokan települtek át az itt 
dolgozó ukrán munkások családjából. 

Az energiaárak pedig mindenkire, önkor-
mányzatunkra is nagy nehézséget róttak, 
de ez nem csak a közéletre és az intéz-
ményekre, hanem a mindennapjainkra 
is hatással van. Félelemmel tölt el, és új 
dolgokat kell megtanulnunk. Most kell 
megtanulnunk, hogy hol van a villanyóra, 
mit mutat, mennyire megy a gázóra, és ez 
a mindennapokban nagyon-nagyon rossz 
hatással van az emberekre. Nem így gon-
doltuk, hogy ilyen évünk lesz, sőt, amikor 
kitört az ukrán háború, akkor polgármes-
ter úrral kedden arról beszéltünk, hogy 
szombaton vagy vasárnap megtörténik a 
békekötés. Hát ez nem valósult meg, mert 
immár a tizedik hónapban kell szembenéz-
nünk ezzel a nehézséggel. Ebben a nagyon 
nehéz helyzetben, mind a önkormányzat-
nál, de ugyanígy a családoknál is, nagyon 
fontos az összetartozás érzésének az erősí-
tése, az összefogás és a szeretet köteléké-
nek az erősítése. Legnagyobb szükségünk 
most van a reményre, a bizakodásra és a 
szeretetre.
Ennek jegyében kívánok a Fidesz és a Vá-
rosért Egyesület frakciója nevében min-
denkinek és családjuknak áldott, békés 
karácsonyt, és a legfontosabb, hogy sokkal 
könnyebb, kedvezőbb 2023-as évet!
Ezt követően Pap Zsolt mondta el gondo-
latait.
Tisztelt képviselő-testület, Kedves tisza-
újvárosiak!
Talán lesznek átfedések az imént elhang-
zottakkal, hiszen ugyanabban a testületben 
ülünk, ugyanabban az országban élünk 
- nyitotta köszöntőjét az alpolgármesteri 

posztot is betöltő frakcióvezető. - Rend-
kívül mozgalmas és nehéz évnek érünk 
lassan a végére, és bizony, az előtte lévő 
időszak sem volt könnyű, hiszen a covid rá-
nyomta a bélyegét mindenre. A társadalom 
minden rétegére, nehézségeket okozva, és 
veszteségeket mind anyagilag, mind em-
beréletben. Rendkívül felgyorsult, változó 
világban élünk, ahol frakciónk, a képvise-
lő-testület megpróbál a lehető legrövidebb 
módon reagálni a változásokra és a lehető 
legjobb döntéseket meghozva Tiszaújváros 
érdekében.

Egy város nem csak attól szép, hogy milyen 
fejlesztések történnek, milyen a csillogás, 
hanem attól is, hogy mennyire összetartó, 
milyenek a közösségek. Polgármester úr 
sokszor elmondta, hogy a közösség ere-
jében rejlik az erő, és mi hiszünk ebben. 
Milyen jó látni újra a Városháztéren advent 
időszakában az embereket, hogy beszél-
getnek, együtt vannak, szórakoznak. Azt 
hiszem, hogy egy picit el fog csendesedni 
a város, és kell, hogy csendesedjen el min-
denki. Felejtsük el a haragot! Ne nézzünk 
egymásra gyűlölettel. Gondoljunk egy-
másra szeretettel, béküljünk meg egymás-
sal. Természetesen nézzünk rá azokra, akik 
rászorulnak, hiszen nagyon sokan vannak, 
akik egyedül fogják tölteni a karácsonyt. 
Talán egy-egy jó szóval tudunk segíteni 
nekik. 
Nehézségek biztos, hogy lesznek az elkö-
vetkező időszakban is, de biztos vagyok 
benne, hogy közösen ezeket a problémákat 
meg tudjuk oldani, hiszen ezért vagyunk 
itt. Megköszönve minden tiszaújvárosi 
munkáját, támogatását, a Lokálpatrióta 
frakció nevében kívánok áldott, békés, bol-
dog karácsonyt és boldog új évet!
A két frakcióvezető után dr. Fülöp György 
osztotta meg gondolatait a hallgatósággal.
Kedves képviselőtársaim, kedves jelen-
lévők, kedves tiszaújvárosiak, és kedves 
mindenki, aki nézi a televízió közvetíté-
sét!
Könnyű helyzetben vagyok, hiszen a frak-
cióvezetők ugyanabban a valóságban él-
nek, amely valóságban én is, ugyanabban 
az országban élünk, ugyanabban a város-
ban élünk, ugyanúgy Európában élünk, 
és azt kell tapasztalnunk, hogy hasonló 
gondokkal küszködünk - kezdte köszöntő-
jét a polgármester. - Mindenki azt a szót 
használta, hogy nehéz év, azt kell, hogy 
mondjam, hogy keserű év van mögöttünk. 
A covid is rendkívül nehéz volt, de az, 
hogy a szomszédunkban értelmetlen há-
ború zajlik, az tényleg felfoghatatlan. Azt 
gondolom, minden jóérzésű ember arra vá-
gyik, hogy az ünnepek közeledtével legyen 
béke. Én már annak is örülnék, ha fegyver-
szünet lenne. Ezt az értelmetlen gyilkolást 
be kellene fejezni. Ennek az ég egy adta vi-
lágon semmi értelme nincsen. Mindez egy 
szomszédos országban történik, egy olyan 
országban, ahol egyébként magyarok is 
élnek, egy olyan országban, ahol Tisza-
újvárosnak testvérvárosa van. A városban 
bárhova menve hallhatjuk, hogy most már 
nemcsak kárpátaljai magyarok, de ukránok 
is vannak a városban.

Ezt a rendkívül súlyos problémát tetézi, 
hogy gazdasági válság van, nagyon súlyos 
energia-krízis van, és ennek komoly kon-
zekvenciája, hogy társadalmi- és megél-
hetési válság van. Azt gondolom, hogy itt 
helyben jól reagáltunk erre, mindenkinek 
megpróbálunk segíteni. Szeretném meg-
köszönni valamennyi képviselőtársamnak 
azt, hogy az elmúlt három évet nézve - 
leszámítva bizonyos politikai vitákat - a 
testület szépen kezd összeérni, és példát 
tudunk mutatni, politikai kultúrából. Meg 
kell nézni a mai testületi ülést. Persze, van-
nak vitatott kérdések, van mindenkinek sa-
játos szempontrendszere, bizonyos dolgo-
kat máshogy lát, de ezt el lehet mondani. 
Kulturáltan megbeszéljük, szavazatunkkal 
kifejezzük a véleményünket, és megyünk 
tovább. Fontosnak tartom, és fontosnak 
tartottuk, hogy a Lokálpatrióta frakciónak 
nem szabad visszaélnie az erőfölényé-
vel. Az nem a civilizált politikai kultúra 
része, ha visszaélünk az erőfölénnyel, és 
azt is normális dolognak tartom, hogy az 
egyébként a testületben nem többségben 
lévők nem a blokkoló kisebbség politiká-
ját folytatják. Ha értelmes javaslatok van-
nak, akkor azt közösen támogatjuk, mert 
a tekintetben egyetlen egy városlakónak 
sem lehet kétsége, hogy mindannyiunkat 
egy cél vezet - az eskünk is erről szól -, 
hogy Tiszaújvárosnak a legjobb legyen. 
Szoktam mondani, utalva egy görög poli-
tikai szervezetre, akik azt mondták, hogy 
persze, minden fontos a politikában, de 
nekünk csak a görögök számítanak. Ezt tu-
dom mondani: nekünk minden fontos a po-
litikában, de nekünk csak Tiszaújváros és 
a tiszaújvárosiak számítanak. Ahhoz, hogy 
ezen a nehéz éven túl tudtunk lenni, ahhoz 
kellett az, hogy bennünket, képviselőket 
segítsenek. Ezért a képviselő-testület ne-
vében szeretném megköszönni a hivatal-
nak, az önkormányzati tulajdonú cégek 
valamennyi munkavállalójának, vezetői-
nek, az intézményeink munkavállalóinak, 
vezetőinek. Függetlenül attól, hogy milyen 
fenntartás alatt működnek, mert nekünk 
úgy kell rájuk tekinteni, mint akik Tiszaúj-

város érdekében dolgoznak, és ez valóban 
így is van. Természetesen én is rendkívül 
hálás vagyok a városlakóknak, köszönöm 
szépen azokat az építő jellegű észrevétele-
ket, amivel segítették a munkánkat. Köszö-
nöm az együttműködésüket, a lojalitást, és 
köszönjük a megértést is. Jött az év vége, 
és most is kellett nehéz döntéseket hoz-
nunk, de köszönöm, hogy ezeket elfogad-
ták. Nagyon szépen köszönöm valamennyi 
vezetőtársamnak, a tisztségviselőknek azt, 
hogy példamutató módon végezték a mun-
kájukat és példát mutattunk a városlakók-
nak is abból, hogy hogyan kell a várost, a 
közösséget szolgálni.
Közeleg a karácsony. Azt gondolom sze-
rencsés is az, hogy volt négy hetünk fel-
készülni rá, mert alapból is egy felgyorsult 
turbulens világban élünk. Remélhetőleg 
lesz mindenkinek ideje meg ereje, hogy 
egy kicsit megnyugodjon, hogy egy kicsit 
a családjára, a barátaira, hozzátartozóira 
tudjon koncentrálni. Karácsony kapcsán 
mindig mindenki a szeretetről beszél, meg 

a fényről, meg a szépségről. Én azt sze-
retném, ha nemcsak karácsonykor lenne 
erről szó, valamint azt is szeretném, ha 
nem csak beszélnénk a szeretetről, hanem 
ez a szeretet, - ahogy a keresztény egyhá-
zak is tanítják - cselekvő szeretet lenne. Én 
azt gondolom, a város önkormányzata így 
járt el. A képviselő-testület minden olyan 
döntést meghozott, amivel bizonyította, 
hogy ha kell, akkor képes segíteni, mert a 
cselekvő szeretetnek a legfontosabb része 
az, hogy aki valamilyen hiányban szenved, 
vagy segítségre szorul, annak segíteni tud. 
A városnak az elkövetkezendő éve is ne-
héz lesz. Én azt gondolom, tudja mindenki, 
hogy ez az év jó volt gazdaságilag, komoly 
bevétele lett a városnak. Sajnos súlyos 
adók is terhelik majd a várost, ahogy a sú-
lyos krízis is. Ezen is túl leszünk, ezen is túl 
kell lenni. Ennek egyetlen egy megoldása 
van, hogy összefogjunk és együtt, közösen 
legyünk túl a problémákon. Így van ez a 
családban is. Ha probléma van, ha gond 
van, akkor a család összefog és segítenek 
egymásnak. Úgy lehetne a legjobban kife-
jezni a helyzetet, hogy mindannyian embe-
rek vagyunk, a jóisten embernek teremtett. 
A hite szerint van, aki azt mondja, hogy 
embernek született, de azért minden nap 
tennünk kell, hogy emberek is maradjunk. 
Azért meg különösen sokat kell tennünk, 
hogy jó emberek legyünk, és ha jó emberek 
vagyunk - és ezt a várost zömében jó em-
berek lakják - akkor az azt jelenti, hogy ez 
a közösség ezt a válságot el fogja viselni, a 
közösség segítséget és támaszt fog nyújta-
ni azoknak, akik rászorulnak. 
Nem csak a múltról kell beszélni, néhány 
mondatot a jövőről is szeretnék. Mi arra 
készülünk, hogy minden döntést, ugyan-
úgy, ahogy az elmúlt időszakban is, időben 
meghozunk, és minden döntésünk Tisza-
újváros érdekeit, az itt élők érdekeit fogja 
szolgálni, mondhatom úgy is, hogy ember-
központú döntések lesznek. Nagyon észnél 
kell lennünk. Az igazi kihívás az, hogy egy 
lépéssel a jövő előtt kell járnunk ahhoz, 
hogy a város versenyképességét megőriz-
zük. Olyan költségvetést kell készítenünk, 
amelynek erős a válság-állóképessége, 
erős a sokk-tűrőképessége, mert nem tud-
juk, mi vár még ránk. Abban reményke-
dünk, hogy véget ér a háború, de mi van, 
ha elhúzódik, isten őrizz, mi van, ha eset-
leg kiterjed? Remélem, hogy ez nem lesz, 
de olyan költségvetéssel kell készülnünk, 
amelyik ezt a válságot át tudja vészelni. 
Látnunk kell, hogy a magánéletünkben is 
vannak álmaink, vágyaink, aztán szembe-
jön velünk a valóság. Úgy kell a következő 
évet átvészelni, hogy kiindulunk a tény- 
adatokból, megvizsgáljuk, hogy mi az, ami 
elengedhetetlenül szükséges, és az összes 
többi ügyet elhalasztjuk. Mert rendíthetet-
lenül szükséges az, hogy Tiszaújvárosban 
gyerek, felnőtt idős, aki segítségre szorul, 
az segítséget kapjon. Ez a legfontosabb, 
minden egyéb ezután következik. 
Ebben az évben lesz még lehetőségünk az 
év végi rendezvényeken mindenkinek - a 
cégek, intézmények, a hivatal dolgozóinak 
- megköszönni azt a munkát, amit a váro-
sért végeztek. Remélem, hogy vasárnap a 
téren sok-sok városlakóval is fogunk talál-
kozni, de mindenkivel nem, ezért engedjék 
meg, hogy Tiszaújváros önkormányzatá-
nak képviselő-testülete, a hivatal vezetése 
nevében áldott békés karácsonyi ünnepe-
ket kívánjak minden városlakónak, és - 
mindig azt szoktuk mondani, hogy boldog 
új évet - én abszolút egyetértek az előttem 
szólókkal, mi már akkor is boldogok le-
szünk, hogyha kevésbé nehéz év vár ránk. 
Még egyszer mindenkinek nagyon szépen 
köszönöm, mindenki vigyázzon magára, 
pihenjen az ünnepek alatt, mert feltehetően 
nem lesz könnyű a következő év sem.

f.l.
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Nem égünk nagy vásárlási lázban
Mindig is szerettem a vásárokat, kirako-
dásokat, nézegetni a portékát, megfog-
dosni, kipróbálni, amit csak lehet. Árus-
tól árusig járni, válogatni a csecsebecsék 
között, még ha nem is veszek semmit. 
Hiszen legtöbbször nem akarok pénzt 
költeni, inkább csak a vásári hangu-
lat vonz, pláne ilyenkor, advent idején. 
Múlt pénteken azt hittem, igazi vásári 
forgatag lesz majd a Tisza úti vásáron, 
de amikor odaértem, teljesen más kép 
fogadott.

A zuhogó eső sem segít az árusokon, mind-
össze három kereskedő bízik abban, hogy 
előbb-utóbb elmennek a felhők és jönnek 
a vásárlók. Mert hogy csupán egy-két em-
ber nézelődik a Tisza úti vásárban délelőtt 
10 órakor. Pedig azt gondoltam, a rossz 
idő sem tántorítja el az embereket, mégis 
csak december közepe van, közelegnek 
az ünnepek, ilyenkor már javában tombol 
a karácsonyi vásárlási láz. Egyelőre azon-
ban úgy tűnik, ez idén még várat magára. 
Kíváncsi vagyok, hogy csak az eső miatt 
üres-e a vásár, ezért megszólítom az egyik 
fehérnemű árust, és a forgalomról érdeklő-
dök.
- Az időjárás mindig befolyásolja a vásár-

lási kedvet, de az emberek egyébként is 
nagyon meggondolják, hogy mit vesznek, 
az infláció és a többi nehézség miatt sok-
kal kevesebbet vásárolnak, mint régebben 
- meséli a kereskedő - Egyáltalán nem len-
dült fel a vásárlás így karácsony előtt, sőt, 
talán még rosszabb, mint eddig volt, úgy-
hogy nagyon nehéz a helyzet, de próbálunk 
helytállni. Most semmiképp sem mondhat-
juk, hogy van karácsonyi forgalom, időjá-
rástól függetlenül sem. Az igazi nagy ka-
rácsonyi dömping covid előtt volt utoljára, 
már novemberben vásároltak az emberek. 
Most minden annyira drága lett, örülnek, 
ha az ételt meg tudják venni. Azelőtt ötö-
sével vitték a zoknikat, most örülök, ha két 
párt elvisznek egyszerre. Persze nálam is 
drágul minden, van, aminek hetente válto-
zik az ára, és sajnos felfele megy. Az áruk 
közel 90%-a drágul, átlagban olyan 30-
40%-kal, de ez sok mindentől függ, a török 
áru például drágább, a kínai kevésbé.
Hiába várok, itt a vásárban nem igazán ta-
lálkozok vevővel, ezért úgy döntök, egy he-
lyi boltban nézem meg, hogy mi a helyzet. 
Az üzletek polcai ugyanis már hetek, sőt 
hónapok óta roskadoznak a mikulás cso-
kitól, szaloncukroktól és a különféle kará-
csonyi édességektől, az ünnepi dekorációk 
már ősz elején megjelentek a kirakatokban. 

