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Tájékoztatjuk olvasóinkat, az intézményeket, üzleti partnere-
inket, hogy a Tiszaújvárosi Krónika 2018. évi első - összevont 
- száma január 11-én jelenik meg. Kérjük, hogy megjelentet-
ni kívánt írásaikat, hirdetményeiket, hirdetéseiket 2018. január 
9-én (kedd) 10 óráig juttassák el szerkesztőségünkbe. 
Kellemes ünnepeket kívánunk!

 Tisza Média Kft.

Január 11.

Igazgatási szünet
Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy Tiszaúj-
város Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2017. 
(IV. 28.) számú önkormányzati rendelete értelmében 2017. 
december 27-től december 29-ig - igazgatási szünet elrende-
lése miatt - a Polgármesteri Hivatal (Tiszaújváros, Bethlen G. 
út 7.) zárva tart. Az igazgatási szünet időtartama alatt kizáró-
lag a halálesetek és születések anyakönyvezésére ügyelet mű-
ködik az alábbi időszakokban:
2017. december 27. (szerda) 08:00 –16:00 óra között
2017. december 28. (csütörtök) 08:00 – 12:00 óra között
2017. december 29. (péntek) 08:00 – 12:00 óra között.
Az igazgatási szünet előtti utolsó ügyfélfogadási nap  2017. 
december 22. (péntek). Az ügyfélfogadás ezen a napon 8:00 
– 12:00 óra között történik.
2018. január 2-től a megszokott munka- és ügyfélfogadási 
rend szerint működik a Polgármesteri Hivatal.
Kérjük szíves megértésüket!

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Kedves Nézőink!
Karácsonykor a Tisza TV a korábbi évekhez hasonlóan az idén is 
rögzíti és műsorára tűzi a történelmi egyházak ünnepi szertartásait. 
Felvétel készül december 24-én a református templomban tartandó 
16 órakor kezdődő ünnepi istentiszteleten, a római katolikus temp-
lomban 25-én 0 órakor kezdődő ünnepi szentmiséről, valamint a 
görögkatolikus templomban december 25-én 11 órakor kezdődő 
Szent Liturgiáról. A felvételeket ugyanebben a sorrendben decem-
ber 25-én 16 órakor  tűzi műsorára a televízió, majd másnap déle-
lőttig folyamatosan ismétli. 

Egyházi közvetítések
Tiszaújvárosi Járási Hivatal Kormányablak

(Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.)
Ünnepi nyitvatartás: 
2017. december 22-én (pénteken) 8,00 – 14,00 óráig
2017. december 29-én (pénteken) 8,00 – 14,00 óráig
tart az ügyfélfogadás a Kormányablakban.
A többi munkanapon a megszokott rendben fogadjuk az ügy-
feleket.

Tiszaújvárosi Járási Hivatal
Kormányablak Osztály

Együtt a közös jövőnkért
Nyugdíjasok köszöntése

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

Év végi értékelések

Tiszaújváros hetilapja      2017. december 21.      XXXV. évfolyam, 51-52. szám

Az elmúlt napokban zajlottak a szokásos év végi rendezvények. A közalkalmazottak és köztisztviselők év végi műsoros 
munkaértekezletén a hagyományoknak megfelelően Tiszaújváros polgármestere köszöntötte a résztvevőket. Bráz György 
röviden értékelte az évet, megköszönte az ágazatban dolgozók munkáját, és említést tett a 2018-as esztendőről is. Írásunk 
a 3., képriportunk a 13. oldalon. 
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Egyházi hírek

Római katolikus
Pénteken adventi hajnali mise 6:00 órakor, kedden, és szomba-
ton este 18:00 órakor lesz a szentmise templomunkban. Az ad-
venti hétköznapi szentmisék után elimádkozzuk az örvendetes 
rózsafüzért.  A reggeli misék előtt ¾ 6:00 órától gyónási lehe-
tőség lesz.
December 24-én:  advent  4. vasárnapja, a mise 11:00 órakor  
lesz. 16:00 órakor pásztorjáték a templomban. Szenteste éjfé-
li mise 24 órakor. 
December 25-én: Urunk születésének ünnepe 11:00 órakor. 
December 26-án: Karácsony, az ünnepi mise 11:00 órakor lesz. 
December 15-étől 9 napon át a hétköznapi misék előtt fél órá-
val végezzük a Szentcsalád imaórát.
December 22-én, pénteken 8:30-kor iskolamise lesz a katolikus 
iskola tanulóinak, tanárainak.
December 27. szerda, 28. csütörtök, 29. péntek a mise 8:30 
órakor, 30-án, szombaton 18:00 órakor, 31-én, vasárnap Szent 
Család Ünnepe, hálaadás 11:00 órakor.
Református
Tiszaújváros
2017. december 21., 22. 17:00 - bűnbánati istentisztelet.
2017. december 24. 11:00 - délelőtti istentisztelet.
2017. december 24. 16:00 - a hittanos gyermekek műsorával 
egybekötött istentisztelet.
2017. december 25. 8:30 - úrvacsorai istentisztelet a Nikodé-
mus Idősek Otthonában.

2017. december 25. 11:00 - úrvacsorás istentisztelet.
2017. december 25. 16:00 - istentisztelet a legátus szolgálatával
2017. december 26. 11:00 - karácsonyi istentisztelet. 
2017. december 31. 11:00 - óévi istentisztelet.
2018. január 01. 11:00 - újévi istentisztelet.
2018. január 04. 17:00 - bibliaóra.
2018. január 07. 11:00  - istentisztelet, mellyel párhuzamosan 
az imateremben gyermek-istentisztelet lesz, 15:00 - konfirmá-
ciói előkészítő.
2018. január 11. 17:00 - bibliaóra.
Tiszaszederkény
2017. december 21., 22. 18:00 - bűnbánati istentisztelet.
2017. december 24. 10:00 - délelőtti istentisztelet.
2017. december 24. 18:00 - ünnepi istentisztelet
2017. december 25. 9:30 - úrvacsorás istentisztelet
2017. december 25. 15:00 - istentisztelet
2017. december 26. 10:00 - istentisztelet a legátus szolgálatával
2017. december 31. 10:00 - óévi istentisztelet
2018. január 01. 10:00 - újévi istentisztelet
2018. január 07. 10:00 - istentisztelet
Sajószöged 
2017. december 26.  9:00 úrvacsorás istentisztelet.

Görögkatolikus
December 22. (péntek): 8:00 Királyi imaórák (böjt!). 
December 24.(vasárnap): 10:00 reggeli istentisztelet, 11:00 
Szent Liturgia, 19:00 Nagy lenyugvási istentisztelet, utrenye, a 
gyerekek pásztorjátéka. 
December 25. (Karácsony) 11:00 Szent Liturgia, 17:00 esti is-
tentisztelet. (Karácsonytól 
január 5-ig nincsenek böjti napok.) 
December 26. (Karácsony 2. napja) 11:00 Szent Liturgia. 
December 27. (Szent István első vértanú ünnepe): 11:00 Szent 
Liturgia. 
December 30. (szombat) 17:00 vecsernye. 
December 31. (vasárnap) 10:00 utrenye, 11:00 Szent Liturgia 
(óévi hálaadás), 17:00 vecsernye. 
Január 1. (hétfő) 10:00 utrenye, 11:00 Szent Liturgia. 
Január 5. (péntek) 8:00 Királyi imaórák (böjt!), 17:00 Nagy le-
nyugvási istentisztelet. 
Január 6. (szombat - Istenjelenés ünnepe, Vízkereszt) 10:00 ut-
renye, 11:00 Szent Liturgia, utána nagy vízszentelés, 17:00 ve-
csernye. 
Január 7. (vasárnap) 10:00 utrenye, 11:00 Szent Liturgia.

Zöld szám
A polgármesteri hivatal  tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot,-

hogy a 06-80/200-839-es telefonszámon 
lehetőség van közérdekű problémák bejelentésére. A hívás 

ingyenes.  A telefon üzenetrögzítős, a nap 24 
órájában hívható. A rögzített bejelentések alapján 

a Polgármesteri Hivatal megteszi 
a szükséges intézkedéseket. 

Tisztelt Lakosság!
Felhívjuk figyelmüket, hogy a Tiszaújváros Városi Rendelő-
intézet szakrendeléseinek aktuális rendelési idejét az alábbi 

internetes elérhetőségen tekinthetik meg:
http://www.rendelointezet.tiszaujvaros.hu/

index.php/szakrendelesek
Nagyné Kántor Judit  főigazgató

Oktat, nevel

Lovaggá ütik a tanár urat
A Magyar Kultúra Lovagjá-
vá avatják Halászi tanár urat. 
A Falvak Kultúrájáért Alapít-
vány 2017-es pályázatára tár-
sadalmi szervezetek, önkor-
mányzatok 193 személyre tet-
tek javaslatot, akik érdeme-
sek a Magyar Kultúra Lo-
vagja címre.

 Az alapító lovagok és a Kultúra Lovag-
rendje 13 országból felkért 222 tagja a lo-
vagias tettek alapján hozott döntést. Halá-
szi Aladárnak oktató-nevelő munkája el-
ismeréseként adományozzák a címet 
Halászi Aladár középiskolai tanár, új-
ságíró, író, pedagógiai szakíró1940. áp-
rilis 26-án született, Szabolcsban. 1958-
59-ben a Tiszai Erőmű műszerészeként 
dogozott, majd a sárospataki tanítókép-
ző főiskolán szerzett diplomát. 2000-ben 
Nívódíjat kapott kutatásaiért, majd két év 
múlva Tiszaújváros Közoktatásáért Okle-
vél Életműdíjjal, Miniszteri Dicsérő Ok-
levéllel és Közbiztonsági Érdeméremmel 
tüntették ki, az ifjúságvédelemben elért 
eredményeiért. Több országos pedagógi-
ai pályázaton is részt vett, melyeken ered-
ményesen szerepelt.