Amikor beérek, egy átlagos hétköznapnak 
tűnik, sokan vannak ugyan, de telepakolt 
kosarat senki nem cipel. Ha már itt vagyok, 
én is bevásárolok a mézeskalácshoz, amit a 
napokban sütünk meg a gyerekekkel. Mi-
közben a fűszereknél válogatok, egy idős 
hölgyhöz lépek, akinek a kosarában mar-
garint és húst látok.
- Ezek már az ünnepi menü hozzávalói? - 
kérdezem tőle. 
- Nem kifejezetten - válaszolja -, nekünk a 
karácsony idén ugyanolyan nap lesz, mint a 
többi, egy átlagos hétvége. Sajnos nagyon 
kevés a nyugdíjunk, pedig ledolgoztunk 41 
évet, de nem igazán tudunk költekezni. A 
családtagjaim is hasonlóan gondolkoznak, 
nincsenek vásárlási lázban, és a boltokban 
sem látok túl nagy tumultust, ami pedig 
ebben az időszakban már jellemző szokott 
lenni.
 - Én sem vásárolok előre, de nem is na-
gyon lehet, hiszen ami lényeges, azt alig 
lehet kapni, a cukrot, lisztet - sorolja a 
gyakran hiányzó élelmiszereket Éva, egy 
másik vásárló. - Így nem egyszerű készülni 
az ünnepekre. Én ajándékért sem szeretek 
rohangálni ilyenkor, egyszerűbb, ha pénzt 
adok a gyerekeknek, aztán ők megveszik 
azt, amire igazából szükségük van.
Habár a mézeskalács hozzávalóit még csak 
most veszem meg, a gyerekek ajándéka-

ival jóval előrelátóbb voltam, és már no-
vemberben beszereztem mindent. Éppen a 
mézet teszem a kosaramba, amikor szóba 
elegyedek Hegedűs Ilonával, hamar kide-
rül, ő sem hagyta utolsó pillanatra az aján-
dékvásárlást.
- Az unokáimnak már megvettem az 
ajándékot, azért ez mégsem maradhat el 
- mondja Ilona. - A gyerekek viszont már 
csak minimális dolgot kapnak. Igenis visz-
sza kell fogni a vásárlást és meg kell gon-
dolni, hogy mire költök. Mi minden évben 
úgy ünneplünk, hogy karácsony másnap-
ján jönnek hozzánk a gyerekek. Nyilván 
fogok készülni arra a napra, sütök-főzök, 
de messze nem úgy, mint régen. Idén nem 
lesz 100 féle étel, csupán egy leves, egy 
második és egy sütemény. A mélyhűtőmbe 
már betettem a húst, a süteményhez való-
kat majd csak a jövő héten vásárolom, mert 
24-én fogok sütni.
Akárkivel beszélgetek, mindenhol hason-
ló a vélemény: idén szolidabb lesz a ka-
rácsony. Az emberek többsége nem költ 
feleslegesen, a legtöbb házban most nem 
kerül többféle menü is az ünnepi asztalra. 
Bár még van pár nap karácsonyig, eddig 
úgy tűnik, idén megfontoltabbak a város-
lakók, így várhatóan a korábbinál visszafo-
gottabb lesz az év végi ünnepi szezon.

venna

Változás előtt az ügyeleti ellátás
Legkésőbb 2023. július 1-től az ügyeleti 
egészségügyi ellátás átalakul. Az állami 
feladatátvétel időpontjáig a tiszaújváro-
si központi ügyeleten feladatot ellátó or-
vosokkal és szakdolgozókkal meghosz-
szabítják a 2022. december 31-ig kötött 
szerződéseket.

Tiszaújváros önkormányzata a központi 
alapellátási orvosi ügyelet megszervezé-
séről Sajószöged, Sajóörös, Nagycsécs, 
Tiszapalkonya és Oszlár települések ön-
kormányzataival kötött konzorciumi 
együttműködés keretében gesztortelepü-
lésként gondoskodik. A megállapodás ér-
telmében a konzorcium vezetőjének az 
ügyeleti ellátás teljesítéséről, tapasztalata-
iról, mutatóiról, költségeinek alakulásáról 
a konzorcium tagjai felé tájékoztatást kell 
nyújtania. Tiszaújváros képviselő-testülete 
december 15-én tárgyalta a tájékoztatót.
A 2022. január 1. és 2022. szeptember 30. 
közötti időszakban, a tavalyi év hasonló 
időszakához képest 486 fővel (1352 főről 
1838 főre) nőtt a központi orvosi ügyeleten 
ellátottak száma. 
Összehasonlítva a feladatellátásban érin-
tett önkormányzatok lakosainak létszámát 
az ellátott esetszám településenkénti szá-
mával, az állapítható meg, hogy az arányok 
közel azonosak. Legnagyobb arányban 
(75%) a legnagyobb lakosságszámú tele-

pülés, Tiszaújváros lakosai vették igénybe 
az ellátást, legkisebb arányban (1,17%) a 
legkisebb lakosságszámú Oszlár település 
lakosai. Az adatok szerint 2022. szeptem-
ber 30-ig, havi szinten közel 180 főt láttak 
el a központi ügyeleten, ami átlagosan napi 
6 fő ellátását jelenti.
A kimutatásban szereplő 55.678.175 fo-
rint bevétel döntően a NEAK finanszí-
rozását (30.501.800) és Tiszaújváros 
(17.831.250.), valamint a feladatellátás-
ban érintett települések hozzájárulását 
(7.345.125) foglalja magában. Sajnálatos 
módon a  települési hozzájárulásnál jelen-
tős, 5.514.125 forint hátralék halmozódott 
fel. A zavartalan feladatellátás biztosítása 
érdekében azonban Tiszaújváros - a lakos-
ságszám arányú hozzájárulás mellett - a be 
nem fizetett települési támogatások össze-
gét megelőlegezte. A Polgármesteri Hiva-
tal, a települések fizetési hajlandóságának 
növelése érdekében levélben kereste meg 
az érintett települések polgármestereit, 
kérve, hogy tartozásukat mielőbb rendez-
zék. (A határidő 2023. február 28. Azok a 
települések, melyek ezt nem teszik meg, 
elveszíthetik lakosságuk gyógy- és strand-
fürdőbe szóló kedvezményét.) 
A legnagyobb arányú kiadást jelenleg a 
személyes közreműködők díjazása, és a 
személyi jellegű kiadás jelenti, a diszpé-
cserszolgálat díja 1.552.000 Ft. A dologi 
kiadás a közüzemi díjakat, a gyógyszere-

ket, készleteket, szakmai anyagokat tartal-
mazza.
A biztonságos feladatellátás érdekében a 
központi orvosi ügyelet ellátására közbe-
szerzési eljárást folytattak le, de ezt a köz-
beszerzési törvény előírásai alapján - mint 
a felelős gesztor önkormányzat polgármes-
tere - eredménytelennek nyilvánította dr. 
Fülöp György. 
A parlament döntésének értelmében legké-
sőbb 2023. július 1-től az ügyeleti ellátás 

átalakul. Az állami feladatátvétel időpont-
jáig a folyamatos feladatellátás személyi 
feltételeinek biztosítása érdekében a köz-
ponti ügyeleten feladatot ellátó orvosokkal 
és szakdolgozókkal a 2022. december 31-
ig kötött személyes közreműködői szerző-
déseket meghosszabbítja, a szakdolgozók 
ügyeleti óradíját - ami 2019. március 1. óta 
nem módosult - 2.310 Ft/óráról 2023. janu-
ár 1-től 3.000 Ft/órára emelte.

f.l.

2022. december 22. 5. � Aktuális

Aranyvasárnap előtt két nappal is csak egy-két vásároló lézengett a Tisza úti vásárban.

Áru van bőven, de a lisztre, cukorra vadászni kell.

Egyelőre minden marad a régiben, de fél éven belül változások lesznek.



Halló, itt a lelkisegély-szolgálat!
Advent idején sok telefonhívás ér-
kezik a lelkisegély-szolgálatokhoz. 
Sokan magányosak és épp csak 
beszélgetni szeretnének, mások ta-
nácsot kérnek, megoldást várnak 
megoldhatatlannak tűnő élethely-
zetükre. Erzsébet 34 éve dolgozik 
a szolgálatnál, megyei ügyelőként 
kezdte, majd csoportvezető lett, 12 
éve pedig szakmai vezetője a mis-
kolci lelkisegély-szolgálatnak. Vele 
beszélgettünk munkáról, segítség-
nyújtásról. 

- Milyen problémákkal hívják fel a 
lelkisegély-szolgálatot leggyakrab-
ban? 
- Elég széles a skála, elsősorban a 
magány, a párkapcsolati problémák 
fiataloknál, tinédzsereknél, akár a fel-
nőtteknél, de betegség miatt is, pszi-
chiátriai kórképekkel küzdő egyének 
is hívnak munkahelyi gondok, men-
tálhigiénés nehézségek miatt, amit 
nehéz feldolgozni. 
- A karácsony és az advent időszaka 
más történeteket hoz telefonvégre?
- Érezhetően igen, hiszen köztu-
dott, hogy a karácsonyi időszak na-
gyon stresszeli az embereket, van is 
egy ilyen kórkép, hogy „karácsonyi 
stresszbetegség”, amikor fokozottab-
ban készülnek az emberek az ünnep-
re, bevásárlás, lótás, futás, takarítás, 
de ilyenkor a stressz miatt többször 
fordul elő a családon belüli rossz 
hangulat, veszekedés, ingerültség és 
ez befolyásolja az emberek hangu-
latát. Köztudott, hogy az emberek 
hiába élnek családban, elmagányo-
sodnak, sokszor szinte félnek az em-
berek együtt tölteni több napot, főleg 
ott, ahol nem felhőtlenek a családi 
kapcsolatok. Emiatt szorongás léphet 
fel. A másik, hogy annyira szeretnénk 
jól megrendezni a karácsonyi együtt-
létet, hogy attól stresszeljük magun-
kat, hogy jaj csak minden rendben 
legyen, időben kész legyek, jöjjenek 
a szeretteink és tökéletesen meg aka-
runk felelni ennek az elvárásnak is 
meg a hozzátartozók elvárásának is. 
- Erzsébet, ha önt felhívják szentes-

te, akkor mit várnak, mit szeretné-
nek hallani?
- Együttérzést, és hogy elmondhassák 
valakinek a belső vívódásaikat. Főleg 
a magányosokra gondolok, hogy pél-
dául nem jöttek el a messzebb lakó 
családtagok, ilyen hívás sokszor van.  
Feladatunk közé tartozik a kríziske-
zelés, az öngyilkosság megelőzése, 
hiszen ezek főleg a karácsony utáni 
időszakban fordulnak elő, úgy ahogy 
a befejezett öngyilkosságok szá-
ma is, hiszen, ha nem sikerült úgy, 
ahogy tervezték az ünnepeket, akkor 
depressziós hangulatot vehet fel az 
egyén, ami előszobája lehet az ön-
gyilkosságnak is.
- Volt már olyan, hogy nem tudott 
segíteni?
- Attól függ, hogy mit értünk segítés 
alatt, mert sokan azt kérik a telefon-
ban is, hogy adjunk tanácsot. A ta-
nácsadás az egyik lehető legrosszabb 
forma a segítő munkában, hiszen ami 
nekem bevált módszer volt, nem biz-
tos, hogy neki is jó, mert én egész 
más helyzetben élek, mint ő, a másik 
fél. A segítés nálunk abban áll, hogy 
megpróbálunk együtt gondolkozni 
empatikus képességeinkkel együtt, 
hogy milyen lehetőségei lehetnek az 
adott helyzetben a hívónak. 
- Olyan története van, amire szí-
vesen emlékszik vissza, mert egy 
beszélgetés jó szájízzel, örömmel 

zárult és tudott segíteni?
- Sajnos ezt nem tehetem meg, mert 
ha elmondok egy valós történetet, 
felismerheti bármelyik hívó is, és az 
már a személyiségjog és a titoktartás 
megsértése. De az elmúlt években 
karácsony környékén a sok hívó kö-
zül néhányan megköszönték, hogy 
segítünk, és ez nagyon jó érzés. 
- Nem nagy teher az a sok min-
den, amit hallanak nap, mint nap, 
hiszen önöket nem szívmelengető 
történetekkel hívják. 
- Igen, érzelmileg megterhelő munka 
ez az ügyelőnek is, hiszen inkább a 
nehéz élethelyzeteket, fájdalmas ér-
zéseket halljuk a telefonban, az ár-
nyékos oldalt a mindennapi életből. 
Pont ezért van nálunk is kötelező-
en szupervízió előírva, ami a segítő 
szakember mentális feldolgozását, 
szakmai fejlődését is elősegítheti, 
hogy ne vonódjon be, ne terhelődjön 
meg lelkileg nagyon, így védjük va-
lamilyen szinten az ügyelőink mentá-
lis életét. 
- Szenteste sokat csörög a telefon? 
- Karácsony körül talán kevesebb hí-
vás van, inkább előtte és utána keres-
nek, de mindenképpen készen állunk. 
És hogyha tényleg nagyon nehéz 
helyzet van, hívjanak minket, hiszen 
ez egy elsősegély krízisvonal, a hívó-
számunk 116-123. 

berta

A karácsonyi lakástüzek legfőbb okai
December a karácsonyi lakástüzek hónapja. 
A karácsonyi és újévi készülődés ellenére, 
vagy épp azok miatt sokak számára jelent 
feszültséggel teli időszakot. Alighanem en-
nek is köze van hozzá, hogy ilyenkor törté-
nik a legtöbb lakástűz éves viszonylatban. 
A lakástűzesetek közel egyhatodát jegyzik 
fel ugyanis ilyenkor a tűzoltók. Meglepő 
azonban, hogy nem a karácsonyfa okozza 
a legnagyobb bajt, hanem a konyha.
Akárcsak egész évben, karácsonykor is a 
konyha a lakástüzek leggyakoribb kiindu-
lópontja. Sokaknál ilyenkor gyűlik össze a 
család, jönnek haza a gyerekek, vagy érke-
zik látogatóba a nagyobb rokonság, ezért 
általában egyszerre több fogás is készül a 
tűzhelyen. A házigazdák ráadásul gyakran 
igyekeznek közben dekorálni, ajándékot 
csomagolni. Ilyen körülmények között 
nem csoda, ha odakap a töltött káposzta, 
vagy épp kigyullad az olaj. A konyhai tüze-
ket gyakran okozza a serpenyőben hagyott, 
túlhevített olaj, amit sokan vízzel, vagy 
kéznél lévő konyharuhával igyekeznek 
eloltani. Ezek a módszerek azonban amel-
lett, hogy személyi sérülést is okozhatnak, 
számos esetben a tűz terjedéséhez is ve-
zethetnek. A forró olaj és a víz találkozása 
robbanásszerű reakcióval jár, ami szétszór-
ja a lángokat. Az olaj okozta tűz oltására 

helyezzünk fedőt az edényre és kapcsoljuk 
ki a tűzhelyet!
A konyhai tüzek után a fűtésrendszer okoz-
za a legtöbb problémát. Ennek egyik oka, 
hogy a kötelező ellenőrzés és kémény-
seprés ellenére is sokan elhanyagolják a 
rendszerek karbantartását. Az eltömődött 
szellőzőjáratok, a kéményben megragadt 
korom és kátrány nemcsak tűzzel járhat, 
hanem szénmonoxid mérgezést is okozhat. 
Ezt nevezik gyakran csendes gyilkosnak is, 
a szén-monoxid mérgezés áldozatai ugyan-
is sokszor elalszanak és nem ébrednek fel 
többé.
Egy szép adventi koszorú a szoba dísze 
és segít még ünnepibbé varázsolni a ka-
rácsony előtti időszakot. A saját kézzel 
készített, vagy akár boltban kapható da-
rabok között is találhatunk azonban olyat, 
ami nem rendelkezik megfelelő gyertya-
tartóval. Erről könnyen lebillenhetnek az 
olvadó gyertyák, amik meggyújthatják a 
koszorút, az alatta lévő terítőt vagy épp az 
asztalt is.
Az Országos Katasztrófavédelmi Fő-
igazgatóság adatai szerint az adventi idő-
szakban csak a koszorúk, fényfüzérek és 
csillagszórók miatt hatvannégy lakástűz 
keletkezett a tavalyi szezonban. És ez 
mindössze az egy százaléka annak, amihez 

a tűzoltókat egy hónap alatt riasztották.
Az olcsó fényfüzérek mellett a ritkán elő-
vett konyhai gépek is okozhatnak váratlan 
hálózati feszültséget, különösen, ha egy 
konnektorba vannak dugva. Figyeljünk 
arra, hogy ne halmozzuk az elosztókat, a 
túlfeszültség ugyanis könnyen okozhat 
elektromos kisülést, ami a legjobb esetben 
is áramszünethez vezethet, de akár elektro-
mos tüzet is okozhat.
Kevés kellemesebb illat létezik a fenyő-
fáénál, különösen karácsonykor. A szoba 

melegében azonban könnyen kiszárad-
nak a vágott fenyők, ami idővel nemcsak 
egyre több tűlevelet eredményez a pad-
lón, hanem növeli a lehetséges lakástüzek 
esélyét is. Gyantatartalma miatt a fenyőfa 
egyébként is a jól éghető fajták közé tarto-
zik, ha kiszárad még gyúlékonyabbá válik, 
így elég egy szikra a csillagszóróból, hogy 
megtörténjen a baj.
A legjobb stratégia a lakástüzek ellen per-
sze a megelőzés. Legyünk körültekintőek 
az adventi és ünnepi időszakban is!

Befejeződött 
a Sulizsaru program

December 15-én ért véget a 2022. évi Sulizsaru program. 
A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság munkatársainak köz-
reműködésével idén is közel kétszáz gyermek bővíthette a 
biztonságos gyalogos- és kerékpáros közlekedéssel kap-
csolatos ismereteit városunk általános iskoláiban, különös 
tekintettel az elsőbbségadás és az úttesten való átkelés 
szabályaira, valamint felhívva a figyelmet a zenehallga-
tás és mobiltelefon-használat közlekedést zavaró hatása-
ira. Az alkalmanként egyórás előadások végén a tanulók 
KRESZ-tesztet töltöttek ki, a legmagasabb pontszámot 
elérőket pedig hasznos ajándékokkal - többek között ke-
rékpárcsengővel, lámpával és bukósisakkal - jutalmazták.

6. � Vegyes 2022. december 22.

A depresszió előszobája lehet az öngyilkosságnak is.

Sulizsaru előadás a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Ál-
talános Iskolában.



December 25. vasárnap 
18:00 Ünnep  templomainkban

A református, a görögkatolikus és a római katolikus mi-
sék és istentiszteletek közvetítése felvételről 

December 30. péntek 
18:00 Tisza TV Szilveszter

Viccek, bakiparádé, villámtréfák, álhíradó, dúdoló fel-
advány. Telefonos játékok élő adásban értékes nyere-

ményekért, gyerekszáj, karaoke verseny. 

Január 4. szerda 
18:00 Tisza TV szilveszter

 A december 30-ai műsor ismétlése

Január 11. szerda 
18:00 Gimnasztráda Gála 2022. 

A novemberi gálaműsor közvetítése felvételről 

A Tisza TV műsora

A Tisza TV szilveszteri műsorának 
támogatói
Tea harmónia

Zajácz Tamás bőrműves iparművész
Borsod Burger Tiszaújváros

Tisia Hotel & Spa
NN Boutique Hotel 

Harmónia Gyógyászati Központ 
Főnix Patika, Polgár

Grillfarm 
BEST Partner Vegyeskereskedés 

MAN Kamion és Busz Kereskedelmi Kft. 
Kézműves boltocska
Borsod Drink Kft. 

TIFIT SC 
LosKabala

Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft.
TiszaSzolg 2004. Kft. 

Grafol Print
Műszaki Szaki 

Testi-lelki Gyógyulda Kocsis Anikó 
Gabi Egészségkuckó

Demjén Beáta fodrász
City Barber

Tisza Ingatlan
GSM Világ

Templomi 
közvetítések

December 24-én délután 4 órától a református temp-
lom szentestei ünnepi istentiszteletén forgat a Tisza TV, 
majd a görögkatolikus templomban lesz tévéfelvétel, a 
18 órakor kezdődő Nagy lenyugvási istentiszteletet, ut-
renyét és pásztorjátékot rögzítik a kamerák. 
A római katolikusoknál december 25-én a 11 órakor 
kezdődő ünnepi szentmisén lesznek ott a tévések. 
A templomi szertartásokat december 25-én láthatják a 
Tisza TV-ben felvételről. Az adás 18 órakor kezdődik.  

2022. december 22. 7. � Vegyes



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

Étkezési térítési díjak szedése 
és ebédjegyosztás

2023. január
Január Helye Ideje Kinek a részére

09. 
hétfő

Gimnázium 
(Kazinczy ház)

7.30-12.00 
és

13.00-16.00

Minden gimnáziumban 
étkező

10. 
kedd

Gimnázium 
(Kazinzcy ház)

7.30-12.00 
és 

13.00-16.00

Minden gimnáziumban 
étkező

11. 
szerda

Gimnázium
(Kazinzcy ház)

7.30-12.00 
és 

13.00-16.00

Minden gimnáziumban 
étkező

Őszirózsa Idősek Klub 10.30-12.00 Szociális étkezők

12. 
csütörtök

Gimnázium 
(Kazinzcy ház)

7.30-12.00 
és 

13.00-16.00

Minden gimnáziumban 
étkező

Bölcsőde 3.sz. pavilon 9.00-12.00 Szociális étkezők

13. 
péntek

Őszirózsa Idősek Klub 07.30-8.00 "Esély" Napközi Otthon
Gimnázium 

(Kazinzcy ház) 7.30-12.00 Minden gimnáziumban 
étkező

16. 
hétfő

Kazinczy ház 
(Hunyadi iskola)

7.30-12.00 
és 

13.00-16.00

Gyerek és alkalmazott 
befizetés

Kazinczy ház I. emelet 7.30-12.00 és 
13.00-16.00

Bóbita, Tündérkert, Sze-
derinda és Szivárvány 

óvodák gyermek és alkal-
mazott befizetés

Tiszaszederkény Idősek Klub 10.45-12.15 Szociális étkezők

17. 
kedd

Bölcsőde 3.sz. pavilon 7.30-9.00 Bölcsödés gyerek és al-
kalmazott befizetés

Tisza-parti Szabadidőház 11.00 - 12.00 Szociális étkezők

Kazinczy ház 
(Széchenyi iskola)

07.30-12.00 
és

13.00-16.00

Gyerek és alkalmazott 
befizetés

18. 
szerda

Kazinczy- ház
(Hunyadi Iskola)

07.30-12.00 
és

13.00-16.00

Gyerek és alkalmazott 
befizetés

Kazinczy ház
(Gondozóház)

8.00-12.00 
és 

13.00-15.00
Szociális étkezők

Központi Étterem 09.00-12.00 Szociális étkezők

19. 
csütörtök

Központi Étterem 10.00-12.00 Szociális étkezők

Kazinczy ház 
(Széchenyi iskola)

07.30-12.00 
és

13.00-16.00

Gyerek és alkalmazott 
befizetés

23.                        
hétfő Bölcsőde 3.sz. pavilon 08.30-12.00

Pótbefizetés szociális ét-
kezés és alkalmazott ét-

kezés megrendelés

25.                          
szerda

Kazinczy ház 
(Hunyadi iskola)

07.30-12.00 
és 

13.00-16.00

Pótbefizetés és alkalma-
zott étkezés megrendelés

Kazinczy ház 
(Központi étterem) 8.00-15.00 Pótbefizetés és alkalma-

zott étkezés megrendelés

Kazinczy ház (Gondozóház)
08.00-12.00 

és 
13.00-1500

Szociális étkezők

Kazinczy ház I. em. 73/3.
7.30-12.00 

és 
13.00-16.00

Bóbita, Tündérkert, Sze-
derinda és Szivárvány 

óvodák gyermek és alkal-
mazott pótbefizetés

26.                        
csütörtök

Kazinczy ház 
(Széchenyi iskola)

07.30-12.00 
és 

13.00-16.00

Pótbefizetés és alkalma-
zott étkezés megrendelés

30.                        
hétfő Gimnázium  (Kazinzcy ház)

7.30-12.00 
és 

13.00-16.00

Minden gimnáziumban 
étkező

31.                        
kedd Gimnázium (Kazinzcy ház)

7.30-12.00 
és 

13.00-16.00

Minden gimnáziumban 
étkező

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a hulladékszállítás a karácsonyi ünnepek alatt (2022. de-
cember 26-án), változatlanul, a korábbi megszokott ürítési rend szerint történik.
Kérjük, hogy a hulladékgyűjtő edényeket és zsákokat a szállítás napján legkésőbb reg-
gel 6 óráig szíveskedjenek kihelyezni.

A tiszaújvárosi ügyfélszolgálati irodánk 2022. december 23-30. között zárva tart. 

A tiszaújvárosi hulladékudvar 2022. december 24-én, 31-én és 2023. január 3-án 
zárva tart.

Az ügyfélszolgálati irodák és a hulladékudvarok nyitvatartási rendjéről részletes tá-
jékoztatás a www.bmhnonprofit.hu oldalon érhető el. A 2023. január 2-től érvényes 
2023. évre vonatkozó hulladéknaptárakat hamarosan feltöltjük.

Egyéb információkért látogasson el a www.bmhnonprofit.hu weboldalra vagy keresse 
fel ügyfélszolgálatunkat. 

Ügyfélszolgálati elérhetőségei:
E-mail: ugyfelszolgalat@bmhnonprofit.hu

Telefon: +36 21 3500 111
Levelezési cím: 3510 Miskolc, Pf. 583

BMH Nonprofit Kft.

Békés karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kíván a BMH Nonprofit Kft.

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 
Jézsó Gábor 

az 1. sz. választókerület képviselője

2023. január 9-én (hétfő) 16.00 órától 
Tiszaszederkényben,

(Tiszaszederkényi Szolgáltatóház)
2023. január 10-én (kedd) 16.00 órától 

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

fogadóórát tart.
Polgármesteri Hivatal

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 
Hok Csaba 

a 7. sz. választókerület képviselője

2023.  január 11-én (szerdán) 16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.

Helye: Polgármesteri Hivatal földszinti képviselői iroda.
Polgármesteri Hivatal

Emelkednek hirdetési díjaink
A Tisza Média Kft. az elmúlt években folyamatosan arra törekedett, hogy a világban 
zajló kedvezőtlen gazdasági körülmények miatt felmerülő többletköltségeket a lehe-
tő legkisebb mértékben hárítsa át hirdetőire. Azonban az elmúlt időszakban jelentősen 
megugrott az infláció, drasztikusan megnőttek az energiaköltségek és a szolgáltatások 
díjai, melyek komoly többletterhet okoztak valamennyi gazdálkodó szervezetnél, így 
Társaságunknál is. Annak érdekében, hogy a szolgáltatásaink eddig megszokott színvo-
nalát továbbra is biztosítani tudjuk, kénytelenek vagyunk a Képújságban és a Króniká-
ban megjelenő hirdetések árait 2023. január elsejétől 20%-kal megemelni. 
A lakossági hirdetési díjak változatlanok maradnak, az áremelés csak a közületi hirde-
tőket érinti!

Részletes információért a következő elérhetőségeinken érdeklődjenek:
kronika@tiszatv.hu, kepujsag@tiszatv.hu

Telefonos elérhetőség:
06/49 341-755, 341-844

Tisza Média Kft.

Baba születik
Szerkesztőségünk továbbra is szeretné folytatni azt a korábbi hagyományt, hogy a 
legifjabb tiszaújvárosiak érkezéséről hírt ad a tágabb közösségnek is, természete-
sen a szülők megkeresésére, és hozzájárulásával. Ezért arra kérjük a leendő édes-
anyákat, édesapákat, hogy ha megérkezik a várva-várt kisbabájuk, és elkészült az 
első cuki fotó az újszülöttről, küldjék el nekünk is, osszák meg velünk az ilyenkor 
fontos információkat is, a baba keresztnevét, születési súlyát, hosszát. Természete-
sen mindez önkéntes alapon működhet csak, mi bízunk benne, hogy nyitottak lesz-
nek erre, és együtt örülhetünk a családdal az új jövevénynek, az éppen aktuálisan 
legifjabb tiszaújvárosi polgárnak a Baba született rovatunkban. Várjuk az örömhírt 
személyesen a szerkesztőségünkben, vagy a kronika@tiszatv.hu email címre is.

8. � Közlemény 2022. december 22.