Munkássága során a tanulók szellemi, er-
kölcsi és műveltségbeli fejlődését tartot-
ta szem előtt. A tiszaújvárosi (akkori le-
ninvárosi) könyvtár aktivistájaként vetél-
kedőket, olvasóköröket, író-olvasó talál-
kozókat, megemlékezéseket szervezett. A 
Tiszaújvárosi Krónikában éveken át meg-
jelent nyelvművelő, történelmi és közéle-

ti témájú cikkeivel az iskolán kívül is ne-
velt. Több lapban is publikált, írásai két 
tematikus kötetben jelentek meg. A Mis-
kolci Bölcsész Egyesület Nagy Lajos Ki-
rály Magánegyetemen nyelvészetet és ne-
veléselméletet ad elő.
Az átadóünnepség 2018. január 20-án a 
XXII. Magyar Kultúra Napja Gálán lesz. 

Lezártak egy útszakaszt
Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. tájékoztatá-
sa alapján értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 2017. decem-
ber 24-ig fenyőfa-árusítás céljából lezárt Bethlen Gábor úti út-
szakaszra tekintettel a Tiszaszederkény városrész felé közleke-
dő helyi autóbuszjáratok útvonala módosul. A korábban meg-
hirdetettől eltérően 2017. december 12-től a járatok a Bethlen 
G. úti megálló helyett a Kazinczy út 10. sz. (a volt OTP épület) 
előtti ideiglenes megállóhelyen állnak meg.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Módosított megálló

 Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték 
és szerették, hogy  
 Katlan Béla

 66 éves korában elhunyt. 
Temetése 2017. 12. 28-án (csütörtök) 11 órakor lesz 

a sajószögedi Városi Temetőben.
A gyászoló család

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt 
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertári 
ügyeleti/készenléti szolgálatot december 24-ig (vasárnapig)   
az Arany Sas Gyógyszertár (Bethlen G. út 17., tel.: 49/540-
688), majd december 25-től (hétfőtől)  december 31-ig (va-
sárnapig) a Tisza Gyógyszertár (Örösi út 1/A., tel.: 20/400-
1952)  látja el. 2018. január elsejétől, hétfőtől ismét az Arany 
Sas Gyógyszertár látja el az ügyeletet. 
A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó 
gyógyszertár zárása után kezdődik és tart másnap reggel 8 
óráig. Rendelkezésre állás 30 percen belül.  
Ünnepnapokon az ügyeletes gyógyszertár 8-19 óra között 
zárt ajtók mellett szolgálja ki a betegeket. 
Az ünnepi nyitvatartás a következőképp alakul a gyógyszer-
tárakban.
Arany Sas Gyógyszertár
December 23-án 8 és 12 óra között tartanak nyitva, 24-én 8 és 
19 óra között ügyelet, ezután készenlét. December 30-án 8 és 
12 óra között lesz nyitva a patika, 31-én zárva tartanak, janu-
ár elsején és másodikán 8 és 19 óra között ismét ügyeletet, 19 
óra után készenlétet látnak el. Január másodikától változik a 
gyógyszertár szokásos nyitvatartása, ezentúl hétköznap 8-tól 
17-ig tartanak majd nyitva, a szombat változatlan. 
Borostyán Gyógyszertár
December 27-én szerdán, 28-án, csütörtökön és 29-én pénte-
ken 8.30 és 17 óra között tartanak nyitva. Január elsején, hét-
főn zárva lesz a patika, január 2. és 5. között 8.30 és 17.00 kö-
zött lesznek nyitva, január 8-tól pedig 7.30 és 17 óra között. 
Tisza Gyógyszertár
December 23-án 8 és 20 óra között tartanak nyitva, 24-én pe-
dig 8 és 12 óra között. December 27-30. között 8 és 20 óra 
között lesz nyitva a gyógyszertár, míg 31-én 8 és 12 óra kö-
zött, ezután ügyeletet látnak el. Január másodikától 8 és 20 
óra között lesz nyitva a patika. 
A Remény Gyógyszertár december 23-án 8 és 12 óra között 
tart nyitva, 27. és 29. között 8 és 17 óra között, 30-án 8-tól 12 
óráig várják a betegeket, a következő két napon zárva tarta-
nak, míg január 2-tól 8 és 17 óra között lesznek nyitva. 
                                           Hétköznap             Szombat   Vasárnap
Arany Sas Gyógyszertár 8-18  8-12 -
Borostyán Gyógyszertár 7.30-17  - -
Remény Gyógyszertár 8-17  8-12 -
Tisza Gyógyszertár 8-20  8-20 8-19

2. oldal 2017. december 21.Sokféle

A szépkorúak karácsonyi ünnepségén a város és a nyugdíjas egyesület vezetői is 
gratuláltak Halászi Aladárnak. 



Polgármesteri köszöntő

Együtt a közös jövőnkért
A közalkalmazottak és köz-
tisztviselők év végi műsoros 
munkaértekezletén a hagyo-
mányoknak megfelelően Ti-
szaújváros polgármestere kö-
szöntötte a résztvevőket. Bráz 
György röviden értékelte az 
évet, megköszönte az ágazat-
ban dolgozók munkáját, és 
említést tett a 2018-as eszten-
dőről is. 

Hölgyeim és Uraim, Kedves Munkatár-
sak! 
Nagyon nagy szeretettel köszöntök min-
denkit, Tiszaújváros önkormányzatának 
képviselő-testülete és a magam nevében 
is. 2017-ben elkezdődött a város követke-
ző ötven éve, hiszen tavaly ünnepeltük vá-
rossá nyilvánításunk ötvenedik évfordu-
lóját és elhatároztuk, hogy az elkövetkező 
ötven év legalább olyan szép lesz - hogy-
ha dolgozunk rendesen - mint az elmúlt 
ötven év, és mindazokat a célokat, amiket 
kitűztünk, azokat szorgalmas munkával, 
közös munkával megvalósítjuk. Továbbra 
is arra törekedtünk, hogy élhető legyen a 
városunk. Törekedtünk arra, hogy fenn-
tartható legyen a városunk és törekedtünk 
arra is, hogy megtartsuk a versenyképes-
ségünket, ami a város gazdaságából ered. 
Azt nem mondom, hogy könnyű volt az év-
kezdet, mert szembesültünk azzal, hogy 

kicsit kevesebb pénzünk lesz 2017-ben, 
mint amit megszoktunk. Az életben is sok-
szor szembesül az ember nehézségekkel, 
de akkor is előre kell tekinteni, és keres-
ni kell a megoldásokat. A nehézségeinket 
az is fokozta, - ami ugyan öröm is volt - 
hogy szerettük volna, ha a város gazdasá-
ga is tovább működik, és saját döntésünk 
alapján csökkentettük az iparűzési adót, 
és ezzel közel másfélmilliárd forintot ott-
hagytunk a város gazdálkodó szervezete-
inél. Természetesen azért, hogy fektessék 
be a vállalkozásaikba, és ezzel teremtse-
nek új munkahelyeket, tartsák meg a régi-
eket, és ez lehetőséget teremt, hogy közös-
ségi pénzek keletkezzenek a közös ügye-
ink rendezéséhez. 
 És persze volt egy másik intézkedés is, 
amit tudomásul vettünk, az a bizonyos 
szolidaritási hozzájárulás, de mindezek 
figyelembevételével mégis sikerült egy 
olyan tervet készítenünk, aminek a meg-
valósulásán egész évben fáradoztunk. Tö-
rekedtünk arra, hogy megőrizzük a társa-
dalmi békét. Törekedtünk arra, hogy a 
város továbbra is biztonságos legyen. És 
mindaz, amit megszoktunk az elmúlt idő-
szakban, továbbra is biztosított legyen a 
városban élők számára. Persze Tiszaúj-
város önkormányzata nem csak a város 
iránt elkötelezett, hanem a városkörnyék 
iránt is.  Sokszor mondtuk, és így is gon-
doljuk, hogy Tiszaújváros reménysége a 
város környékén élők számára, hiszen ha 
a városban működik a gazdaság, működ-
nek a szolgáltatások, a közszolgáltatások, 

ebből profitálnak a város környezetében 
élők is. 
Persze ez nem jöhetett volna létre, ha 
önök, ti nem teszitek a dolgotokat ott, 
ahol vagytok. A legnagyobb boldogság 
számomra, hogy most is együtt vagyunk. 
Több fenntartó, több szervezet alatt, de 
mégis úgy gondoljuk, hogy egymással 
együttműködve folytatható ennek a vá-
rosnak a mindennapi élete, ennek a vá-
rosnak a fejlesztése és működése. Arra is 
ügyeltünk, hogy a hagyományos rendez-

vényeinket is megtartsuk, és emellett még 
jeles évfordulókat is ünnepeltünk. Szeret-
nék ebből kettőt kiemelni, mert mind a 
kettő óriási közösségteremtő jelleggel bír. 
Ebben az évben ünnepeltük a Derkovits 
Kulturális Központ építésének ötvenedik 
évfordulóját. Egészen biztos, hogy ez az 
épület nagy idők tanúja, az elmúlt ötven 
év tanúja, hiszen nagyon sok rendezvény 
volt benne. Nagyon sok kisebb-nagyobb 
közösség jelent meg benne.  Kovásza volt 
a város kulturális életének. A másik ilyen 
évforduló, a reformáció 500 éves évfor-
dulója. Ez is egy óriási dolog, hogy kö-
zösen, méltón tudtuk ünnepelni. A város 
keresztény és világi közösségei, és még 

avattunk egy Kálvin szobrot is. Sokszor 
elmondtam és szeretném most is megerő-
síteni, hogy nagyon büszkék lehetünk ar-
ra, hogy ez a város most már nem csak 
világi város, hanem keresztény város is. 
És békességben élnek egymással a keresz-
tény és a világi közösségek.  
Következik 2018 és mindaz, ami 2017-
ben történ, az újabb feladatokat fog 
mindannyiunkra róni. Következik a vá-
rosban egy úgynevezett második ipa-
ri forradalom, amikor óriási beruházá-
sok lesznek a város területén. Ez nagyon 
sok feladatot fog jelenteni minden olyan 
szervezetnek, melye ma itt jelen vannak. 
Természetes azokra is, akik nincsenek itt, 
de mégiscsak azoknak, akik a szolgálta-
tások, közszolgáltatások területén dol-
goznak, vagy a város biztonságáért dol-
goznak, bizony lesz feladatuk bőven. Azt 
gondolom, hogy az elmúlt ötven év vagy 
akár a 2017-es év is erőt ad, hogy meg-
birkózzunk ezekkel a feladatokkal, és 
biztos vagyok abban, hogy ha a békes-
ségben tudjuk megbeszélni az előttünk 
álló feladatokat, akkor biztos, hogy en-
nek a városnak nem csak 2018 lesz egy 
nagyon jelentős és kedves éve, hanem az 
azt követő időszak is. 
Nagyon sok kiváló munkatársunk van, ma 
is fogunk közülük köszönteni nagyon so-
kat, közösségeket is. A legnagyobb öröm, 
amikor elismeréseket adhatunk át, mert 
mindig vannak olyanok, akik az adott év-
ben vagy egy adott hosszú időszakban ki-
válóan teljesítenek. Most is szeretném kö-
szönteni külön is a kitüntetett kedves je-
lenlévő közösségek képviselőit és kitünte-
tett munkatársainkat. Arra biztatok min-
denkit, hogy ugyanilyen kedvesen, szor-
galmasan, szeretettel végezzük továbbra 
is a munkánkat. A mai este a szórakozásé, 
fehér asztal mellett beszélgetünk ugyan, 
de rövidesen jön karácsony. Azt kívá-
nom, hogy a karácsonynak a hangulata, 
a karácsonynak a szeretete adjon nekünk 
erőt a következő évhez is, hogy ugyanígy 
együtt, egymással összefogva dolgozzunk 
a közös egyéni és közösségi jövőnkért. Kí-
vánok mindannyiuknak áldott karácsonyt, 
boldog új esztendőt, és a mai estéhez jó 
szórakozást. 

Mikulástól karácsonyig

Énekszó 
és vendéglátás

Fellobbant a harmadik gyertya lángja is Tiszaújvá-
ros adventi koszorúján a hétvégén. Pénteken az eső 
ellenére is meghitt hangulatot varázsolt a Város-
háztérre az Énekszó Baráti Kör műsora. Bár a ked-
vezőtlen időjárás nem teremtett ünnepváró hangu-
latot, az énekkar műsora igen, kellően ráhangolód-
va az ezüstvasárnapi szeretetvendégségre.

Advent harmadik vasárnapjára kitisztult az idő és semmi sem 
zavarta a vállalkozói felajánlásból létrejött közös vacsorát. 
Az ezüstvasárnapi program nyitányaként az egyházak képvise-
lői - Dr. Varga István református lelkész, Dr. Mata István római 
katolikus plébános és Jeviczki Ferenc görögkatolikus parókus 
mondta el az ünnephez kapcsolódó gondolatait.
- Mert úgy szerette a világot Isten, hogy az ő egyszülött fiát ad-
ta, mert aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen 
- idézett a Bibliából Dr. Varga István. Dr. Mata István Tisza-
újváros adventi forgatagát a Jézus korabeli betlehemi forgatag-
hoz hasonlította, majd hozzátette, a karácsony legnagyobb titka 
a szeretet csodája. Jeviczki Ferenc az egymás iránt mutatott jó-
akaratot emelte ki ünnepi beszédében. Mint mondta, jóakarattal 
szemléljük embertársainkat és Isten minden teremtését, és akkor 
szép és áldott karácsonyunk lesz.
Az est folytatásában három műsorszám következett. Előbb a ti-
szaújvárosi nyugdíjas egyesületek és a Bokréta Citerazenekar 
közös műsora, majd a Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesületé-
nek amatőr dalköre lépett színpadra. Az est színpadi produkció-
inak meglepetésvendége Árendás Miklós a Budapest Táncszín-
ház énekese volt. 
Míg a színpadon a léleknek, a teret körülvevő sátrakban a test-
nek nyújtottak táplálékot. Helyi vállalkozók felajánlásából ösz-
szesen 1800 adag babgulyás, hozzá kenyér és péksütemény, va-
lamint tea és forralt bor talált gazdára. Aki szeretett volna, az 
hazavihetett egy fél cipót, vagy, ha úgy akadt kedve, akkor egy 
frissen szelt és kent zsíros kenyérrel is csillapíthatta éhségét. 
Ugyancsak felajánlásnak köszönhetően kaphatott vattacukrot is, 
aki épp az édes nyalánkságra vágyott.
A Mikulástól karácsonyig rendezvénysorozat december 22-én, 
pénteken zárul. Akkor az adventi koszorún fellobban majd a ne-
gyedik gyertya lágnja, a színpadon a Tiszaújvárosi Gimnasztrá-
da Csoport műsorát láthatják majd a térre látogatók.

 borza
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Ismét köszöntötték az év önkormányzati kitüntetettjeit. 

A mintegy ezer résztvevő fele a játékcsarnokban, a másik fele az edzőteremben 
ünnepelt. 

Egymással összefogva dolgozunk közös jövőnkért - mondta a polgármester. 

Az Énekszó Baráti Kör volt a pénteki fellépő. 

A vasárnapi program nyitányaként az egyházak képviselői 
mondták el ünnepi gondolataikat. 

Jólesett a forró gulyás a hidegben. 



Karácsonyi hajrá

Milyen fenyőfát vegyünk?
Néhány nap múlva karácsony. 
Mindenki igyekszik beszerez-
ni az ünnepi „kellékeket”, így 
a legfontosabbat, fenyőfát is. 
Az utolsó héten a nézelődést 
felváltja a vásárlás.

- Húst, szaloncukrot, lisztet, olajat vet-
tünk - mutatja a bevásárlókocsit Sza-
bó Istvánné, aki férjével az egyik köze-
li településről érkezett a városba. - Bevá-
sároltunk az ünnepekre, és ha már itt va-
gyunk, megvesszük a fenyőt is. A gyere-
kek már felnőttek és elkerültek otthon-
ról, így évekig nem vettünk élő fát. Van 
egy kis műfenyőnk, azt díszítettük fel. 
Néhány éve viszont, amióta unokáink 
vannak, a műanyag karácsonyfa pihen a 
kamrában, és inkább megvesszük az élő 
fenyőt. Már tavaly is és az idén is föld-
labdásat választottunk, mivel családi ház-
ban lakunk, így az ünnepek után a gyere-
kekkel kiültetjük a kertbe és figyelemmel 
kísérjük a „mi fánk” fejlődését. 

- Azt tudni kell a töves fákról, hogy az el-
ső évben, amikor kiültetjük, még csak ve-
getálnak - mondja  Fekete Zoltán fenyő-
faárus - a következő évben kezd el fejlőd-

ni. Kipróbáltam, nekem megmaradt. Az 
idei szezon egyébként elég nehezen in-
dult. A napokig tartó esős időjárás vissza-
vetette a forgalmat, így 2-3 nappal rövi-
debb lett az árusítás ideje. Azonban ezen 
a héten már beindult a vásárlás. Itt, Tisza-
újvárosban a drágább, de tartósabb nor-
mand fenyőt keresik jobban. A háziasszo-
nyok szeretik, mert nem hullik a levele. 
Bár, ha engem kérdez, én a hagyományos 
lucfenyőt szeretem, mert szerintem az az 
igazi, ha még júliusban is találunk tűleve-
let a porszívó porzsákjában - teszi hozzá 
mosolyogva.  
Csakúgy, mint minden évben, idén is a 
normandfenyőért kell fizetni a legtöb-
bet, métere hatezer forinttól kezdődik. Az 
ezüstfenyő valamivel olcsóbb, 4-5 ezret 
kell fizetni érte. A legolcsóbb pedig még 
mindig a luc, 2-3 ezer forintba kerül. A 
kiültethető, földlabdás örökzöldekért 6 
ezer forintot kérnek a kereskedők.  

ema

Elkészült az FC Tiszaújváros indulója. Zenéjét és 
a szövegét Orliczki Frigyes szerezte. A dalt a szer-
ző Együd András emlékének ajánlja.