Pályázhatnak a civil szervezetek
A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal tájékoztatja a 
civil szervezeteket, hogy Tiszaújváros Város Önkor-
mányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a 
civil szervezetek számára. 
Felhívjuk a Tisztelt Pályázók figyelmét, hogy a közpén-
zekből nyújtott támogatások átláthatósága érdekében a 
2007. évi CLXXXI. törvény alapján minden pályázat 
esetében az összeférhetetlenségről, illetve érintettségről 
nyilatkozni kell. A nyilatkozat kitöltése minden pályázat 
esetén kötelező, annak elmulasztása a pályázat érvényte-
lenségét vonja maga után. A nyilatkozat a pályázati doku-
mentáció része.
Amennyiben a 2007. évi CLXXXI. törvény 8. § (1) bekez-
dése alapján az érintettség fennáll, úgy „Közzétételi kérel-
met” is kötelezően csatolni kell a pályázathoz. 
Tájékoztatjuk továbbá arról, hogy a pályázatban leírt és a 
pályázati eljárásban keletkező adatok közérdekű adatok-
nak minősülnek, a pályázat meghatározott adatait közzé-
tesszük a Kormány által meghatározott www.kozpenzpa-
lyazat.gov.hu központi portálon.
Pályázat célja
A pályázat a civil szervezetek 2023. január 1. és 2023. 
december 31. között megrendezendő rendezvényeit támo-
gatja, valamint az érintett szervezetek 2023. évi működési 
költségeihez kíván hozzájárulni.
Pályázhatnak
- civil szervezetek, amelyek az illetékes megyei bíróság 
tiszaújvárosi székhellyel bejegyzett, és Tiszaújvárosban 
működnek,
- országos, regionális, megyei civil szervezetek helyi szer-
vezetei.
Nem részesülhet támogatásban
- az a szervezet, amely az önkormányzat sporttámogatási 
alapjából, az önkormányzat által létesített közalapítvány-
tól azonos pályázati céllal támogatásban részesült,
- önkormányzati fenntartású költségvetési intézmény,
- azok a szervezetek, amelyek az előző évi támogatással 
a megállapodásban foglaltak szerint szabályszerűen nem 
számoltak el,
- azok a szervezetek, amelyek a pályázattal együtt - a pá-
lyázati felhívás mellékletében található - a pályázó szerve-
zet bemutatására szolgáló civil adatlapot nem nyújtják be,
- azok a szervezetek, amelyeknél a közpénzekből nyújtott 
támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. 
törvény 6. §-ában rögzített összeférhetetlenség fennáll. 
Támogatott célok
• önszerveződő közösségek alakulása, működése, amelyek 
tevékenységi köre segíti bizonyos önkormányzati felada-
tok átvállalását,
• rendezvények, melyek szakmai célokon túl a város hír-
nevének erősítését, vagy az ifjúság tartalmas szabadidő 
eltöltését, illetve a helyi identitás fejlesztését szolgálják,
• helyi identitást fejlesztő, erősítő városi kiadványok tá-
mogatása, 

• közművelődés területén alkotó folyamatok támogatása, 
• nemzetközi együttműködés támogatása, 
• külföldi tanulmányutak, konferenciák támogatása, 
• egészséges életmód elterjesztésére ösztönző akciók, 
• életesélyek növelésének támogatása. 
A pályázatban megjelölt cél módosítására nincs lehetőség. 
Támogatás formája, támogatható kiadások
A támogatás formája: A támogatás a pályázó 2023. január 
1. és 2023. december 31. között megvalósuló, a támoga-
tott célok között részletezett tevékenységének gyakorlásá-
hoz, programjának megvalósításához nyújt egyszeri, előre 
folyósított, vissza nem térítendő támogatást, elszámolási 
kötelezettséggel.
Támogatható kiadások: A pályázati lapon szereplő költ-
ségvetés kiadási tételei, amelyek az adott program meg-
valósításához, a működéshez igazolhatóan kapcsolódnak.
Működési költségek többek között:
- irodabérlet, rezsi, kommunikáció díja,
- bér és járulékai, tiszteletdíj,
- szakértői költségek,
- utazási költségek,
- szállás, étkezés,
- anyag-, eszközbeszerzés. 
Nem támogatható: beruházás, reprezentáció.
A pályázat benyújtásához önrész vállalása nem kötelező.
A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
A benyújtás módja:
A pályázatok kizárólag a Tiszaújváros Város Önkormány-
zatának Polgármesteri Hivatala által erre a célra kiadott 
pályázati adatlapon és a kötelező dokumentumok csatolá-
sával, papíralapon nyújthatók be. 
A pályázati adatlapnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, 
címét, a pályázat célját, a tervezett program, illetve tevé-
kenység részletes leírását, a programhoz szükséges anyagi 
támogatás mértékét, részletes költségvetést, a szervezet 
fizetési számlaszámát, adószámát, programban résztvevő 
lebonyolító szakemberek nevét. 
A pályázati kiírás évét megelőző naptári év január 1. nap-

ját követően bejegyzett civil szervezetek esetében igazo-
lást a bírósági bejegyzésről (bejegyzés másolata a pályázó 
szervezet képviselőjének hitelesítésével). 
A pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy részesült-e már 
támogatásban Tiszaújváros Város Önkormányzatának 
Képviselő-testületétől, illetve önkormányzati közalapít-
ványtól, alapítványtól, továbbá arról, hogy van-e jelenleg 
folyamatban pályázata tiszaújvárosi önkormányzati köz-
alapítványnál, alapítványnál.
Minden esetben kérjük megjelölni a pályázati projektért 
felelős kapcsolattartó személy nevét, elérhetőségét.
Kérjük, hogy a program részletes leírását maximum 1 ol-
dal terjedelemben csatolják.
Pályázati dokumentáció beszerzése
A pályázati kiírás, pályázati adatlap, a pályázó szervezet 
bemutatását tartalmazó formanyomtatvány (civil adatlap), 
illetve a közpénz nyilatkozat, közzétételi kérelem letölthe-
tő a www.ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu honlapról, illetve 
személyesen átvehető ügyfélfogadási időben a Polgármes-
teri Hivatal Ügyfélszolgálatán.
A benyújtás helye:
A pályázatokat postai úton (3580 Tiszaújváros, Bethlen 
Gábor út 7.), vagy személyesen a Polgármesteri Hivatal 
Ügyfélszolgálatán lehet benyújtani ügyfélfogadási időben.
A benyújtás határideje
2023. február 3.
A pályázat elbírálása
A benyújtott pályázatokról a képviselő-testület 2023. már-
ciusi ülésén dönt. 
A pályázókkal Tiszaújváros Város Önkormányzata tá-
mogatási megállapodást köt, melyben meghatározzák a 
támogatásra biztosított összeget, a kiutalás feltételeit, a 
felhasználás célját és határidejét, az elszámolás módját és 
határidejét.
A pályázattal kapcsolatban az alábbi telefonszámokon 
kérhető információ:
- Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal Intézményfelügye-
leti, Szociális és Sport Osztály: 548-032, 548-066

A Tiszaújváros Városi Rendelőintézet felvételre keres munkavállalót 

műtős szakasszisztens 
munkakör betöltésére 

1 fő teljes munkaidős határozott időre történő foglalkoztatásban 4 hónap próba-
idő kikötésével. 

A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
- műtős szakasszisztens végzettség, 
- büntetlen előélet, 
- egészségügyi alkalmasság

A pályázat részeként benyújtandó iratok:
- részletes szakmai önéletrajz
- érvényes működési engedély 
- végzettséget igazoló bizonyítványok másolata
- eredeti, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány annak igazolására, 
hogy a jelentkező az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény 
2. § (4)-(6) bekezdéseiben foglaltaknak megfelel
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmát a bíráló bizottság minden 
tagja megismerheti

Egyéb információk:
- Illetmény a 2020. évi C. törvény szerint.
- Az állás betölthető: elbírálást követően azonnal.
- A jelentkezés benyújtása a rendelo@tujvaros.hu e-mail címen, vagy postán Tiszaúj-
város Városi Rendelőintézet, 3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 11-13. 
Kérjük a borítékon feltüntetni az álláshirdetés azonosító számát: 5/50082-4/2022., va-
lamint a munkakör megnevezését: „MŰTŐS SZAKASSZISZTENS”

Nagyné Kántor Judit 
főigazgató 

A Tiszaújváros Városi Rendelőintézet felvételre keres munkavállalót 

asszisztens
munkakör betöltésére 

1 fő teljes munkaidős határozott időre történő foglalkoztatásban 4 hónap próba-
idő kikötésével. 

A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
- ápoló, asszisztens végzettség 
- büntetlen előélet 
- egészségügyi alkalmasság
Előny jelent:
- ápolói OKJ bizonyítvány
- számítógépes ismeretek és gépírás
A pályázat részeként benyújtandó iratok:
- részletes szakmai önéletrajz
- érvényes működési engedély 
- végzettséget igazoló bizonyítványok másolata
- eredeti, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány annak igazolására, 
hogy a jelentkező az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény 
2. § (4)-(6) bekezdéseiben foglaltaknak megfelel
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmát a bírálóbizottság minden 
tagja megismerheti
Egyéb információk:
- Illetmény a 2020. évi C. törvény szerint.
- Az állás betölthető: elbírálást követően azonnal.
- A jelentkezés benyújtása a rendelo@tujvaros.hu e-mail címen, vagy postán Tiszaúj-
város Városi Rendelőintézet, 3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 11-13. 
Kérjük a borítékon feltüntetni az álláshirdetés azonosító számát: 5/50082-4/2022., va-
lamint a munkakör megnevezését: „ASSZISZTENS”

Nagyné Kántor Judit 
főigazgató 

2022. december 22. 9. � Közlemény/Hirdetés



A Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. 
bérleti üzemeltetésre meghirdeti a tulajdonában álló, 

Tiszaújvárosi Sportcentrumban található 2 büfét
1. büfé: 83,12 m2, alapterületű folyamatos üzemelésű ún. „sportolói büfé”
2. büfé: 128,34 m2 alapterületű esetenkénti üzemelésű ún. „rendezvény büfé”
A büfék helye: Sportcentrum, 3580 Tiszaújváros, Teleki Blanka út 6.
Benyújtási határidő: 2022. december 23.
A pályázattal kapcsolatos további írásbeli információk (pályázat tartalma, szerződéses 
kötelezettségek, elbírálás szempontjai, csatolandó dokumentumok) az alábbi elérhető-
ségeken kérhetőek:
• személyesen a Tiszaújvárosi Sportcentrumban (3580 Tiszaújváros, Teleki Blanka út 
6.)
• a sportpark@sportpark.tiszaujvaros.hu e-mail címen
• tel.: 49/542- 030

Jelöltállítás, tisztújítás
Tisztelt Horgászok!
A Zabos Géza Horgász Egyesület tisztségviselőinek mandátuma 2023 februárjában le-
jár, ezért 2023. február 18-án 7.30. órától (a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Köz-
pont Központi éttermében) tisztújító közgyűlést tartunk. 
A Vezetőség a 2022. 11. 4-i ülésén - az alapszabály és a választási szabályzat előírásai-
nak figyelembevételével - a jelölés és választás előkészítésére 5 fős Jelölő Bizottságot 
kért fel, melynek tagjai: Balázs Tibor elnök, Kerékgyártó István, Lády József, Márton 
Károly, Orosz Attila. 
A jelölőlisták 2022. november 19-től megtalálhatóak a Jelölő Bizottság tagjainál, illet-
ve nyitvatartási időben az alábbi helyeken:

„Dugó” Horgászbolt Polgár, Báthori u. 2.
Kiskerék Barkácscentrum és Horgászbolt Tiszaújváros, Piramis Üzletház.

Kiskerék Barkácscentrum és Horgászbolt Sajószöged, Ady u. 33.
„Sajó” Horgászbolt Tiszaújváros, Lévay u. 68.

ZGHE Iroda Tiszaújváros, Bartók B. út 7. 

A jelölési és választási szabályzat elérhető az egyesület honlapján, a Bizottság tagjai-
nál és az egyesület irodájában. 
Kérem a horgásztársakat, hogy éljenek jelöltállítási és választási jogukkal!

Balázs Tibor elnök
Jelölő Bizottság 

Szegények karácsonya Szederkényben
A Tiszaújvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. december 23-án (péntek) 
rendezi meg a „Szegények karácsonya” rendezvényét, melyre minden érdeklődőt sze-
retettel vár. Megnyitó 16 órakor, élelmiszercsomagok és ajándékdobozok osztása. A 
rendezvény helyszíne: Tiszaújváros, Rákóczi utca 81.

Farkas Sándor 
elnök

Forgógépek karbantartásával, telepítésével, beüzemelésével, rezgésdiagnosztikai 
felügyelettel foglalkozó vállalkozás új munkatársakat keres 

az alábbi munkakörbe:

Rezgésdiagnosztikai szakember/mérnök
Munkavégzés helye: Tiszaújváros
Feladatok: 
- forgógépek (szivattyú, kompresszor, turbina, fúvó, ventilátor stb.) rezgésmérésében 
és diagnosztikájában való aktív részvétel;
- jegyzőkönyvek készítése az elvégzett munkákról a cég belső sztenderdjeinek meg-
felelően;
- mérőrendszerek telepítése, üzemeltetése, mérési adatok kezelése;
- esetenként helyszíni szerelésben, egytengelyűségi beállításban és (helyszíni + padi) 
kiegyensúlyozásban való részvétel;
- a munkakörülmények jellege részben könnyű fizikai munka, részben irodai mozgal-
mas munka.
Elvárás: 
- műszaki végzettség (gépész, villamos vagy műszerész mérnök/technikus);
- minimum 3-5 éves szakmai gyakorlat forgógépek rezgésdiagnosztikai vizsgálatában;
- felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek (Word, Excel, Outlook stb.)  
- angol nyelvtudás;
- legalább B kategóriás jogosítvány;
- felelős, önálló, precíz munkavégzés.
Előny: 
- VAT I-es képesítés;
- ipari forgógépek rezgésmérésében, karbantartásában való tapasztalat.
Amit kínálunk: hosszútávú, biztos munkahely egy dinamikusan fejlődő több mint 30 
éves magyar tulajdonú családi vállalkozásnál, versenyképes jövedelem és juttatási 
csomag. 
A fényképes önéletrajzokat a bérigény megjelölésével a skorvan.rita@tlw.hu e-mail 
címre várjuk.

Forgógépek karbantartásával, telepítésével, beüzemelésével, rezgésdiagnosztikai 
felügyelettel foglalkozó vállalkozás új munkatársakat keres 

az alábbi munkakörökbe:

Gépész/Gépszerelő - gépészmérnök, 
gépésztechnikus, lakatos

Munkavégzés helye: Tiszaújváros
Feladatok: 
- forgógépek (szivattyú, kompresszor, turbina, fúvó, ventilátor stb.) szerelésében, kar-
bantartásában való aktív részvétel;
- jegyzőkönyvek készítése az elvégzett munkákról (technikus vagy mérnök esetében).
Elvárás: 
- legalább gépszerelő vagy gépésztechnikusi végzettség (gépkarbantartó, javító tech-
nikus);
- minimum 5 éves szakmai gyakorlat forgógépek karbantartásában;
- felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek (Word, Excel, Outlook stb.)  - (tech-
nikus vagy mérnök esetében);
- legalább B kategóriás jogosítvány;
- felelős, önálló, precíz munkavégzés.
Előny: 
- ipari forgógépek karbantartásában való tapasztalat;
- angol nyelvismeret (technikus vagy mérnök esetében);
- egyéb végzettség / képesítés (targoncavezetői jogosítvány, tűzvédelmi vizsga, he-
gesztői vizsga, könnyűgépkezelő, nehézgépkezelő, daruvezetői és teherkötözői vizs-
ga, gépkezelői vizsga, forgácsolói végzettség stb.);
Amit kínálunk: 
- hosszútávú, biztos munkahely egy dinamikusan fejlődő több mint 30 éves magyar 
tulajdonú családi vállalkozásnál;
- versenyképes jövedelem és juttatási csomag.
A fényképes önéletrajzokat a bérigény megjelölésével a skorvan.rita@tlw.hu e-mail 
címre várjuk.

A Tiszaújvárosi  Krónikában  
is megjelenik 

lakossági apróhirdetése,  
amennyiben azt 

a Tisza TV Képújságában 
legalább 5 napra (2500 Ft) 

legkésőbb kedden 12 óráig feladja.

A Krónika  elérhetőségei:
Tel.: +36 49 341-755, 

+ 36 49 341-844
E-mail:  kronika@tiszatv.hu

web: kronika.tiszatv.hu

Bezárt a gombavizsgáló
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Városköz-
ponti piac és vásárcsarnok területén a lakossági gom-
bavizsgáló 2022. december 1-től zárva tart.
Várható nyitás: 2023. április (időjárás függvényében)

Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.

10. � Hirdetés 2022. december 22.



Sportolókat jutalmaztak a gálán
Nemzetközi eredményei 

alapján anyagi elismerésben 
részesült

Bragato Giada, a Tiszaújvárosi Ka-
jak-Kenu és Sárkányhajó Egyesület ver-
senyzője az ICF Felnőtt Gyorsasági és 
Parakenu Világbajnokságon NC2 500 mé-
teren elért 3. helyezéséért.
Horváth Kata, a Tiszaújvárosi Kajak-Ke-
nu és Sárkányhajó Egyesület versenyzője
az ICF Maraton Világbajnokságon ifjúsá-
gi korosztály K1 19 kilométeren elért 1. 
helyezéséért.
Szegi Zsombor, a Tiszaújvárosi Ka-
jak-Kenu és Sárkányhajó Egyesület ver-
senyzője az ICF Maraton Világbajnoksá-
gon ifjúsági korosztály C2 19 kilométeren 
elért 1. helyezéséért.
Szűcs Milán Ádám, a Tiszaújvárosi 
Kajak-Kenu és Sárkányhajó Egyesület 
versenyzője az Olimpiai Reménységek 
Versenyén K4 500 méteren elért 1. helye-
zéséért.
Czakó Bálint, a Tiszaújvárosi Kajak-Ke-
nu és Sárkányhajó Egyesület versenyzője
az Olimpiai Reménységek Versenyén C4 
500 méteren elért 3. helyezéséért
Mircse Iván, a Tiszaújvárosi Kajak-Kenu 
és Sárkányhajó Egyesület versenyzője
az Olimpiai Reménységek Versenyén K4 
500 méteren elért 4. helyezéséért.
Lehmann Csongor, a Tiszaújvárosi Tri-
atlon Klub versenyzője a Karlovy Vary 
Triatlon Világkupán és a Tiszaújváros Tri-
atlon Európa-kupán elért 1. helyezéséért.
Kiss Gergely, a Tiszaújvárosi Triatlon 
Klub versenyzője a Tiszaújváros Triatlon 
Európa-kupán elért 3. helyezéséért.
Kovács Gyula, a Tiszaújvárosi Triatlon 
Klub versenyzője a Junior Világbajnoksá-
gon elért 13. helyezéséért.
Lehmann Sára, a Tiszaújvárosi Triatlon 
Klub versenyzője az Ifjúsági Triatlon Eu-
rópa-bajnokságon elért 29. helyezéséért.
Sinkó-Uribe Ábel, a Tiszaújvárosi Triat-
lon Klub versenyzője az U23 Triatlon Eu-
rópa-bajnokságon elért 26. helyezéséért.
Bagi Zoltán, a Tiszaújvárosi Triatlon 
Klub versenyzője az Európai Ifjúsági 
Olimpiai Fesztiválon 100 m gyorsúszás-
ban elért 3. helyezéséért.
Kiss Csaba, a Tiszaújvárosi Sport Club 
Atlétika Szakosztályának versenyzője a 
38. Honvéd Kupa Nemzetközi Atlétikai 
Versenyen 100 m síkfutásban elért 8. he-
lyezéséért.
Tóth Hunor Ábel, a Tiszaújvárosi Sport 
Club Atlétika Szakosztályának verseny-
zője a 38. Honvéd Kupa Nemzetközi At-
létikai Versenyen 400 m síkfutásban, idő-
futamon elért 6. helyezéséért.
Tóth Imre, a Justitia Fuji-Yama Spor-
tegyesület Tiszaújvárosi Csoportjának 
versenyzője az Avas Kupa - 16. Csordás 

József Emlékversenyen kadet formagya-
korlat kategóriában elért 1. helyezéséért.
Kurucz Hanna, a Justitia Fuji-Yama 
Sportegyesület Tiszaújvárosi Csoport-
jának versenyzője az Avas Kupa - 16. 
Csordás József Emlékversenyen kadet 
formagyakorlat kategóriában elért 3. he-
lyezéséért.

Kiemelkedő eredményt elért 
felnőtt sportolók és edzők

Drahosné Orbán Erzsébet: A Tiszaújvá-
rosi Sport Club Természetjáró Szakosztá-
lyának gyalogtúra szakágvezetője. Aktív 
túravezető, a túramozgalmak résztvevője. 
Főszerepet vállalva szervezi és segíti az 
egyesület Hollós Kupa, a Tiszaújváro-
si Turista Triatlon, a ,,TTT40” és a ,,Ti-
szagátak Teljesítménytúra” programjait. 
2019-ben első magyar hölgyként jutott 
fel Kirgizisztánban az 5130 méter magas 
Uhin csúcsára, majd 2021-ben Grúziában 
az 5050 m magas Kazbeg csúcsát hódítot-
ta meg. 
Drahos Mihály: A Tiszaújvárosi Sport 
Club Természetjáró Szakosztályának tú-
ravezetője, aki nagy körültekintéssel szer-
vezi és vezeti a gyalogtúrákat, és segíti a 
szakosztály rendezvényeinek sikeres le-
bonyolítását. A magashegyi túrák elköte-
lezettje, az ő nevéhez is köthető az Uhin 
és a Kazbeg csúcs meghódítása.  
Katona Barbara Elizabet: A Football 

Club Tiszaújváros női csapatának kiemel-
kedő játékosa 2022-ben. A csapat kapusa 
és csapatkapitánya. Kiemelkedő teljesít-
ményt nyújt kapusként, de szükség szerint 
mezőnyjátékban is megállja a helyét. 
Molnár Bence: 10 éves kora óta a Tisza-
újvárosi Phoenix Kosárlabda Klub játéko-
sa. Megbízható, kiegyensúlyozott játékára 
bátran lehet számítani a kiélezett mérkő-
zéseken is. Csapata egyik legjobb védője, 
támadásban is kiemelkedően teljesít.
Császár Zoltán: 2013-tól a Football Club 
Tiszaújváros utánpótlás edzője. Nevelési 
elhivatottságától, klubhűségétől csak ki-
tartása erősebb. Szereti a kihívásokat, 
több korosztályban is kipróbálta már ma-
gát, nagyon sok játékos nevelkedett már 
eddig is a keze alatt. A múlt évben csa-
patával bronzérmet szerzett, a futó idény-
ben az általa vezetett U13-as csapat áll a 
regionális bajnokságban a tabella legfelső 
fokán.
Szendrey Tibor: A Tiszaújvárosi Pho-
enix Kosárlabda Klub Tibi bácsija több 
mint egy évtizedig irányította a klub fel-
nőtt csapatának játékát. Vezetőedzői te-
vékenysége során jutott fel és lett stabil 
tagja a nemzeti bajnokság első osztály B 
ligájának a csapat. Az NB I/B-s küzdel-
mek mellett az utánpótlás bajnokságok 
több korosztályában nevelt versenyző-
ket, az előző években a legkisebb kosa-
ras palántákkal foglalkozott. Az egyesület 
eredményességéhez, meghatározó edzői 
munkájával nagymértékben járult hozzá 
az évek során. 

Sportága legjobbja
Általános Iskola Diákolimpia kategóriá-
ban: Bagi Zoltán úszó. A Tiszaújvárosi 
Református Diáksport Egyesület spor-
tolójaként a Diákolimpia „A kategóriás” 
Döntőjében IV. korcsoportban 50 m pil-
langón 1. helyezést, 50 m gyorson szin-
tén 1. helyezést ért el. A Tiszaújvárosi 
Triatlon Klub versenyzőjeként az Európai 
Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon 100 m gyor-
súszásban a dobogó 3. fokára állhatott fel.
Középiskola Diákolimpia kategóriában: 
Bencs Milán röplabdázó. A Tiszaújváro-
si GIMI Diáksport Egyesület tagjaként a 
gimnázium megyei döntőbe jutott csapa-
tának a legjobbja volt. Kitűnő képességű 
játékos, akinek az edzésmunkája követen-
dő, példaértékű a többi játékos számára. 

Súlyemelés: Réti Márton a Tiszaújvá-
rosi Sport Club Súlyemelő Szakosztály 
versenyzője. A szakosztály egyik leg-
eredményesebb versenyzője évek óta. A 
Súlyemelő Junior Orszàgos Bajnokságon 
a 89 kg-os súlycsoportban 232 kg-os ösz-
szetettel, 3. helyezést ért el.
Atlétika: Kiss Csaba a Tiszaújvárosi 
Sport Club Atlétika Szakosztály verseny-
zője. A szakosztály egyik legeredmé-
nyesebb sportolója.  A 38. Honvéd Kupa 
Nemzetközi Atlétikai Versenyen 100 m 
síkfutásban 8. helyezést, a 127. Atlétikai 
Magyar Bajnokságon, pedig 9. helyezést 
ért el.
Labdarúgás: Tóth Simon Béla a Football 
Club Tiszaújváros játékosa. Tiszaújváro-
si nevelésű nagyon tehetséges fiatalem-
ber, aki még szép jövő előtt áll, hiszen az 
edzéseken és a mérkőzéseken is mindig a 
maximumra törekszik, így teljesítménye 
egyre stabilabbá válik. Alázatos és szor-
galmas, példa lehet minden utánpótlás 
korú játékos számára.
Kosárlabda: Kovács Zoltán a Tiszaújvá-
rosi Phoenix Kosárlabda Klub játékosa.
A Phoenix KK felnőtt csapatának kapi-
tánya, ezt a nemes feladatot már két éve 
látja el. A klub saját nevelésű játékosai 
közé tartozik. Edzője és csapattársai is 
megbíznak benne, és hallgatnak rá. Hoz-
záállásával, figyelmével, fegyelmével, és 
a megfelelő munkamorállal érdemelte ki 
a kitüntető címet. Igyekszik mindig ma-
ximálisan teljesíteni, csapatát győzelemre 
buzdítani.
Triatlon: Lehmann Csongor a Tiszaúj-
városi Triatlon Klub versenyzője. A klub 
Párizsba, a következő nyári olimpiai játé-
kokra készülő, kiemelkedő teljesítményű 
versenyzője, a Nemzetközi Olimpiai Kva-
lifikációs Ranglistán a 10. helyen szere-
pel, a Világranglistán a 13. helyen áll.
Kajak-Kenu: Bragato Giada a Tiszaújvá-
rosi Kajak-Kenu és Sárkányhajó Egyesü-
let versenyzője. A TKKSE felnőtt váloga-
tott kenusa, a felnőtt világbajnokságon 3 
bronzérmet, az Európa-bajnokságon egy 
arany- és egy ezüstérmet, a Világkupán 
bronzérmet, míg az U23-as világbajnok-
ságon egy arany- és egy bronzérmet szer-
zett.
(A kiemelkedő eredményt elért utánpótlás 
sportolók névsorát következő számunkban 
közöljük.)
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A sportolók is táncra perdültek a gálán.

A Tiszaújvárosi Gimnasztráda látványos koreográfiákkal lépett színpadra a sportgálán.



Megúsztuk száz pont alatt
KOSÁRLABDA. A bajnokság ti-
zennegyedik fordulójában, decem-
ber 16-án a Budafok otthonába lá-
togatott el a Phoenix. A listavezető 
ellen teljes kerettel sem számíthat-
tunk volna a mérkőzés esélyesének, 
a sok hiányzóval még inkább szű-
kültek a lehetőségek, és nem sike-
rült meglepetést okozni.

Budafok - Phoenix KK 
98-65

(24-21, 22-10, 29-22, 23-12)

Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix 
KK: Czimer László Adrián (1), Laka-
tos Péter (14), Molnár Bence (21/15), 
Victor Kelechi (6), Kovács Zoltán 
(5/3). Csere: Mezei Dávid (-), Dem-
kó Milán (-), Taskó István (-), Rákosi 
Kornél (10/6), Gaál Bence (-), Asszú 
Ádám (8/6). Vezetőedző: Lekli Jó-
zsef.
Az első pont a Phoenixé volt, hamar 
kibontakozott a Budafok fölénye. 
8-1 után kezdődött a lassú felzárkó-
zás, és a kitartó munkának meg is lett 
az eredménye: a nyolcadik percben 
egyenlített a Phoenix. A negyed vég-
játékában ismét ellépett egy kissé a 
vendéglátó, de a 24-21-es állás hatá-
rozottan biztató volt.
A második etap már borúsabb képet 
mutatott. Ismét a Budafok kezébe ke-
rült az irányítás, és a vendégek csak 
a negyed közepéig tudtak újra vissza-
jönni ellenfelük közelébe. Az ötödik 
perc után állandósult a tíz egység fö-
lötti hátrány.

A tizenöt pontos lemaradás orvosol-
ható lett volna, ha elég hosszú a pad, 
így azonban egyre inkább kiütköz-
tek a fáradtság jelei játékosainkon. 
A harmadik negyedtől kezdtek meg-
szaporodni a pontatlan dobások és 
átadások, a hibákat pedig rendre ki-
használta a Budafok. Ennek ellenére 
valamivel jobban sikerült ez az etap 
az előzőnél, ám ez csak a hátrány ki-
sebb növekedéséhez volt elegendő. A 
különbség húsz pont fölé emelkedett.
A záró felvonásban már nagyon nehe-
zen jöttek a Phoenix pontjai, a dobá-
sok nagy része lepattant a házigazda 
gyűrűjéről. A Budafok azonban nem 
veszítette el lendületét, bő tíz egység-
gel ismét megnövelte előnyét.
A csapat motorja ezúttal a remek for-
mában kosarazó Molnár Bence volt 
(21/15 pont, 11 lepattanó, 3 assziszt, 

1 szerzett labda, 4 kiharcolt fault). Jól 
teljesített Lakatos Péter (14 pont, 4 le-
pattanó, 5 assziszt, 2 szerzett labda, 6 
kiharcolt fault), és Rákosi Kornél is. 
(10/6 pont, 5 lepattanó, 1 assziszt, 1 
szerzett labda, 1 kiharcolt fault).
Lekli József: Gratulálok a Budafok-
nak, mert teljes mellszélességgel áll-
tak oda a mérkőzéshez. A saját csa-
patomnak az első negyedhez tudok 
gratulálni, onnantól kezdve inkább 
„tele nadrággal” játszottunk, nem tud-
tunk küzdeni, nem tudtuk kiharcolni 
azokat a helyzeteket, amiket szeret-
tünk volna. Sajnos nagymértékben 
befolyásolja a támadójátékunkat az, 
hogy hiányoznak játékosaink. Remé-
lem, hogy januártól már teljes kerettel 
tudunk készülni és kiállni a mérkőzé-
sekre, mert ez így kevés.
Károly Máté: Sejtettük, hogy a Ti-
szaújvárosnak lesznek hiányzói, 
ugyanakkor az előző mérkőzésen is 
megmutatták, hogy meghatározó játé-
kosaik nélkül is tudnak jó perióduso-
kat hozni és meg tudják lepni ellen-
felüket. Ez ma is így volt, hullámzott 
a játék, látszott, hogy nem adják fel, 
és megpróbálnak egy jó meccset ját-
szani. Sajnos mi hosszabb-rövidebb 
időszakokra kikapcsoltunk, így nem 
lehetek teljes mértékben elégedett. Az 
eredmény rendben van, de a mutatott 
játék nem igazán. A Tiszaújvárosnak 
minden jót kívánok, épüljenek fel a 
sérültjeik, gyógyuljanak fel a betege-
ik mielőbb! Mindenkinek kellemes 
ünnepeket kívánok!

Új elnök, új felállás, a cél a bennmaradás
LABDARÚGÁS. Közgyűlést tar-
tott az FC Tiszaújváros, melyen új 
elnököt és elnökségi tagot válasz-
tottak. Az elnökség aktualitásokról 
szóló, illetve Szalánczi Tamás után-
pótlás szakmai vezető beszámolóját 
követően a jelölőbizottság ismer-
tette a jelölteket, akik úgy nyilat-
koztak, hogy vállalják a pozíciók 
betöltését.

A tagság döntött az elnökség egy 
fővel történő kibővítéséről. Márkus 
László és Molnár Zoltán elnökségi 
tagokhoz csatlakozott Fodor Péter és 
Lukács Flórián a 2023. január 1-től 
2026. május 31-ig tartó időszakra. 
Az egyesület elnöke Stefán Albertné 
lett, aki hat éve dolgozik az egyesület 
kötelékében, jól ismeri az egyesület 
működését, feltett szándéka az elmúlt 
években kialakult működési modell 
folytatása és fenntartása, viszont a 
szakmai munka tekintetében támasz-
kodni kíván a sportszakemberekre.
Ennek megfelelően a jövő év elején 

az egyesület kialakítja a felnőtt csapat 
szakmai vezetői pozícióját, akinek 
feladata és felelőssége lesz a vezető-
edzővel közösen a felnőtt csapat ke-
retének kialakítása és a szakmai mun-
ka felügyelete. A szakmai vezetőnek 
szabad keze lesz az elnökség által 
meghatározott kereteken belül. Az új 

felállás kialakulásáig az átmeneti idő-
szakban az egyesület elnöksége közö-
sen koordinálja a januárban kezdődő 
átigazolási időszakot, a felnőtt csapat 
megerősítését, hiszen a bajnokság 
közben a célkitűzés változott. Jelen-
leg egyértelműen az NB III-as tagság 
megőrzése a legfontosabb feladat.