- 2016. június 19-én a IV. Tiszaújvárosi Sportfesztiválon léptem 
fel az Alexa Country Banddel. Néhány perccel a koncert előtt, 
már az öltöző folyosón kifelé mentünk, amikor odalépett hoz-
zánk Együd András a fociklub elnöke - meséli a szerző a dal lét-
rejöttének körülményeit. - Jött velünk a színpadhoz és lelkesen 
magyarázva előadta, hogy szeretné, ha a csapatnak lenne indu-
lója szurkoló-dala. Tudod, mint másoknak is, írjatok már egyet, 
mondta. Amikor a banda - sportnyelven szólva, a célegyenes-
ben - tart a színpadhoz, percekkel a kezdés előtt, az ember agya 
már ott jár, hogy milyen lesz a hangulat, hogy szól majd a cucc, 
mennyire tudjuk „elkapni” a közönséget. Egy kicsit eltávolo-
dik a külvilág, befelé figyelünk, magunkba és egymásra, hisz’ 
nemsokára „magunkra” maradunk az „ezerfejű cézárral” szem-
ben. Így aztán csak bólogattam neki, „oké majd megbeszéljük, 
aha, tényleg jó ötlet, később térjünk már vissza erre, tudod most 
mennünk kell”. A frenetikus hangulatú koncert után az „autog-
ramkérő lányok” Kardos Bea és Tőzsér Gabi ráerősítettek, igen 
kéne egy dal, az elnök úr már többször felvetette. András már 
nem volt ott - jól elhúzódott a show, meg úgy emlékszem más-
nap kórházba kellett vonulnia - hát kérdeztem Gabitól, van-e va-
lami ötlet, szöveg, vagy dallamkezdemény? Persze, - mondták 
- a „Kisparizer” írt egy csapatverset a fiúkról, a fiúknak, amit el 
is kértem rögvest. Ennek alapján készítettem egy énekelhető, le-
tisztultabb verziót és megfabrikáltam a nótát. Egy eléggé „elí-
télhető minőségű” mobillal rögzített verziót meghallgatott And-
rás a kórházban, és tetszett neki, ezért készültünk a továbbiak-
ra, ha kijön a kórházból. Sajnos az élet másként gondolta… A 
nyári szezonunk az A.C.B.-vel sűrűre sikeredett, pedig „jó vol-
na az őszi szezonra már, ha kész lenne, erre vonulhatnának be a 
fiúk”… Az ősz hamar elszállt és Együd Bandi november végén 
elhunyt. Vele együtt a dal is álomba szenderült. Egészen 2017 
októberéig tartott a „Kéksárga” tetszhalála, ám ekkor, mint egy 
kis tiszaújvárosi főnixmadár, újra feléledt és szárnyalni kezdett. 
Az új elnök, Lukács Flórián ösztönzésére elkészült a dal stúdi-
óváltozata. A sors furcsasága, hogy az előző elnök halálának el-
ső évfordulóján, 2017. november 29-én, - amikor a csapat feke-
te karszalaggal játszotta az aznapi MK meccsét - mutattam meg 
neki az első stúdióverziót. Flórián azonnal új szövegötlettel állt 
elő: jelenjen meg a dalban a csapat 1960-tól íródó történelme 
egy kicsit. Abszolút igaza volt, és ötlete alapján még aznap el-
készült a harmadik versszak, amitől kikerekedett a nóta és kiala-
kult a végleges szöveg. 
Az új indulót az FCT honlapján lehet meghallgatni.( http://
www.fctiszaujvaros.hu)

Mérlegen a gombaszezon

Új fajok, több gombász
Ha röviden szeretnénk ösz-
szefoglalni az idei gombasze-
zont, akkor a „közepes” szó 
illene rá a legjobban. A gom-
bák mennyiségét és minő-
ségét tekintve az elmúlt év 
semmivel sem volt rosszabb, 
mint a tavalyi. Sőt, számos új 
faj volt terítéken a válogató-
asztalon, köszönhetően an-
nak, hogy sokan járnak gom-
bát szedni, és persze annak 
is, hogy a klíma érezhetően 
változik. De ne szaladjunk 
ennyire előre!

Az ide tavasz nem hozott annyi csapa-
dékot, mint a tavalyi, viszont a hiányzó 
nedvességet pótolta a nagy mennyiségű 
hó elolvadásából származó víz, ami kel-
lően „megágyazott” a gombáknak. En-
nek megfelelően közepes forgalommal 
indult a szakellenőrzés. A leggyakoribb 
faj a klasszikus tövisaljagomba volt, amit 
csakis tavasszal, rózsavirágzatú növé-
nyek (kökény, galagonya, szilva, kajszi) 
közelében szedhetünk. A vendégek szinte 
kivétel nélkül saját kertben, szilvafa kö-
zelében gyűjtötték ezt a gombát, ami ét-
kezési értékét tekintve ehető. Hátránya 
azonban, hogy könnyen kukacosodik. A 
szokásos mezei szegfűgombán (harmat-
gomba) és csiperkéken túl jellemző volt 
még a pisztricgomba (bagolygomba), ami 
egy farontó gomba és fiatalon ehető, illet-
ve a sárga gévagomba, ami környékünk 
egyik kedvelt, többnyire fűzfán termő ét-
kezési gombája. 
A szokásos nyári szárazság némileg visz-
szavetette a forgalmat, de mivel egyre 
többen járnak távolabbra gombát szedni 
(Zemplén, Mátra), ezért mindig volt 2-3 
ember, aki szakellenőrzést és/vagy szak-
tanácsadást kért a gombák elkészítésével 
kapcsolatban. Többször mutattak fehérte-

jű keserűgombát, ami egy könnyen felis-
merhető, ehető faj, és kisütve, gomolyá-
val szervírozva a legfinomabb. A helyiek 
a jellemzően nyári fajokból is sokat szed-
tek: ízletes vargánya, barna tinóru, sötét 
érdesinóru, sárga rókagomba, sárga gere-
bengomba, stb. 
A gombadömping megint csak szeptem-
berben indult be és tarka összevisszaság-
ban kerültek be a különféle fajok: nyár-
fa érdestinóru (ehető), szemcsésnyelű fe-
nyőtinóru, karbolszagú csiperke (mér-
gező), kerti őzlábgomba (mérgező), fa-
kó szőrgomba (nem ehető), őzlábgaló-
ca (nem ehető, védett!), pelyhes keserű-
gomba (nem ehető), sziki csiperke (ehe-
tő), nagy őzlábgomba (ehető), gyűrűs tus-
kógomba (feltételesen ehető), élénkszínű 
nyirokgomba (ehető, ritka), stb. Ismétel-
ten kilószámra hoztak be lilatönkű pe-
reszkét, amit már nagyon sokan felismer-
nek, és márványos pereszkét, ami nem 
annyira kedvelt étkezési gomba, mint a 
lilatönkű. Idén valamiért kimaradt a fel-

tűnő óriás pöfeteg (ehető) és a rendkívül 
aromás ízű szürke tölcsérgomba (feltéte-
lesen ehető).
 Bővült a behozók köre; szoktak átjárni 
Polgárról, Görbeházáról, de voltak Tisza-
csegéről, Nyékládházáról és Mezőcsátról 
is. Idén 120 fő ellenőriztetett gombát, ami 
tíz fővel több, mint tavaly.
Az idei szezonnal kapcsolatban muszáj 
kiemelni, hogy továbbra is gyűjtenek 
gombát a város belterületén, ami nem iga-
zán javallott, hiszen nagyobb a szennye-
ződés valószínűsége. A Dísztó déli part-
ján található néhány erdei fenyő alól töb-
ben is felszedték az ott jellemző fenyő-
pereszkét, ami ugyan ehető gomba, de a 
hely bolygatottsága miatt szennyezett le-
het. Érdekes még, hogy megjelent a vá-
rosban a ritkának számító osztott pöfeteg, 
ami egy erősen veszélyeztetett, mediter-
rán faj, jelezve, hogy a mediterrán klíma 
egyre északabbra tolódik.

  Kákóczki Balázs
gombaszakértő

Új év, új induló

Kéksárga
az elnök emlékére

Kéksárga 

Megint egy új nap, megint itt vagyunk, 
Tiszaújváros ma győzni fogunk, 
Régóta rúgják a borsodi srácok, 
Hajrá kék-sárgák, büszkék vagyunk Rátok!
A zöld füvön a kék-sárga,
Tiszaújváros a gólt vágja, 
Ők a legkeményebb borsodi srácok, 
Őket várják a legtutibb lányok.
Volt Leninváros, volt Szederkény, 
Tiszaújváros most a név, 
de mikor támadnak a sárga-kékek, 
a lelátókon felzúg az ének.
Tiszaújváros fölött az ég, már nem sárga, ahogy rég, 
A Városért, sorsodért, győz ma itt a sárga és a kék! 

Zene és szöveg Orliczki Frigyes (utóbbi Sápi Erika, Bakos 
„Kisparizer” Péter és Lukács Flórián ötletei alapján). A fel-
vételt Balaton Endre készítette a tiszaújvárosi Csudijó Stúdi-
óban. Közreműködtek: Balaton Endre - elektromos gitárok, 
vokál, billentyűk és programok, Orliczki Frigyes - ének, basz-
szusgitár, akusztikus gitár, vokál.
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Bő a választék. 

Már megvan a kiszemelt. 

Együd András 2009-ben a Szent István Emlékérem átvéte-
lekor. 

Idén 120-an ellenőriztették szedett gombájukat Kákóczki Balázzsal. 