Bragato és Krucsai 
a legeredményesebb

KAJAK-KENU. Évzárót tartott a Kökény Roland Re-
gionális Akadémia (KRRA), ahol a kölyök válogatot-
tak és edzőik mellett a pontot szerző klubok részesül-
tek díjazásban. 
A kölyökválogatott legtöbb válogatott pontot szerző ver-
senyzője Macsó Lili lett, a legtöbb bajnoki pontot pedig a 
Tiszaújvárosi KKSE érte el. 
A KRRA legeredményesebb versenyzője idén a tiszaúj-
városi Bragato Giada lett, edzője Krucsai József pedig a 
legeredményesebb edző címet kapta. 

Mikulás kupa
TENISZ. A Tiszaújvárosi Tenisz Club december 10-én 
versenyt rendezett a tenisz suliba járó fiatalok részére 
három kategóriában. 
A verseny célja a tenisz suli sportolóinak játék- és ver-
senylehetőség biztosítása, tudásszint-felmérés, valamint 
egy kellemes közös hétvégi program.
A 15 fiatal teniszező közül a kezdők játékos ügyességi 
vetélkedőn, míg a nagyobbak körmérkőzéses rendszerben 
versengtek a győzelemért és a díjakért.
A verseny végeredménye: 
Haladók (képünkön): 1. Fülöp Kende, 2. Fülöp Kolos, 3. 
Gulyás Vilma, 4-5. Lovász Kende és Ugrai-Havas Dániel.
Közép haladók: 1. Szabó Lili, 2. Hudák Hanna, 3. Kiss 
Gergő, 4. Járai Szebasztián, 5. Barancsi Flóra.
A kezdő csoportjában induló diákok szintén nagyon szé-
pen teljesítették az ügyességi feladatokat, itt mindenki 
első helyezett lett! A csoport résztvevői: Kerékgyártó Fan-
ni, Gyuris Zita, Kerékgyártó Ádám, Kerezsi Kristóf, Osz-
kocsil Nóra.
A verseny színvonalas megrendezését Tiszaújváros önkor-
mányzata támogatta, melyet ezúton is köszön a klub.

Haladó katások
KARATE. A tiszaújvárosi Justitia Fuji-Yama SE 4 ver-
senyzővel vett részt a 9 ország részvételével lezajlott 
Open Shito-ryu International karate cup versenyen. 
Mindenki kadett haladó kata kategóriában indult.
Eredmények: Kurucz Hanna 2. hely, Gyürky Eszter 3. 
hely, Tóth Imre 3. hely, Grenczel Áron 5. hely. 
A képen balról-jobbra: Kujbus Annabella edző, Tóth 
Imre, Grenczel Áron, Kurucz Hanna, Gyürky Eszter 
versenyzők, Oláh Sándor edző. 
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A két legponterősebb játékos, Bán és Rosemond még mindig sérült.

A Budafok a Phoenix fölé magasodott.

Képünkön Kökény Roland, Bragato Giada és Krucsai 
József.             (Fotó: RKKA)

Januárban újratervezés: bennmaradás.



Az utolsó, a szeretetet jelképező 
gyertyát is meggyújtották a város 
adventi koszorúján vasárnap dél-
után. Az Adventi hangolódás ne-
gyedik hétvégéjén is karácsonyi 
programok várták a Városháztérre 
érkezőket. Az egyházak képviselői 
elmondták ünnepi gondolataikat, 
majd dr. Fülöp György polgármes-
ter mondott köszönetet minden-
kinek, akik négy héten át lehetővé 
tették a közös ünnepi hangolódást.  

- Az adventi időszaknak arról kellene 
szólnia, hogy négy héten keresztül 
készülődünk, várakozunk, megnyug-
szunk, lecsillapodunk, odafigyelünk 
egymásra, végiggondoljuk az évet - 
mondta beszédében a polgármester. 
- De az a helyzet, hogy a december 
mégsem erről szól. Ilyenkor le kell 
zárnunk az évet, még rengeteg a 

feladat a munkahelyeken, emellett 
vásárolni kell, készülődni kell az ün-
nepekre. Miközben a nyugalomról 
és a szeretetről beszélünk, ebben az 
időszakban felpörög az életünk. Én 
arra kérem önöket, hogy az elkövet-
kezendő héten, természetesen amit el 
kell végezni, azt tegyék meg, de az-
tán a hétvége közeledtével nyugod-
junk meg és figyeljünk oda egymás-
ra, figyeljünk oda a családtagjainkra. 
Önöknek nagyon hálás vagyok, hogy 
minden vasárnap, meg olykor a hét-
köznapokon is megtöltötték a teret, 
hogy együtt lehettünk, hogy Tisza-
újváros nagy családja együtt készül-
hetett a karácsonyra. Azt gondolom, 
hogy az elmúlt két év nem volt köny-
nyű, de mégis közösen együtt sike-
rült túl lenni a nehézségeken. Na-
gyon szépen köszönöm ezt önöknek, 
és engedjék meg, hogy Tiszaújváros 
önkormányzatának képviselő-testü-

lete, az alpolgármester urak, a jegy-
ző úr és a magam nevében is áldott, 
békés, szeretetteljes karácsonyi ün-
nepeket kívánjak. Jó lenne, ha bol-
dog új esztendőt is kívánhatnék, de 
szerintem mindannyian elégedettek 
leszünk, ha a következő esztendő ke-
vésbé lesz nehéz, mint az idei volt. 
Isten éltesse önöket, Isten éltesse Ti-
szaújvárost!
A köszöntő után a Tiszaújvárosi 
Gimnasztráda karácsonyi produkció-
ja és a Simple Acoustic zenés műsora 
varázsolt ünnepi hangulatot a város 
díszes karácsonyfája köré. A Tisza-
újvárosi Humánszolgáltató Központ 
pedig szeretetvendégséggel készült, 
amihez most szerkesztőségünk is 
csatlakozott. Saját készítésű sütemé-
nyeket, szendvicseket és karácsonyi 
apróságokat kínáltunk a Városházté-
ren. 

ema

Adventi hangolódás a téren

A tartalomból:
Csillagszórás 	 	 	 14. oldal
TV-karácsony 	 	 	 15. oldal
Nosztalgikus karácsony 	 	 16. oldal
Év végi rendezvények 	 	 18. oldal
Banán van még? 	 	 	 19. oldal
Karácsonyi csillagok 	 	 20. oldal
Ünnepi finomságok 	 	 22. oldal
Karácsonyi képeslapok 	 	 24. oldal
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Advent negyedik vasárnapján is sokan voltak a téren.

Az egyházak képviselői is elmondták ünnepi gondolataikat.



Ünnepi csillagszórás a Tisza-parton
A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató 
Központ és a Derkovits Művelődé-
si Központ idén is megszervezte a 
hagyományos karácsonyváró prog-
ramot, a Tisza-parti Csillagszórást. 
Jézsó Gábor, a városrész önkor-
mányzati képviselője mondta el ün-
nepi gondolatait.    

- Mindannyiunk életében nagyon fon-
tos, hogy legyen egy társunk, hogy le-
gyen egy ember mellettünk, különös-
képpen így karácsony közeledtével, 
amikor a közénk született szeretetet 
ünnepeljük. - kezdte beszédét a kép-
viselő. - Mindenki a saját szemlélete 
szerint éli meg a karácsony üzenetét. 
A keresztény emberek Jézus születé-
sét ünneplik, annak a Jézus Krisztus-
nak a születését, akit vártak, mint a 
Megváltót. Megszületett ide a földre 
és elhozta a szeretetet. A nem hívő 
embereknek is csodálatos ünnep a 
karácsony, és akkor a legszebb, ha 
családban vagyunk, szeretet vesz kö-
rül. De ezen az ünnepen különösen 
kell gondolnunk azokra, akik egyedül 
vannak, és a szeretetet nem tudják 
megosztani, de a szívük mélyén a régi 
karácsonyokra gondolnak, a meghitt 
családi együttlétekre, a finom ételek 
illatára, a hó ropogására, az orgona 
hangjára és a felcsendülő ünnepi dal-
lamokra. Örömmel látom a családo-
kat, ahol a gyerekek csillogó szemmel 
várják, hogy megszólaljon a csengő 
a fán, alatta pedig már az ajándékok 
sorakoznak.  Az ünnepnapok fonto-
sak az életünkben, főleg ilyen nehéz 
év után, mint az idei volt. Ezekben a 

nehéz időkben is meg kell találnunk a 
hangot, akkor is, ha egyedül élünk és 
akkor is, ha családban. Fontos, hogy 
meg tudjuk nyitni a szívünket egymás 
felé.      
A Tisza-parti városrész lakói így 

meggyújtották a csillagszórókat, és 
közös énekléssel hangolódtak a ka-
rácsonyra, majd a Tiszagyöngy Nép-
táncegyüttes műsora szórakoztatta az 
ünnepre készülő közönséget.
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Odafigyelést karácsonyra
Gájer Bálint karácsonyi műso-
ra zárta az Adventi hangolódás 
rendezvénysorozat ezüstvasárna-
pi programját a Városháztéren. 
Ugyan még ezúttal sem élvezhettük 
az ünnepi készülődés hangulatának 
oly régóta várt díszletét, a havat, 
mégis úgy gondolom: ha csak kép-
letesen is, de az előadás sokunkban 
megidézte azt, amire mindannyian 
vágyunk: az igazi karácsonyt. Erről 
is kérdeztük az énekest.

- Milyen érzésekkel érkezett hozzánk?
- Nem igazán ismerem még Tiszaúj-
várost, de nagy örömmel fogadtam 
el a meghívást. Ilyenkor mindig iz-
gatott vagyok egy kicsit, hogy vajon 
hányan lesznek majd kint, a színpad 
előtt. 2017-ben jelent meg a Swing 
Karácsony című lemezem, amelyen 
csak magyar nyelvű karácsonyi da-
lok vannak, jelentős részük amerikai 
előadók - Frank Sinatra, Dean Mar-
tin, Bing Crosby - lefordított szerze-
ményei. Ezekből válogattam jól is-

mert melódiákat ma estére. Úgyhogy, 
régi karácsonyi hangulatot hoztam 
swinges zeneszámokkal, és elhangzik 
majd egy saját dalom is, az „Egyszer 
van karácsony”.
- Az adventi koncertsorozata közben 
mennyire tudja átélni az ünnepi ké-
szülődés hangulatát?
- A feleségem segít, hogy minél job-
ban átélhessem, ő gondoskodik az 
ünnepi hangulatról immár a végleges 
otthonunkban, ami nemrég készült el. 
Brigi első teendői között szerepelt, 
hogy megkeresse a díszeket, már 
megvan a fenyőfa is. Ebben az idő-
szakban azért még egy picit háttér-
ben van a saját ünnepünk, arra sincs 
időm, hogy megvegyem az ajándéko-
kat, ebben is a kedvesem segít. Nagy 
még a hajtás, decemberben közel 
negyven fellépésem van, de boldogan 
járom az országot, mert ilyenkor iga-
zán előtérbe kerül a szívemnek leg-

kedvesebb zenei stílus, a swing.
- A kisfiának biztosan nagyon hiány-
zik az édesapja.
- Igen, négy szabadnapom van ebben 
a hónapban, ritkán látom őt. Tizenhét 
hónapos. Útközben kapom a felesé-
gemtől a képeket és a videókat, hogy 
láthassam, mi minden történik vele. 
Kristóf az, aki feltölt bennünket. 
Nagyon jó baba és rendkívül okos, 
ügyes, talpraesett. Elképesztően 
gyorsan megjegyez mindent, egyes 
szavakat már gyönyörű szép kiejtés-
sel mond. Igazán szerencsés vagyok, 
hogy ilyen csodálatos családom van. 
Kívánok mindenkinek olyan meghitt, 
nyugodt karácsonyt a szerettei, bará-
tai körében, mint amilyenben nekem 
is részem lesz! Ebben a zaklatott vi-
lágban mindannyiunknak nagy szük-
sége van az odafigyelésre.

Ördögh István

Megtalálni 
belső békénket

A szeretet gyertyájának meggyújtásával utolsó napjához 
érkezett az Adventi hangolódás rendezvénysorozat de-
cember 18-án, vasárnap. Az elcsendesedés estjének fényét 
igazán alkalomhoz illő dalokkal emelte a Simple Acoustic 
együttes, azaz Kiss Zsuzsi és Pitlu Gergő a Városháztéren. 
Fellépésük után a duó hangjával, Kiss Zsuzsival beszél-
gettünk.
- Nagyon meghitt hangulatú műsorral kedveskedtetek ne-
künk ma este.
- Köszönjük a dicséretet! Igyekeztünk olyan dallamokat 
válogatni, amelyekhez mindenki tud kapcsolódni. Tulaj-
donképpen a ma esti repertoárunk egyáltalán nem kivéte-
les, mindig úgy választunk, hogy mélyebb mondanivalót 
közvetítsünk. Fontosnak tartjuk, hogy olyan dalokat ad-
junk elő, amelyeket valóban át tud érezni a közönség. A 
kezdetektől fogva - immár nyolc éve - ebben hiszünk. Jó 
volt itt lenni ma este.  
- Hogyan találkoztatok nyolc évvel ezelőtt, hogyan lettetek 
zenekar?
- Az egri egyetemen ismerkedtünk meg az ének-zene sza-
kon, azóta mindketten elköltöztünk Budapestre. Amikor 
elkezdtünk zenélni, nagyon sok időt fektettünk egy igen 
széles, többórányi repertoár elsajátításába. Ezt már pró-
bálnunk sem kell, csak akkor gyakorlunk, amikor új dalt 
tanulunk, így a munka mellett is sikerül megőriznünk a 
zenekart. Összeszoktunk már az eltelt nyolc év alatt.
- Hol dolgozol?
- Tanítok egy Waldorf-iskolában és egy énekiskolában is, 
ahol felnőttek képzésével foglalkozunk. Mindemellett já-
runk még fellépni, úgyhogy igazán tartalmasan telnek a 
napjaim. Most különösen jólesik a sok feladat, amelyek 
segítenek eltávolodni a nehéz körülményektől, amelyek 
mindannyiunkra hatással vannak.
- Bár a dalaitok nem közvetlenül a reményhez kapcsolód-
tak, mégis úgy éreztem, hogy a bizakodás érzését igyekez-
tetek erősíteni a közönségben.
- Jó volt a megérzésed. Nem tudatosan, de valóban így ala-
kult. Talán azért, mert mindketten örök reménykedő típu-
sok vagyunk. Hiszünk benne, hogy egyszer jobb lesz. Bár 
most még ez nem látszik, ezért addig is mindannyiunknak 
meg kell találnunk azt az utat, amely elvezet bennünket a 
belső békénkhez.

Ördögh István

Szíves dobozok
2022-ben ismét meghirdettük a „Szíves doboz” elne-
vezésű jótékonysági akciónkat, melynek keretében se-
gítséget nyújthatunk a rászoruló gyermekeknek. A Ti-
szaújvárosi Napközi Otthonos Óvodába 110 doboznyi 
adomány érkezett. A felajánlásokat hátrányos helyzetű 
gyermekek között osztottuk szét. Ebben segítségünkre 
voltak a  Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ Csa-
lád- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ munkatár-
sai is. Köszönjük az önzetlen segítséget és mindenkinek 
jó egészséget, áldott ünnepeket kívánunk.
A Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda nevében:

Kalmár Zsoltné óvodavezető
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A Simple Acoustic: Kiss Zsuzsi és Pitlu Gergő.