Közelgő ünnepek

Növekszik a bolti lopások, rablások esélye
Lassan beköszönt az év vége. Jön a kará-
csony, a szeretet ünnepe, amikor minden-
ki kedveskedni igyekszik hozzátartozói-
nak. Beindul a vásárlási roham, ki aján-
dékot, ki élelmiszert vásárol.
 A Központi Statisztikai Hivatal adatai 
szerint tavaly decemberben 2,6 %-kal nö-
vekedett a kiskereskedelmi üzletek for-
galma. A 2017-es eddigi adatok alapján, 
ebben az évben sem lesz ez másként. A 
megnövekedett forgalommal az üzletek 
bevételei is gyarapodnak, a kereskedők 
megnövelt árukészlettel várják a vásár-
lókat. Egy-egy karácsonyt megelőző na-
pon a boltok kasszái megtelnek a vásár-
lók pénzével. Mindezt természetesen a 
rablók és tolvajok is felismerték és ki is 
használhatják. Annak érdekében, hogy a 
kereskedelmi egységeket ne érje támadás 
és a lopások száma is minimalizálható le-
gyen, fogadjanak meg néhány hasznos ta-
nácsot.
Az év végi forgatagban a félreeső helye-
ken lévő, kis alkalmazotti létszámmal 
működő kereskedelmi üzletek, éjjel-nap-
pali boltok, zálogházak, ékszerüzletek, 
patikák és benzinkutak is ki vannak té-
ve a rablók támadásának. Ezeknek a ke-
reskedelmi helyeknek a vagyonvédelmi 
eszközökkel való ellátottsága szegényes, 
legtöbb esetben kimerül az ál- vagy gyen-
ge minőségű kamerák alkalmazásában. 
Ezekben az üzletekben a tulajdonosok 
nincsenek felkészülve a jogsértés meg-
előzésére, az alkalmazottak pedig a meg-
felelő viselkedésre támadás esetén.
Fontos tudni, hogy a rablások a zárás idő-
pontjában a leggyakoribbak, amikor a 
forgalom már csekély, az alkalmazott fá-
radt, várja a munkaidő végét és zárási te-
endőit végzi, a bevétel pedig aznap már 
nem növekszik tovább. A rablásra jellem-
ző, hogy gyakran szúró eszközzel, vagy 
fegyvernek látszó tárggyal követi el a sok 
esetben magányos tettes, és a támadás 1-2 
perc alatt lezajlik. A rablások során leg-
gyakrabban készpénzt tulajdonítanak el.
- Az eladótér és a kassza legyen jól meg-
világított.
- Ügyeljen arra, hogy kívülről jól be le-
hessen látni az eladótérbe és a kassza te-
rületére, ezzel is növelve a potenciális el-
követő lebukási lehetőségét (ne legyen 
koszos, matricákkal, plakátokkal fedett, 
bokrok vagy fák által takart a kirakat).
Üzletekben elkövetett rablások meg-
előzése, kezelése
A bűncselekmény megelőzése érdekében 
célszerű az alábbiakat megtenni:
- Telepítsen jó minőségű kamera- és ri-
asztórendszert, és ezek meglétére a bejá-
rat közelében felirattal, plakáttal is hívja 
fel a belépők figyelmét.
- „Csendes” riasztó rendszert szerezzen 
be, amely távfelügyeleten keresztül gon-
doskodik a rendőrség azonnali értesítésé-
ről is.
- Az alkalmazottak legyenek kiképezve a 
riasztó és a kamera használatára, azt meg-
felelően üzemeltessék is.
- A bejáraton mindenki kénytelen keresz-
tülhaladni, így oda helyeztessen el 1,7-
1,8 méter
magasságban olyan kamerát, amin a belé-
pők arca is jól látható.
- Tekintettel arra, hogy a rablás elkövetői 
igyekeznek az arcukat elfedni, ezért pla-
kát kihelyezésével, illetve szóban is fel-
hívhatják a belépők figyelmét, hogy az 
üzletben ne viseljenek sapkát, kapucnit és 
napszemüveget.
- Jelölje meg az ajtó szélét különböző ma-
gasságoknál, hogy azonosíthassa a belé-
pők és távozók magasságát.
- Amennyiben az üzlet éjjel is nyitva tart, 
fontolja meg a zárt ajtó - lehetőleg biz-
tonsági ráccsal ellátott - kiadóablakán ke-
resztüli kiszolgálást.
- A készpénz megszerzése megnehezíthe-
tő a különböző időzáras, vagy pénzbedo-
bós trezort tartalmazó széfek használatá-
val.

- A pénztárban helyezzen el egy-két olyan 
bankjegyet, melynek sorszámát felírta.
- Amennyiben gyanús, céltalanul „lődör-
gő”, vagy többször is visszatérő személy 
tartózkodik az üzletben, az alkalmazott 
kövesse nyomon a mozgását. Kérdezze 
meg, hogy miben segíthet, közben jól fi-
gyelje meg a személyt, adott esetben kez-
deményezzen vele beszélgetést. A leg-
több rablásra készülő személy retteg attól, 
hogy felismerik, így inkább letesz szán-
dékáról.
- Az üzletben helyezzen el konvex tükrö-
ket, mellyel az alkalmazott nyomon kö-
vetheti az eladótérben tartózkodók moz-
gását.
- A pénztár és a bolt zárásakor lehetőleg 
két alkalmazott legyen jelen.
A rabló cselekménye elkövetésekor felfo-
kozott idegállapotban van, izgul. Célja a 

gyors pénzszerzés és nem sérülés okozá-
sa. Felkészült arra is, hogy erőszakot al-
kalmazzon, ha nincs más kiút. Ne feled-
je: a pénz helyettesíthető, de az élet nem.
- A sérülések elkerülése érdekében legyen 
együttműködő. Mindig csak azt tegye, 
amit a támadója mond, de ne legyen elő-
zékeny vagy segítőkész.
- Tekintsen minden fegyvernek látszó tár-
gyat éles fegyvernek.
- Csak akkor használja a „csendes riasz-
tót”, ha azt feltűnés nélkül meg tudja ten-
ni.
- Ne tegyen hirtelen mozdulatokat, ha 
bármit tesz, előtte mondja ki hangosan, 
hogy a támadó tudja, mire készül (pl.: be 
fogok nyúlni a zsebembe a kulcsért).
- Törekedjen arra, hogy higgadt marad-
jon. Közben pedig figyelje meg jól az el-
követőt, de ne bámulja sokáig. Haladjon 
fentről lefelé. Jegyezze meg a fejformát, 
a szemet, orrot, hajszínt, ruházatot, jel-
legzetes szagot, látható tetoválásokat, a 
fegyvert tartó kezet. Hasonlítsa össze ön-
magával (pl.: alacsonyabb, kövérebb és 
idősebb, mint én) a támadót.
- Figyelje meg alaposan a támadáshoz 
használt eszközt is.
- Amennyiben a támadó nem visel kesz-
tyűt, jegyezze meg, hogy mihez ért hozzá.

- A pénz átadásakor adja oda azt a pénzt 
is, aminek korábban a sorszámát felje-
gyezte.
- Ha van rá lehetősége, figyelje meg, hogy 
mivel és milyen irányba távozik a rabló. 
A gépjármű típusát, színét, rendszámát, 
esetleges sérüléseit, hibáit szintén jegyez-
ze meg. Ne kezdje el üldözni a rablót.
Mire készüljön fel az alkalmazott egy 
támadás esetén?
- Amint a rablók távoztak, haladéktalanul 
értesítsék a rendőrséget a mobiltelefonról
is ingyenesen hívható 107, vagy 112-es 
segélyhívó-számokon, vagy a helyi rend-
őrség közvetlen telefonszámán.
- Tudassa a segélyhívó központtal, hogy 
rablás történt. Mondja meg a nevét, a
helyszínt, illetve mindent az elkövetőről, 
amit megjegyzett róla és gépjárművéről.
- Azonnal zárja be az ajtókat, hogy a hely-
színt biztosítsa. Oda illetéktelen ne lép-
hessen be. Ha más is tartózkodott a hely-
színen kérje meg, hogy ne hagyja el a te-
rületet a rendőrség kiérkezéséig, de lega-
lább az adatait írja fel.
- Ne bízzon a memóriájában, a rendőr-
ség megérkezéséig írjon le mindent, amit 
megjegyzett a támadóról és a támadásról.
- Ne beszélje meg a történteket más ta-
núkkal, mert az az ön emlékezetét is el-
torzíthatja.
- A rendőrség kiérkezésekor legyen 
együttműködő, segítse munkájukat. Tu-
dassa velük, hogy az elvitt pénzek kö-
zül néhánynak tudja a sorszámát. Adja 
át jegyzeteit a nyomozóknak és mutassa 
meg, hogy mihez nyúlt hozzá az elköve-
tő.
Az év végi időszakban megszaporodnak 
a boltban elkövetett lopások is. Fogadja-
nak meg néhány hasznos tanácsot a lopá-
sok megelőzésével kapcsolatban.
- Amennyiben a megszokottól eltérően 
viselkedő személy tartózkodik az üzlet-
ben, az alkalmazott kövesse nyomon a 
mozgását.
- A konvex tükör lopások ellen is ideá-
lis megoldás, használatával az alkalma-
zott láthatja, hogy mi történik a polcso-
rok között.
- Szereltessen fel jó minőségű kamera-
rendszert.
- Próbafülke esetén egyes kereskedelmi 
egységeknél a vevőknek számjelzéssel 
ellátott táblát adnak, mellyel nyomon kö-
vetik a fülkébe bevitt és visszahozott áruk 
darabszámát.
- A tetten ért személlyel szemben akkor 
érdemes fellépni, amikor az eltulajdoní-
tott áruval elhagyta a pénztárvonalat és 
egyértelműen nem fizette ki az ellenérté-
ket, hiszen ekkor válik befejezetté a cse-
lekménye. Ilyenkor célszerű az elkövetőt 
felszólítani, hogy a helyiséget ne hagyja 
el, és ha ennek nem tesz eleget, elé kell 
állni oly módon, hogy ne legyen vele fizi-
kai érintkezés.
- Az elkövető elfogását követően értesít-
se a rendőrséget.

B-A-Z MRFK
   Bűnügyi Igazgatóság

Érdemes volt akciózni

Ünnepi közlekedés

Negyven tonna 
veszélyes hulladék

Fokozott 
balesetveszély

Az év leggyengébb „termését” hozta a decemberi 
veszélyes hulladék begyűjtési akció. Négy nap alatt 
a négy helyszínen alig több mint 5 tonnányi volt a 
leadott hulladék. Az éves mennyiség azonban így is 
tetemes, csaknem 40 tonna.

A szokásoktól eltérően most a sor végével kezdjük mustránkat. 
Három hulladékfajtából – háztartási olaj, zsír, kozmetikumok, 
növényvédő szerek – ugyanis egyetlen dekát sem gyűjtött be az 
Ecomissio Kft.
Az elemek, akkumulátorok 21, a fénycsövek 40 kg-ot nyomtak. 
Ezt követően már mázsányi hulladékokról beszélhetünk. Ház-
tartási vegyszerekből 160, fáradt motorolajból 250 kg-ot adott le 
a lakosság, a használt autógumik 960 kg-ot nyomtak.
A lista élén – szokásosan – a festékek és göngyölegeik, illetve 
az elektronikai berendezések állnak. Az előbbiből 1.280 kg, az 
utóbbiból 2.470 kg gyűlt össze.
A decemberben begyűjtött 5.181 kg veszélyes hulladék a leg-
gyengébb negyedévi adat. Az éves összmennyiség így is impo-
náló, 38.041 kg. Különösen az első negyedév volt erős, akkor 16 
tonnányi veszélyes hulladékot adtak le.
Hulladékfajtánként vizsgálva az adatokat az látható, hogy 2017-
ben közel 15 tonna elektronikai berendezés, több mint 9 tonna 
festék, valamint 5,3 tonna autógumi gyűlt össze, de háztartási 
vegyszerekből is csaknem 5 tonnát adott le a lakosság.
A lakosság számára ingyenes begyűjtés az önkormányzatnál 3,4 
millió forintos költséggel jár, de „cserébe” az Ecomissio Kft. 
4 millió forinttal támogatja a Zöldülő Tiszaújváros programot.

f.l.

Javában tart a karácsonyi ajándékok beszerzésé-
nek időszaka. Emiatt lényegesen többet közleke-
dünk az utakon, ami a forgalom mellett a baleset-
veszélyt is fokozza. 

A közlekedési balesetek megelőzése érdekében szeretnénk né-
hány tanácsot adni. 
Tervezzünk elegendő időt az ajándékok beszerzésére, ebbe be-
leértve a közlekedéshez szükséges időtartamot is. Ha késésben 
vagyunk, ezt vegyük tudomásul, és ne próbáljuk meg a közle-
kedés során visszanyerni a máshol elveszített időt. Sűrű forga-
lomban haladjunk a forgalom ritmusával, akkor is, ha ez lassabb 
a megengedett legnagyobb sebességnél. Egy 50 km-es bevásár-
ló úton minden előzési lehetőséget kihasználva sem fogunk tud-
ni néhány percnél több időt nyerni, ami a baleseti kockázat nö-
vekedésével nem arányos. Kérjük, közlekedjenek türelmesen, és 
fokozottan figyeljenek a követési távolságok megtartására, me-
lyet az előzésre felkészülés során is végig tartani kell. A síkos 
utakon kiemelten fontos a helyes sebesség megválasztása, va-
lamint a lényegesen nagyobb odafigyelés a környezetre, hiszen 
egy veszélyhelyzetben, amit jó időjárási körülmények között 
még lassító fékezéssel is elhárítanánk, jeges, havas úton lehet, 
hogy vészfékezéssel sem tudjuk elkerülni az ütközést. 
A bevásárlóközpontok, vásárok, adventi rendezvények parkolói 
zsúfoltak, a parkolóhelyekre be- és kiállások során nagyobb fi-
gyelmet kell fordítani a koccanások megelőzésére, a gyalogo-
sokra. A járművek közüli kiállás során nem mindig észlelhető a 
parkolóhelyek között haladó jármű, ilyen esetekben célszerű se-
gítőt igénybe venni. A mozgáskorlátozottak részére fenntartott 
várakozóhelyeket tartsuk tiszteletben akkor is, ha a parkoló üz-
letbejárattól távoli sarkában van csak szabad hely. 
Az év végi ünnepekhez kapcsolódóan a rendőrség fokozottan el-
lenőrizni fogja a főútvonalak forgalmát, a bevásárlóközpontok 
környezetében a közlekedési szabályok betartását, a mozgás-
korlátozott várakozóhelyek igénybevételének jogszerűségét, és 
ezek mellett természetesen a karácsonyi időszakban, szilvesz-
terkor és január elsején is számítani kell a fokozott ittasság-el-
lenőrzésekre.
                                           Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság

5. oldal2017. december 21. Aktuális

Mikulást lopni is bűn. 

A kereskedők megnövekedett árukészlettel várják a vásárlókat. 

A parkolók zsúfoltak, a be- és kiállásra nagyobb figyelmet 
kell fordítani. 



6. oldal 2017. december 21.Hirdetés



Ünnepi készülődés

Adventi 
hangverseny

Az ünnepi készülődéshez ad alapot több mint két évtizede a 
Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány által rendezett adventi 
hangverseny. Idén december 13-án telt meg zsúfolásig a római 
katolikus templom, ahol városunk iskolai kórusai, a zeneiskola 
növendékei, tanárai léptek fel.

7. oldal2017. december 21. Rendezvények



Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 
Vendlerné Polyák Ilona 

az 5. sz. választókerület képviselője
2018. január 03-án (szerdán) 

16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.

Helye: Polgármesteri Hivatal földszinti 
képviselői iroda.

              Polgármesteri Hivatal

Köszönet az adományokért
A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ köszönetét feje-
zi ki a tiszaújvárosi AIRSOFT csapatának, akik tartós élel-
miszert ajánlottak fel rászoruló családok részére. Az adomá-
nyokat a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ Család és 
Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai juttatják el a családok-
nak.

Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 
Jézsó Gábor

az 1. sz. választókerület képviselője
2018. január 8-án (hétfő) 16.00 órától 

Tiszaszederkényben,
(Tiszaszederkényi Szolgáltató Ház)

2018. január 9-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 
PaP Zsolt 

a 6. sz. választókerület képviselője
2018. január 10-én (szerdán)

16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.

Helye: Polgármesteri Hivatal földszinti 
képviselői iroda.

              Polgármesteri Hivatal

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
 Bráz György polgármester

2018. január 8-án (hétfőn) 
13.00 órától 15.00 óráig

fogadóórát tart.
A fogadóóra helye: Polgármesteri Hi-

vatal I. emeleti önkormányzati 
tárgyaló.

Figyelem! Az ügyfélfogadás előzetes 
bejelentés alapján történik, negyedórás 

beosztással.
Az érdeklődők bejelentkezését az 548-010-es 

telefonszámra várjuk.
Polgármesteri Hivatal

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 
Dr. Juhos Szabolcs jegyző

2018. január 10-én (szerdán) 
13.00 órától 15.00 óráig

ügyfélfogadást tart.
Az ügyfélfogadás helye: Polgármesteri 

Hivatal I. emeleti önkormányzati 
tárgyaló.

Figyelem! Az ügyfélfogadás előzetes 
bejelentés alapján történik, negyedórás 

                                     beosztással.
Az érdeklődők bejelentkezését az 548-014-es

 telefonszámra várjuk.
Polgármesteri Hivatal

Felhívás

Pályázat civileknek, egyesületeknek

Ülésezik az önkormányzat

A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal tá-
jékoztatja az egyesületeket, civil szerve-
zeteket, hogy Tiszaújváros Város Önkor-
mányzatának Képviselő-testülete pályá-
zatot hirdet az egyesületek, civil szerve-
zetek számára. 
 A pályázat célja:
A pályázat az egyesületek, civil szerve-
zetek 2018. január 1. és 2018. december 
31. között megrendezendő rendezvényeit 
támogatja, valamint az érintett szerveze-
tek 2018. évi működési költségeihez kí-
ván hozzájárulni.
Pályázhatnak:
- egyesületek, vagy más civil szervezetek, 
amelyek az illetékes törvényszék tiszaúj-
városi székhellyel bejegyzett és Tiszaúj-
városban működnek,
- országos, regionális, megyei civil szer-
vezetek helyi szervezetei.
Támogatott célok:
• önszerveződő közösségek alakulása, 
működése, amelyek tevékenységi köre 
segíti bizonyos önkormányzati feladatok 
átvállalását,
• olyan rendezvények megvalósítása, 
amelyek szakmai célokon túl a város hír-
nevének erősítését szolgálják,

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

városi Polgármesteri Hivatal Ügyféltájé-
koztatóján, valamint Intézményfelügye-
leti, Szociális és Sport Osztályán.
 A benyújtás helye:
A pályázatokat postai úton (3580 Tisza-
újváros, Bethlen Gábor út 7.), vagy sze-
mélyesen a Tiszaújvárosi Polgármeste-
ri Hivatal Ügyféltájékoztató Irodáján, va-
lamint Intézményfelügyeleti, Szociális és 
Sport Osztályán lehet benyújtani ügyfél-
fogadási időben.
 A benyújtás határideje:
2018. február 2.
 A pályázat elbírálása:
A benyújtott pályázatokról a képvise-
lő-testület 2018. márciusi ülésén dönt. 
 A pályázókkal Tiszaújváros Város Ön-
kormányzata támogatási megállapodást 
köt, melyben meghatározzák a támoga-
tásra biztosított összeget, a felhasználás 
célját és határidejét, az elszámolás mód-
ját és határidejét.
A pályázattal kapcsolatban az alábbi tele-
fonszámokon kérhető információ:
- Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal In-
tézményfelügyeleti, Szociális és Sport 
Osztálya: 548-032, 548-066.