Gájer Bálint
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Nosztalgikus karácsony
Mamának és Papának

Lassan szállingózott a hó, apró sze-
mekben, nem ígérve fehér karácsonyt, 
mégis mosolyt csalva az ablakon ki-
pillantó arcokra. Egy idős házaspár 
is ki-kitekintett a hóesésre az üvegen 
át, ők azonban sokkal inkább az érke-
ző autókat várták, semmint a hóesést 
figyelték.
- Bármelyik pillanatban itt lehetnek, 
és még sehogy sem állok a bejglivel! 
Nem értem, miért nem sül már! - sza-
ladgált a nappaliból a konyhába a 
nagymama.
- Ne idegeskedj! Az egész ebéd kész 
van, a bejglivel meg tudunk várni - 
nyugtatta a papa, de próbálkozása 
látszólag sikertelen volt. A bejárati 
ajtón kopogtattak, hamarosan pedig 
családi nyüzsgés zaja lengte be az 
egész házat.
- Segítsek valamit, Anyu? - lépett a 
konyhába a felmentő sereg. Az idős 
hölgy csak a fejét rázta a homlokát 
törölgetve.
- Már kész vagyok, csak a bejgli nem 
akar megsülni!
- Hagyd, majd megsül! Gyere inkább 
be!
- Egy pillanat, csak le kell ülnöm egy 
kicsit. Hirtelen megszédültem - hup-
pant le a nagymama egy székre az ét-
kezőasztalnál.
- Mert túlhajtod magad, Anyu. Sosem 
hagyod, hogy segítsünk, miért akarsz 
mindent egyedül csinálni? - ölelte át 
hátulról a lánya. A nagymama arcán 
váratlan szomorúság terült szét.
- Mert ennyi örömöm van. Hogy úgy 
együnk itt együtt, mint régen.
A fiatal hölgy összehúzta szemöldö-
két, majd leült édesanyjával szemben. 
Megfogta a kezét, miközben gyengéd-
en mosolygott rá.
- Mi a baj, Anyu?
A nagymama nagyot sóhajtott, majd 
könnybe lábadt szemekkel, halkan 
kezdett beszélni.
- Semmi sem olyan már, mint régen 
volt. Már azt is nehéz volt elfogadni, 
hogy ti felnőttetek, de most már az 
unokáim is. Annyira szerettem látni 
a felragyogó arcokat egy-egy új kisa-
utó, vagy éppen baba láttán. Egy kis 
csengővel csilingeltünk, amikor meg-
jöttek az ajándékok aztán egész nap 
itt voltatok, a gyerekek játszottak, mi 
pedig csak néztük őket - ábrándozott 
- És most mi maradt? Hetekig tűnő-
dünk, hogy mit adjunk egymásnak 
ajándékba, aztán meg még a bejgli 
sem sül meg. Bárcsak olyan lehetne 

ez az egész, mint régen!
A fiatal hölgy mosolya nem tűnt el, 
szemében mégis egyfajta szomorú fel-
ismerés csillant.
- Képzeld, éppen erről beszélgettünk 
nemrég otthon is a gyerekekkel. Arról, 
hogy mennyivel másabb élményt adott 
a karácsony, amíg még kicsik voltak. 
De a lényeg nem változott, Anyu - 
szorította meg az idős hölgy kezét. 
- Hisz most is itt vagyunk együtt. És 
lesznek majd dédunokáid, akiknek az 
arcát ugyanúgy figyelheted, miközben 
kibontják a becsomagolt babákat és 
kisautókat.
A nagymama letörölt néhány kósza 
könnycseppet szemei sarkából és 
egyetértve bólintott.
- Tudom, kicsim. Csak úgy hiányzik, 
amikor még gyerekek voltatok!
- Jaj, Anyu, nekem is hiányzik! - álltak 
fel a székből egymást átölelve. - De 
ettől még lehet szép a karácsony.
Az idős hölgy helyeselve bólogatott, 
miközben kipillantva az ablakon 
mindketten észrevették, hogy a szál-
lingózás egészen nagy hóeséssé nőtte 
ki magát. Az engedetlen bejglit hátra-
hagyva a nappali felé vették az irányt, 
ahol már mindenki rájuk várt az aján-
dékokkal körülvett karácsonyfa társa-
ságában.
- Ez a tiéd, Anyu - nyújtott át a fiatal 
hölgy a fa alól egy szépen becsoma-
golt ajándékot. A csomagolópapír egy 
fotóalbumot rejtett, amely az előző 
évek karácsonyainak legszebb pilla-
natait örökítette meg.
- Ó, Istenem! - simította végig a fény-
képeket, a lánya pedig átölelve őt 
igyekezett nem elérzékenyülni a nagy-
mama boldogsága láttán.
- Örülök, hogy pont most jutott 
eszünkbe ez. Nem is sejtettem, hogy 

ilyen nagy szükséged lehet rá.
Az idős hölgy egy szót sem szólt, a 
mosolya viszont mindent elárult. 
Könnyekkel teli szemekkel nézte végig 
a gyermekeiről és unokáiról készült 
fényképeket.
- Tudnál jönni egy kicsit? - törte meg 
váratlanul a meghitt némaságot a 
papa.
- Ne most! Nézd, milyen szép ajándé-
kot kaptam!
- Igen, látom, de…
- Gyere, nézd meg ezeket a képeket! 
Nézd, milyen fess fiatalember voltál! - 
intette magához a nagymama, a papa 
pedig kissé aggódó arckifejezéssel, 
de beletörődve lépett közelebb, hogy 
megnézze a fotóalbumot. Sok időt 
töltöttek el vele, minden kép eszükbe 
juttatott egy-egy régi történetet, amin 
aztán együtt nevettek. Végül a fotóal-
bum végére érve a papa újra magához 
vette a szót.
- Azt hiszem, kész a bejgli.
Az idős hölgy elkerekedett szemekkel 
pillantott rá.
- El is feledkeztem róla! Miért nem 
mondtad? Hát mindjárt megég!
A papa nem szólt, csak huncut fél-
mosollyal az arcán figyelte, amint a 
nagymama sietős léptekkel a konyha 
felé indult. Egy pillanatra aztán meg-
torpant és az ajtóból visszapillantott 
a nappaliban sürgő-forgó családjára. 
Őszinte mosollyal az arcán szólt min-
denkihez.
- Majdnem elfelejtettem. Boldog ka-
rácsonyt!
A család egy emberként fordult felé, a 
szemükből áradó szeretet pedig szám-
űzött minden addigi szomorú gondo-
latot.
- Boldog karácsonyt, Mama!

Kelemen Alíz 

Halászi Aladár versei
Krisztus egy mai temetőben

Ha később születik,
itt kő nyomná a testét 

meg az emberiség gondja.
Urának szívből mondja:

Adj mindenkinek
sok ezer estét,

hogy az életen, halálon
elandalodjon;

ha már született,
annak értelmet találjon.
belelengeniük csupán

a nagy életbe, 
csak egy mozgásforma,

tenni is sokakért, 
ez volna a norma.
Áldozatom értük
a bizalmam jele,
a temető meg a

feltámadás helye.
Add, Uram,

ha új életet kezdhetnek,
egymásért minden jót

megtegyenek. 

Karácsonyi fohász
Emelje ünnep lelkünk jó magasra,
a múlt iszapja vissza ne foghassa,

ha már létünk ott lassan úgy megszoktuk,
hogy tolvajoknak kedvvel adakoztunk.

Fel, fel a lélekkel nagyon magasra,
hazug, csaló tovább ne taposhassa!

Tisztán és szabadon várjuk Megváltónk,
vakságunkban az egy jövőbe látót!

Te hozzánk bűntelen jöhetsz, ha hívunk,
tedd látó-halló emberré mindnyájunk!

Ha lelkünkkel félúton találkozol,
tedd ránk áldón kezed, ha imádkozol!

Hozz vissza minket mind a földi létbe,
amíg élünk, imádni fogunk érte,

ha megtisztítol és védsz rossz magunktól,
mikor segítsz kilábalni bajunkból.

Karácsonynak hívjuk a legszebb napunk,
hiszen megváltásunkra Téged kapunk.
Imánk emelje Hozzád szívünk-lelkünk,
mint születés után, tiszták lehessünk!

Múltam
Megkövült időm, a múlt, 

méze a virágának
emlékek kútjába hullt.
Fényét a sötét nyeli,
édesét mély ízleli,
méhét a múlt idő

végtelenbe kergeti.
Mégse változik múltam,

bár már nyolcvan is múltam,
mert nem lenne szebb jelen,

ha színessel rajzolnám
meg utólag a jelem.

Míg élek, emlék marad,
pirulnom nem kell érte,

mint annak, kinek rossz volt, 
azt szebbre kicserélte.
És a jövő? Ki tudja,

lesz-e még, hossza mennyi,
meddig maradhatok még,
majd mikor kell elmenni?
Hagyd a jövőt és múltat, 

örülj, eddig kihúztad!
Mának élj! Carpe diem!
Nem éltet a múlt, jövő, 
ha van is hozzá hitem…

Carpe diem! Carpe diem!
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Banán van még?
Itt az év vége, itt az ideje, hogy leül-
jünk és végiggondoljuk mi történt a 
közelmúltban. Figyelemhiányosként 
ez nem egyszerű, könnyen elkalando-
zik az ember, még szerencse, hogy a 
papír mindenre emlékszik.
Az utóbbi huszon-egynéhány évben 
minden évre veszek egy határidőnap-
lót. Nem azért, mert naplót akarok 
írni, csak simán elfelejtek mindent, 
és ezt használom memóriának. Nap-
ra pontosan meg tudom mondani, 
mikor mi történt. Egyszer, amikor 
majd nyugdíjba vonulok, jó móka 
lesz olvasgatni. De ilyenkor, év végén 
is jól jön, amikor az ember elszámo-
lást akar csinálni. Már ha van ideje 
ilyesmire, és nem mérgezett egérként 
szaladgál, hogy mindent elintézzen 
még 24-e előtt. Mert ugye elméleti-
leg arról kellene szólnia az ünnepek-
nek, hogy pihenés, szeretet, világbé-
ke, de amikor bemegyek valamelyik 
boltba, inkább azt érzem, hogy meg 
kellene fordulni, hazamenni, bezárni 
az ajtót, és majd január másodikán 
előbújni.
Nem vagyok ezzel egyedül. Sőt, mint-
ha az egész világ felfordult volna. Az 
utóbbi egy évben olyan szalagcíme-
ket hallani Amerikából, hogy „csen-
des kilépők” meg „nagy felmondás” 
- milliók hagyják ott munkahelyüket. 
Az előbbiek azt vallják, nem hajlan-
dóak többet dolgozni, mint amennyi 
szükséges - megcsinálják, amit kell, 
de ahogy vége a munkaidőnek, szi-
gorúan leteszik a lapátot. Utóbbiak 
pedig teljesen otthagyják karrierjü-
ket, inkább vállalnak valami rész-
munkaidős állást, és az így nyert idő-
ben rohanás helyett, túlóra helyett, 
megélik az életüket. Még mielőtt arra 
gondolnának, hogy ez megint valami 
hanyatló nyugati, libsi találmány, 
gyorsan elmondom, hogy Kínában 
is ugyanez megy, csak ott „alud-

junk rá” és „hagyjuk megromlani” 
megnevezéssel, és azért nem hallunk 
róla, mert a párt ezeket a kifejezése-
ket is cenzúrázza az interneten.
Na, de nem külföldről akarok beszél-
ni, nézzük, mi történt itthon. Először 
is azt kell mondanom, úgy érzem 
magam, mint a nyolcvanas években. 
Nem gondoltam volna, hogy 2022 
decemberében ilyen megjegyzéseim 
lesznek a határidőnaplómban, hogy 
„nincs benzin”, vagy „a boltban ve-
rekednek a cukorért”. Utoljára ilyet 
talán 1987 végén hallottam. Akko-
riban mindig áremelkedéssel értek 
véget az évek, és minden szilveszteri 
kabaré arról szólt, hogy jövőre már 
nem lesz mit enni. 1987-ben volt egy 
Három kívánság című tévéműsor, 
ahol a gyerekek levelet írhattak egy 
bácsinak, hogy mire vágynak, és ő 
igyekezett ezt teljesíteni. Az egyik 
adásban azt kérte egy kissrác, hogy 
ehessen banánt, mert mire ők meg-
tudják a házban, hogy banán érkezett 
a boltba, nekik már sosem jut. A mű-
sorban megjelent egy Barkas az ABC 
előtt, benne hat kartondoboz banán-

nal az egész lakótelepnek, és ebből 
a boltos nénik átnyújtottak öt kilót 
a kisfiúnak. Hogy ez mekkora dolog 
volt, engedjenek meg egy kis kitérőt. 
Egy városi legenda szerint Miskol-
con, az Ady művházban egy vidám 
társaság kitalálta, hogy Van Banán 
néven zenekart alakítanak. Szépen ki 
is plakátolták városszerte, hogy Van 
Banán, Ady Művelődési Ház, péntek 
este 8-kor. A megadott időpontban 
pedig jöttek a nénik és bácsik a kis 
bevásárlószatyrukkal, és sorba álltak 
a művház előtt banánért. Két évvel 
később aztán összedőlt a rendszer, és 
eljött Amerika: lett banán, csak ak-
kor meg már pénz nem volt rá.
Pénz még most sincs, liszt és cukor 
sem. A benzint végül megmentették, 
gáz is van, jó drágán, mint ahogy a 
villany is. Tojás, krumpli, far-hát pe-
dig olcsón, mert amíg van mit enni, 
nem csinál forradalmat a nép. Szó-
val most úgy érzem magam, mint a 
nyolcvanas években. Aztán ez is ha-
marosan összedől, és jön helyette 
másik.

Surányi P. Balázs

Bánkódtam 
és kívántam

Hetek óta rosszul alszom, kedvetlen is vagyok és az ét-
vágyam sem az igazi. „Nem újdonság, volt már ilyen, 
majd elmúlik” - mondtam magamnak az elején, és ezzel 
le is tudtam a dolgot. Legalábbis azt hittem. 
Aztán egyik este anya is észrevette, hogy nem úgy fes-
tek, mint máskor. „Mi a baj?” - kérdezte. Válasz nélkül 
hagytam, mert továbbra sem tudtam megfogalmazni, mi 
történik velem, mi zajlik bennem. De milyen jó, hogy 
anya szóvá tette! Mert legalább odáig eljutottam, hogy 
bármennyire is pocsék ez az érzés, foglalkoznom kell 
vele. Először csak csillapítani próbáltam. Úgy, ahogy 
egy kedves ismerősöm tanácsolta: „Tégy valami jót, 
jutalmazd meg magad valamivel, és minden napban ke-
resd meg a szépet! Meglátod, jobb lesz.” Akkor rajta! 
Csomagot küldtem egy macskamenhelynek, sűrűbben 
szórtam a kedves szavakat, megleptem magam egy pár 
új lábbelivel, és a morcos, éjszakai ébredéseknek is ér-
telmet adtam: mindannyiszor megcsodáltam a holdfény 
szépségét. Tényleg jobban éreztem magam, de a hiá-
nyérzet még mindig ott rejtőzött és ott rejtőzik most is. 
Ott, legbelül. 
„De mégis, mi lapulhat mögötte?” Hiányérzet… Vég-
re sikerült megnevezni a „felforgatót”. „De mégis mi 
lehet ez?  Hiszen nagyszerű évem volt, és közeleg a ka-
rácsony is!” - tettem fel a kérdést a legközelebbi ba-
rátomnak. „A társaság hiánya. Ismerkedned kellene.” 
- vágta rá azonnal. Abban a pillanatban kitisztult a kép. 
Arra is ráeszméltem, hogy az évek alatt megfeledkeztem 
a szeretet ünnepének teremtő erejéről és jó ideje nem 
kívántam semmit ilyenkor. Most megteszem.

Ördögh István

Közeledett a karácsony, és az előtte lévő 
adventi napok várakozása izgalommal töl-
tötte el. Tervezni, várni, meglepetésekkel 
készülődni mindig is szeretett. Már megvolt 
a nagytakarítás és a hosszúlistás bevásár-
lás is. Fonott kosarával többször fordult, 
hogy minden hozzávalót hazavihessen. Lá-
nyait várta családostól, s bár kicsi a lakás, 
tudta, a találkozás öröme, az egymás iránti 
szeretet kitágítja majd a teret.
Szeretett főzni, díszíteni, teríteni, tálalni. 
Már az sem számított nehézségnek, hogy 
lányai, unokái, ahányan voltak, annyifé-
leképp étkeztek. Egyik lánya családostól a 
magyaros, húsos ételeket kedvelte, a másik 
a hús nélkülit. Unokája meg a gluténmen-
teset. 

Főzés közben a konyhában kellemes, kará-
csonyi ének szólt, és ő a zene szárnyain re-
pült időben évtizedeket, régi karácsonyok 
történéseire emlékezve. Tízévesen szenteste 
a református templomban szerepelt. Mária 
anyját, Annát és annak imáját szavalta egy 
nagykendővel a fején. Még most is tudja az 
ima első két sorát. ”Anna vagyok, s öreg 
nagyon. Nyolcvannégy év a vállamon.” 
Akkor számára ez egy matuzsálemi kor 
volt, most hetvenévesen meg szívesen meg-
érné…
Diódarálás közben anyja keze villant be, 
ahogyan gondosan bevonja krémmel a di-
ótortát és szórja rá a finomra megtört gril-
lázsmorzsát. Anyja már húsz éve nem él, 
de a porcelántálca, amin a torta pihent, itt 

van konyhája polcán. Haragudott az időre. 
Furcsa játékot játszat vele. Gyermekként 
lassúnak tűnt, kergette volna a felnőtté vá-
lás szabadsága felé, most meg legszíveseb-
ben megállítaná.
Fiatalasszonyként hadilábon állt a fő-
zés tudományával. Tapasztalat nélkül tett 
olyan javító kísérleteket egy elrontott éte-
len, amin még most is nevetnek, ha felem-
legetik. Egyetemista férje kedvenc pörkölt-
jének édesebb ízét furcsállta. Kis cukorral 
javította, vallotta be. Nem az étkezés volt 
a lényeg. Nem bánta volna, ha az energia 
bevitelnek egy könnyedebb formáját vá-
laszthatná, mint ahogyan a benzint a mo-
tornak… Azóta sok víz lefolyt a Tiszán, és ő 
is ráérzett az ízek, színek, ételek zamatára. 
Meg a benzin is jóval drágább lett…
Emlékezéseiből unokája telefonhívása 
ébresztette. „Mamikám, tudom, hogy sok 
finomsággal vársz miket, de ha nekem 
meglepetést, kedves ajándékot szeretnél, 
készítsd el kérlek, a te gyermekkori, erdélyi 

édességedet, a kifli felfújtat.” Örömmel tett 
eleget a kérésnek, és még a karácsonyfa dí-
szítése előtt meglett vele.
Öblös üvegpoharakba vajaskifli szelete-
ket, vagy kalácsdarabkákat szaggatott. Alá 
egy kanálka dzsemet helyezett. Madártejet 
főzött, aminek édes, vanília és citromhéj 
ízű forró levével megöntözgette a szelete-
ket, újabb dzsem- és gyümölcsréteg követ-
kezett. Majd a tetejére vastag hab, színes 
gyümölcsszeletekkel díszítve. Ennyi az 
egész. Régebben a hideg pincébe, vagy a 
kút vizébe, vödörben eresztették le a kihű-
teni szánt ételeket. Most ott a hűtő, télen az 
erkély is segít.
Meglett mindennel. Elégedetten legeltet-
te szemeit a sok finomságon. Mozgalmas 
időket élünk - pihent le egy pohárka édes 
tokaji borral kedvenc foteljébe. Öröm és 
gond van egyaránt, de az adventi várako-
zás varázsa nem változik. Reménnyel tölt el 
mindnyájunkat.

Gál T. Olgi

Karácsonyra várva
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Karácsonyi csillagok

Mint nagyon sokaknak, nekem is a 
karácsony a legkedvesebb ünnepem, 
és ezt nemcsak a hozzá köthető val-
lási érzelmek, hanem ifjonti életem 
meghatározó emlékei is indokolják. 
Gyermekkoromban a szülőfalumba 
még nem volt bevezetve a villany, így 
a derült égbolt teljes pompájában 
borult reánk, sok-sok kérdést felvet-
ve egy gyermek kíváncsi elméjében, 
többek között a várva várt ajándéko-
zás kérdését is. Mint az közismert, a 
Télapó, és a Jézuska is éjszaka köz-
lekedtek, egyikük rénszarvas vontatta 
szánnal, másikuk simán repülve. Sok 
estét töltöttem a szabad ég alatt (sap-
ka, sál, kesztyű, kabát), hogy ezeket a 
jótevőket a maguk valóságában meg-
figyelhessem. Egy-egy fénycsík rohant 
át időnkét az égbolton, de ekkor távoli 
nagyon jó gyerekekhez rohanhattak, 
mert hozzánk mindig csak éjszaka ér-
keztek, amikor már senki sem láthatta 
Őket. Másik meghatározó élményem 
a szentestékhez kapcsolódik. Az ilyen-
kor a zsúfolásig megtelt templom, és 
a gyülekezet éneklése soha nem feled-
hető élmény számomra. Az istentiszte-
let után kántáló csapatok alakultak, 
és a csikorgóan hideg csillagfényes 
estén köszöntötték egymást messze-
hangzó énekszóval. Néhány bácsi és 
néni ösztönösen vagy tanultan tudott 
tercelni, és ennek a hatása örökre be-
lém ivódott. Talán ennek is köszönhe-
tő az énekkari énekléshez való elköte-
leződésem is. 

Közismert hogy Jézus születési idő-
pontját tűzte ki az egyház időszámítá-
sunk kezdetének. Hosszas egyháztör-
téneti kutatások alapján úgy döntöttek, 
hogy Augustus császár uralkodásának 
28. évében született Jézus. Ez lett a 
„Kr. u. 1.” év. Itt azonban mindjárt 4 
évnyi tévedés történt, mivel Augustus 
ekkor már valójában 31 éve volt ha-
talmon, csak az első négy évben még 
Octavianus néven uralkodott. A másik 
történelmi tény, hogy a Jézust halálra 
kereső Heródes király i.e. 4-ben meg-
halt, tehát a szent születésének koráb-
ban kellett bekövetkeznie. Az egész 
Római Birodalmat érintő összeírást 
Augustus császár i.e. 8-ban rendelte 
el, tehát a születés időpontja ezt kö-
vetően nem sokkal történhetett.  Mint 
az közismert, a csillagászati kronoló-
gia rengeteg történelmi esemény pon-
tos időpontját segített meghatározni. 
Mivel Jézus születése a betlehemi 
csillag megjelenéséhez köthető, itt is 
segítségül hívható ez a tudományág. 
A leginkább szóba jöhető égi esemény 
egy ritka bolygó együttállás lehetett, 
ugyanis i. e. 7-ben a Jupiter és a Sza-
turnusz úgynevezett nagy együttállás-
ban voltak a Halak csillagképben. E 
rendkívül ritka jelenség során a két 
bolygó néhány hónap leforgása során 
háromszor került együttállásba, mely 
a látvány mellett jelentős asztrológiai 
jelentéssel is bírt. A Szaturnusz ha-
gyományosan a zsidó nép bolygójá-
nak számított, a Jupiter a legnagyobb 

planéta, avagy a királyi bolygó. Ket-
tejük találkozása - ráadásul egymás 
után háromszor a Halak csillagkép-
ben zajlott le, amely az ókorban a szü-
letés szimbóluma volt, a zsidók pedig 
mindig is a Messiás csillagjegyeként 
tisztelték. A leírtak alapján nagy va-
lószínűséggel kijelenthető, hogy Jézus 
Krisztus születése i.e.7-es évre tehető. 
A bibliai leírások alapján az is biztos-
ra vehető, hogy a születés időpontja 
nem decemberben volt. A születéstör-
ténetben fontos szerepet betöltő pász-
torok ugyanis csak a bárányellés ide-
jén töltötték szabadban az éjszakát, és 
ez az időszak a késő tavaszra esett.
A kutatók többsége úgy véli, a római 
katolikus egyház azért tette a születés 
ünnepét december végére, mert ez kö-
zel állt a téli napfordulóhoz, ami min-
den kultúrkör jelentős ünnepe volt, 
illetve a rómaiak körében népszerű, 
a Szaturnusz isten tiszteletére meg-
rendezett pogány szaturnáliához. Így 
kívánták ezeknek az ünnepeknek a je-
lentőségét csökkenteni.
A mostani karácsonyaim is a csillagok 
jegyében telnek, de a ragyogásukat 
most már a szeretteim, de leginkább 
unokáim szemében vélem felfedezni. 
Ez igazolja számomra azt a közismert 
tényt, hogy a karácsony valóban a 
szeretet ünnepe.
Mindezek szellemében kívánok min-
den olvasónak áldott karácsonyi ün-
nepeket és békés, boldog új esztendőt!      

Szutor István

Álmok karácsonya 
a Jabilnél

Nem minden gyermeknek adatik meg, hogy olyan ka-
rácsonyi ajándékot kapjon, amilyet megálmodott, de 
a Jabil munkavállalói 2022-ben is valóra váltották 63 
Tiszaújváros környéki rászoruló gyermek karácsonyi 
kívánságait.
 
Ez volt a hetedik alkalom, hogy az egyedülálló karácsonyi 
jótékonysági akciót megrendezték a vállalat dolgozói. A 
rászoruló családokat minden évben a Magyar Vöröske-
reszt Borsod-Abaúj-Zemplén megyei szervezete kutatja 
fel és választja ki. Az Álmok karácsonya attól különleges, 
hogy nem vállalati pénzből történik az adakozás. A gyere-
kek megírják, vagy lerajzolják, mit szeretnének a fa alá, 
a Jabil dolgozói pedig saját fizetésükből teljesítik ezeket 
a kívánságokat. Minden évben vannak olyan gyermekek, 
akinek az az egyetlen ajándéka, amit a vállalat dolgozóitól 
kapnak. Szívszorító kívánságok is érkeztek; volt, aki me-
leg cipőt, kabátot kért, de olyan is, aki iskolatáskát, vagy 
ceruzákkal teli tolltartót.
Az ajándékokat a dolgozók egy vidám, interaktív délutáni 
játszóházat és sütipartit követően személyesen adták át a 
gyerekeknek.
- Mindig lenyűgöz és megérint a munkatársaink nagylel-
kűsége és a rászorulók megsegítésére irányuló vágyuk. 
Látni a boldogságot a gyerekek, a szüleik és a munkatár-
saink arcán, igazán különlegessé teszi ezt az eseményt. A 
Jabil egyik alapelve, hogy megpróbálunk visszaadni an-
nak a közösségnek, amelyben élünk, ahol dolgozunk. Ezt 
bizonyítja, hogy a Jabil nagyon sok jótékonysági akció-
ban vesz részt, számos sporteseményt, közösségi rendez-
vényt támogat. Köszönöm mindenkinek, aki részt vállalt 
az Álmok karácsonyában és ilyen nagylelkűen adakozott 
- mondta Kékesi Sándor gyárigazgató.
Nem csak a gyerekek kaptak ajándékot: a gyógypedagó-
giai nevelést folytató tiszaújvárosi Éltes Mátyás Iskolának 
nagy értékű fejlesztőjátékokat és az oktatáshoz szükséges 
eszközöket vásároltak a Jabil dolgozói, emellett a Tündér-
kert óvoda egyik csoportja számára is gyűjtöttek. 
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Az Álmok karácsonya attól különleges, hogy nem vál-
lalati pénzből történik az adakozás. A gyerekek meg-
írják, vagy lerajzolják, mit szeretnének a fa alá, a Jabil 
dolgozói pedig saját fizetésükből teljesítik ezeket a 
kívánságokat.



Ruhában és lélekben is ünneplőben
„Dicsőség a magasságban Istennek, és a 
földön békesség, és az emberekhez jóaka-
rat.”

Lukács 2,14
Advent az egész keresztyén világ számára 
várakozást jelent. Várakozás a csodára, a 
karácsony csodájára, még ha a mai világ 
sokszor félreértelmezi is annak lényegét. 
Nincs azzal baj, hogy a szeretet ünnepének 
is tituláljuk, főleg akkor, ha ennek megfe-
lelően cselekedve fordulunk embertársaink 
felé, s nem csak beszélünk róla. 
A Kazinczy Ferenc Református Általános 
Iskola és Óvodában igyekszünk szere-
tettel viszonyulni egymáshoz az adventi 
időszakban is, előtérbe helyezve az elcsen-
desedést, az egymásra figyelést. Az elmúlt 
hetekben több alkalommal közösen készül-
tünk az ünnepre. A Mikulás ellátogatott az 
óvodába és az iskolába is, ahol aprósá-
gokkal lepte meg a gyerekeket. Az ovisok 
meghívták az elsőseinket egy ünnepváró 
koncertre, ahol a „Felnőni tilos!” gyermek-
zenekar interaktív műsorán együtt vehettek 
részt a legkisebbek. 
A boldog várakozást szolgálta a 4. év-
folyam tanulói által készített apró, kis 
rénszarvas ajándék, amelyet egy meghitt 
találkozás alkalmával örömmel vittek és 
adtak át az iskolások az ovisoknak, sokan 
szeretettel visszatérve egykori csoportszo-
bájukba. 
Ahogy teltek a napok, az iskolai adventi 
koszorún is fellobbantak a gyertyák. Min-
den hétfőn igehallgatással, verssel és közös 
énekléssel készítettük szívünket a kará-
csony titkának befogadására. Szülői össze-
fogás által adományozott csodaszép fenyő-
fa került az óvodába és az iskolába, melyet 
ezúton is hálásan köszönünk! A feldíszített 
karácsonyfa alatt kaptak helyet a Magyar 
Református Szeretetszolgálat Szeretetdo-

bozai. Intézményünk immár sokadik al-
kalommal csatlakozott az adománygyűjtő 
akcióhoz, hogy az adventi készülődés idő-
szakában megtöltsük azokat tartós élelmi-
szerrel, tisztító és tisztálkodási szerekkel, 
játékokkal, ezzel is hozzájárulva ahhoz, 
hogy szebb lehessen a nélkülözők ünnepe. 
A gyermeki szívek, a gondoskodni akarás 
és az embertársainkért vállalt felelősség 
érzése lehetővé tette, hogy megannyi elké-
szített csomag bekerüljön a szeretetdobo-
zokba. Így azok a családok is megérezhetik 
az ünnep melegét, akik nincsenek könnyű 
helyzetben. Felemelő pillanat volt, amikor 
az iskolai 4. adventi gyertya meggyújtása 
után a teljes tanulóközösség jelenlétében 
személyesen nyújthattuk át a szeretetszol-
gálat képviselőinek az összegyűlt adomá-
nyokat. Hisszük, hogy az együtt megélt 
pillanatok, a találkozások, a közös imád-
ságok, a lelkünkben felejthetetlen, jóleső, 
kitörölhetetlen emlékké válnak, és szentes-
tén, az otthoni karácsonyi gömbökön visz-
szatükröződő gyermekmosolyokban újra 
eszünkbe jutnak. 
Az utolsó tanítási napon kibocsátó isten-
tiszteleten vesz részt közösségünk, s a 
templomból visszatérve talán kerül a fa 
alá minden osztálynak és óvodai csoport-
nak ajándék. Szenteste sokan családostul 
veszünk részt a református templomban az 
istentiszteleten, fontosnak tartva, hogy ez a 
nap elsősorban a Megváltó születése miatt 
fontos. 
„Mert megjelent az Isten idvezítő kegyel-
me minden embernek…” Titusz 2:11-12
Ezúton kívánunk áldott, békés karácsonyt 
és egészségben gazdag, az ideinél kicsivel 
könnyebb boldog új esztendőt mindenki-
nek! 

Makkainé Chmara Marianna 
igazgató
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Karácsony
Ezzel a rejtvénnyel zárjuk decembe-
ri sorozatunkat. 
A megfejtéseket december 28-ig 
EGYBEN várjuk e-mailben a kro-
nika@tiszatv.hu címre, vagy postai 
úton a 3580 Tiszaújváros, Szent Ist-
ván út 16. címre.
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