Tiszaújváros önkormányza-
tának képviselő-testülete 2017.
december 21-én, csütörtökön 
11.00 órakor ülést tart a Vá-
rosháza III. emeleti tanács-
kozó termében.

Napirendi javaslat.
Zárt ülés:
1. Javaslat a TiszaSzolg 2004 Kft. folyó-
számla hiteléhez kapcsolódó fedezet vál-
lalására
2. Javaslat a TiszaSzolg 2004 Kft.-vel 
kapcsolatos tulajdonosi döntés meghoza-
talára
3. Javaslat az önkormányzati tulajdonú 
gazdasági társaságok 2017. évi üzleti ter-
veinek módosítására
4. Javaslat „Tiszaújváros Szolgálatáért 
Díj” adományozására
Nyilvános ülés:
1. Javaslat az önkormányzat 2017. évi 
költségvetéséről szóló önkormányzati 
rendelet módosítására
2. Javaslat Tiszaújváros Város Önkor-
mányzata 2018. évi átmeneti gazdálkodá-
sáról szóló önkormányzati rendelet meg-
alkotására
3. Javaslat a településkép védelméről szó-
ló önkormányzati rendelet megalkotására 

és a Településképi Arculati Kézikönyv el-
fogadására
4. Javaslat a hulladékgazdálkodási köz-
szolgáltatásról szóló önkormányzati ren-
delet megalkotására
5. Javaslat Tiszaújváros Város Önkor-
mányzata Képviselő-testületének 2018. 
évi munkatervére
6. Javaslat a Tiszaújvárosi Intézménymű-
ködtető Központ és a Derkovits Kulturá-
lis Központ Szervezeti és Működési Sza-
bályzatának módosítására
7.  Javaslat a Derkovits Kulturális Köz-
pont 2018. évi szakmai munkatervének 
jóváhagyására
8. Javaslat Tiszaújváros Város Önkor-
mányzata 2018. évi belső ellenőrzési ter-
vének elfogadására
9. Javaslat Tiszaújváros Város Önkor-
mányzata 2017. évi összesített közbeszer-
zési tervének módosítására
10. Javaslat az Ezüsthíd Idősek Otthoná-
ba történő felvétel szempontrendszerének 
jóváhagyására
11. Javaslat Tiszaújváros Egészségtervé-
ben foglaltak megvalósulásának értékelé-
sére és a 2018-2020. évi cselekvési terv 
elfogadására
12. Javaslat az otthoni szakápolási te-

vékenység működtetésével kapcsolatos 
döntés meghozatalára
13. Javaslat az önkormányzati tulajdonú 
nonprofit gazdasági társaságok 2017. évi 
üzleti terveinek módosítására
14. Javaslat a „Digitális Jólét Program 
Pontok fejlesztése” pályázaton való rész-
vételre
15. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemp-
lén Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató 
Rendszer működésével kapcsolatos dön-
tés meghozatalára
16. Javaslat Tiszaújváros Szociális Szol-
gáltatástervezési Koncepciójának felül-
vizsgálatára
17. Beszámoló a Tiszaújvárosi Sport 
Club 2016. évi önkormányzati támogatá-
sának felhasználásáról 
18. Tájékoztató Tiszaújváros lakosságá-
nak egészségi állapotáról és az azt befo-
lyásoló tényezőkről
19. Tájékoztató a Tiszaújváros Kulturális 
Stratégiájában foglalt célok 2015-2017. 
közötti időszakban történt megvalósítá-
sáról.
20. Tájékoztató az őszi közmeghallga-
tásokon elhangzott közérdekű bejelen-
tésekre tett intézkedésekről, valamint a 
2017. évi végre nem hajtott feladatokról
Kérdések

Tisza úti piac és vásár
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Tiszaújváros, Ti-
sza úti piac és vásár decemberben a karácsonyi ünnepekre va-
ló tekintettel a megszokottól eltérően üzemel.
A piac nyitvatartási ideje:
2017. december 22-én 7-től 16 óráig

Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.
 üzemeltető

Étkezési térítési díjak szedése és ebédjegyosztás
2018. Január

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

Kazinczy Ház I. 
em. 73/1.

7.00 - 16.30 Bóbita,Tündérkert, és Szivárvány Óvodák gyermek és 
alkalmazott

Őszirózsa Idősek 
Klub

7.30 - 8.00 „Esély napközi otthon befizetés

Őszirózsa Idősek 
Klub

10.30 - 12.00 Szociális étkezők befizetés

11. csütörtök Hunyadi iskola 7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés
Tiszavirág Idősek 
Klubja

9.00-12.00 Szociális étkezők befizetés

15. hétfő Széchenyi iskola 7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés
Tiszaparti szaba-
didőház

11.00-12.00 Szociális étkezők befizetés

Tiszavirág Idősek 
Klubja

7.30-9.00 és14.00-16.30 Bölcsödés gyerek és alkalmazott befizetés

16. kedd Széchenyi iskola 7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés
Az étkezési térítési díjak befizetésekor - kivéve az Ezüsthíd Gondozóház ellátottjait -  OTP, K&H, MKB Szép Kártyát és Erzsé-
bet-utalvány Plusz kártyát is elfogadunk!

Orvosi ügyelet
Az orvosi ügyelet hívószáma hétköznap délután 17 órától 

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

06-46/477-104.

8. oldal 2017. december 21.Önkormányzat/Hirdetmények



Óvodapedagógus munkakör

Pedagógiai asszisztens munkakör

Használt gépjármű értékesítése

A Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvo-
da a Közalkalmazottak jogállásáról szó-
ló 1992. évi XXXIII. tv. 20/A. § alapján 
pályázatot hirdet 1 fő óvodapedagógus 
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtarta-
ma: határozott idejű, 2018. 01. 08- 2018. 
04. 30-ig tartó jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: teljes munka-
idős.
A munkavégzés helye: Tiszaújvárosi 
Napközi Otthonos Óvoda, 3580 Tiszaúj-
város, Pajtás köz 13.
A munkakörbe tartozó lényeges felada-
tok:
• Munkaköri feladatait az Óvodai Nevelés 
Országos Alapprogramjára épített    He-
lyi Pedagógiai Program, valamint az óvo-
da éves munkaterve alapján, az óvodave-
zető útmutatásai szerint, önállóan és fele-
lősséggel végzi.
Az illetmény megállapítására és a jutta-
tásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról     

szóló”1992. évi XXXIII. törvény, vala-
mint a(z) végrehajtásáról szóló 326/2013. 
(VIII. 30.) Kormányrendelet, és a 2011. 
évi CXC. „Nemzeti Köznevelési Tör-
vény” rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• Főiskola, óvodapedagógus.
• Magyar állampolgárság, vagy külön 
jogszabály szerint a szabad mozgás és 
tartózkodás jogával rendelkező, illetve 
bevándorolt vagy letelepedett.
• Büntetlen előélet.
• Cselekvőképesség.
• Egészségügyi alkalmasság.
• Betöltött tizennyolcadik életév.
A munkakör legkorábban 2018. január 
08. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 
2017. december 24.
A pályázat elbírálásának határideje:  
2018. január 03.
A pályázat benyújtásának módja:
• Postai úton a Tiszaújvárosi Napközi Ott-

honos Óvoda 3580 Tiszaújváros, Pajtás 
köz 13. címre. A borítékon kérjük feltün-
tetni a pályázat azonosítószámát    (527-
2/2017.), valamint a munkakör megneve-
zését: óvodapedagógus.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, 
igazolások:
• Szakmai önéletrajz.
• Motivációs levél.
• Iskolai végzettséget és egyéb képzett-
séget igazoló bizonyítvány/oklevélmáso-
latok.
• Három hónapnál nem régebbi hatósági 
bizonyítvány.
• Hozzájáruló nyilatkozat a pályázati 
anyagban foglalt személyes adatainak a 
pályázati eljárással összefüggésben szük-
séges kezeléséhez.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni a 
szivarvany@tujvaros.hu e-mail címen le-
het.

Micskiné Bodó Erzsébet
óvodavezető

 Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvo-
da a Közalkalmazottak jogállásáról szó-
ló 1992. évi XXXIII. tv. 20/A. § alapján 
pályázatot hirdet 1 fő pedagógiai asszisz-
tens munka-kör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtarta-
ma: határozott idejű, 2018. 01. 08- 2018. 
08. 31-ig tartó jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: teljes munka-
idős.
A munkavégzés helye: Tiszaújvárosi 
Napközi Otthonos Óvoda, 3580 Tiszaúj-
város, Pajtás köz 13.
A munkakörbe tartozó lényeges felada-
tok:
• A pedagógiai munka segítése. 
• A gondjára bízott gyermekek testi épsé-
gének megőrzése. 
• A gyermekek fejlesztésében való közre-
működés az óvodapedagógus iránymuta-
tásával.
Az illetmény megállapítására és a jutta-
tásokra a „Közalkalmazottak     jogállá-

sáról szóló”1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a(z) Kjt. végrehajtásáról szóló 
326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendelet, 
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• Középiskola/gimnázium, pedagógiai 
asszisztens szakképesítés.
• Magyar állampolgárság, vagy külön 
jogszabály szerint a szabad mozgás és 
tartózkodás jogával rendelkező, illetve 
bevándorolt vagy letelepedett.
• Büntetlen előélet.
• Cselekvőképesség.
• Egészségügyi alkalmasság.
• Betöltött tizennyolcadik életév.
A munkakör legkorábban 2018. január 
08. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 
2017. december 24.
A pályázat elbírálásának határideje:  
2018. január 03.
A pályázat benyújtásának módja:
• Postai úton a Tiszaújvárosi Napkö-

zi Otthonos Óvoda 3580 Tiszaújváros, 
Pajtás köz 13. címre. A borítékon kérjük 
feltüntetni a pályázat azonosítószámát    
(527/2017.), valamint a munkakör meg-
nevezését: pedagógiai asszisztens.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, 
igazolások:
• Szakmai önéletrajz.
• Motivációs levél.
• Iskolai végzettséget és egyéb képzettsé-
get igazoló bizonyítvány/oklevél másola-
tok.
• Három hónapnál nem régebbi hatósági 
bizonyítvány.
• Hozzájáruló nyilatkozat a pályázati 
anyagban foglalt személyes adatainak a 
pályázati eljárással összefüggésben szük-
séges kezeléséhez.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni a 
szivarvany@tujvaros.hu e-mail címen le-
het.

Micskiné Bodó Erzsébet
óvodavezető

A Tiszaújvárosi Intézményműködtető 
Központ értékesítésre meghirdeti az aláb-
bi gépjárművet:
A gépjármű adatai:
Márka: Volkswagen
Típus: Transporter 2.5 TDI
Forgalmi rendszám: KKJ-214
Hengerűrtartalom: 2461 cm3
Teljesítmény: 128 KW
Hajtóanyag: diesel
Váltó: mechanikus
Tényleges km futás: 330.790 km
Gyártási év: 2006.11.08.
Eddigi tulajdonosok száma: 2
Műszaki érvényességi idő: 2018.11.08.
A versenytárgyalás alapvető szabályai:
A gépjármű értékesítésére nyilvános, egy-
fordulós versenytárgyalás útján történik. 
A versenytárgyalás nyertese a legmaga-
sabb összegű vételi ajánlatot tevő pályá-
zó. 
A legalacsonyabb összegű vételi ajánlat 
bruttó 1.603.000 Ft lehet. 
A versenytárgyalás nyertese a vételárat 
részletfizetési kedvezmény biztosítása 
nélkül egy összegben köteles megfizetni. 
A fizetési határidő nem készpénzes vásár-
lás esetén a számla kiállításának napjától 
számított 15 munkanap, készpénzes vá-
sárlás esetén a vételár az adásvételi szer-
ződés aláírásával egyidejűleg fizetendő.
A pályázó ajánlati kötöttsége az ajánlatok 
benyújtására adott határidőtől az adásvé-
teli szerződés megkötéséig tart. 
Alternatív ajánlat tételére nincs lehető-
ség.

A pályázó a benyújtásra nyitva álló hatá-
ridő lejártáig az ajánlatát bármikor visz-
szavonhatja. 
A pályázó nem igényelhet térítést a pályá-
zat kiírójától az ajánlata kidolgozásáért és 
az ajánlattétellel kapcsolatosan más jog-
címen sem terjeszthet elő követelést. 
A pályázat kiírója a pályázati felhívást az 
eljárás bármely szakaszában visszavon-
hatja. 
A pályázat kiírója fenntartja magának 
a jogot a pályázati felhívás tartalmának 
megváltoztatására.
A versenytárgyalás eredményéről a pá-
lyázók az elbírálást követő 15 napon be-
lül írásban kapnak tájékoztatást.
A nyertes pályázó a kihirdetés napjától 
számított 30 napon belül köteles az adás-
vételi szerződést megkötni. Amennyiben 
a szerződéskötés a nyertesnek felróható 
okból 30 napon belül nem történik meg, 
a befizetett biztosítékot elveszti.
Az eredménytelenül pályázóknak a befi-
zetett biztosíték visszajár.
Az ajánlat megadása: A vételi ajánlatot az 
ajánlati lap kitöltésével kérjük megadni. 
Az ajánlati lap a www.tik.tiszaujvaros.hu 
honlapon a Pályázatok menüpontból, to-
vábbá Tiszaújváros hivatalos honlapjáról 
(www.tiszaujvaros.hu) tölthető le. 
A versenytárgyaláson való részvétel fel-
tételei:
- határidőben, zárt borítékban benyújtott 
pályázat;
- 50.000 Ft összegű ajánlati biztosíték 
megfizetésének igazolása a pályázatbon-

tás időpontjáig;
- a gépjármű személyes megtekintése. 
A gépjármű megtekintési lehetősége: 
A gépjármű megtekintésére előzetesen 
egyeztetetés követően van lehetőség. Be-
jelentkezés a gépjármű megtekintésére a 
49/548-327, illetve a 70/333-7739 tele-
fonszámon lehetséges.
A pályázat benyújtásának módja, he-
lye, határideje: 
A pályázatot egy eredeti példányban, zárt 
borítékban kell benyújtani 2018. január 
31. 9:00 óra határidőig, postai úton (Ti-
szaújvárosi Intézményműködtető Köz-
pont 3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.) 
avagy személyesen a Tiszaújvárosi In-
tézményműködtető Központ Tiszaújvá-
ros, Bethlen G. út 7. 223. iroda címen. A 
borítékon fel kell tüntetni a pályázó ne-
vét és székhelyét/lakóhelyét, a „Volkswa-
gen Transporter – Vételi ajánlat” megne-
vezést, valamint, hogy „Nem nyitható fel 
2018. január 31. 9:00 óra előtt!”.
A pályázatok felbontásának helye, ideje: 
Tiszaújvárosi Intézményműködtető Köz-
pont 3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7. 
223. iroda, 2018. január 31. 9:00 óra. 
A pályázatok felbontásán a pályázók je-
len lehetnek, melyre ezúton meghívást 
kapnak.
További információ a következő telefon-
számokon kérhető: 49/548-327, illetve 
49/548-310.

Álláspályázat

Szociális gondozó 
munkakör

A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ (3580 Tiszaújváros, 
Kazinczy út 3.) pályázatot hirdet 1 fő részére szociális gondozó 
munkakör betöltésére.
Feladatai: szociális alapszolgáltatási feladatok ellátása (házi se-
gítségnyújtás). 
A jogviszony időtartama: 1 fő határozatlan idejű kinevezés 4 hó-
nap próbaidő kikötéssel
Pályázati feltételek: 
- középfokú végzettség,
- szociális gondozó és ápolói végzettséget (OKJ) igazoló bizo-
nyítvány, 
- felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- motivációs levél,
- szakmai önéletrajz, 
- iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata,
- bejegyzésmentes, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bi-
zonyítvány a Kjt. 20. § (4) és (5) bekezdéseinek megfelelően, 
- hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt szemé-
lyes adatok pályázati eljárással összefüggésben szükséges ke-
zeléséhez.
Bérezés: a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXI-
II. törvény szerint. 
A pályázatot a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központba, Po-
ropatich Péter intézményvezetőhöz kell eljuttatni Tiszaújváros, 
Kazinczy út 3. címre. Pályázni csak a pályázati feltételekben fel-
sorolt valamennyi irat benyújtásával lehet, ellenkező esetben a 
pályázat érvénytelen. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázat 
azonosító számát: 2530/2017., valamint a munkakör megneve-
zését: szociális gondozó. 
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati 
eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.
A pályázatok beérkezésének határideje: 2017. december 31.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2018. január 05.
A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni Poropatich Péter intéz-
ményvezetőnél a 49/548-190-es telefonszámon lehet.  

Poropatich Péter intézményvezető

Pályázati felhívás

Üveghulladék gyűjtése
Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy Tiszaúj-
város családi házas övezeteiben (Kertváros, Tiszaszederkény, 
Tisza-part városrész) az üveghulladékok házhoz menő be-
gyűjtését a közszolgáltató 2017. december 21-én (csütörtö-
kön) végzi el.
Az üveghulladék a gyűjtés napján 7 óráig bármilyen átlátszó 
hulladékgyűjtő zsákban kihelyezhető. A gyűjtőzsákban az ép, 
egész sörös-, boros-, pezsgős-, befőttes-, és egyéb öblösüve-
get lehet gyűjteni.
A zsákban nem helyezhető el 
- nem csomagolási üveghulladék – síküveg,
- ablaküveg,
- szélvédőüveg,
- zuhanykabin üveg,
- törött öblösüveg,
mert a szolgáltató ezeket a hulladékokat nem szállítja el!

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Ünnepi hulladékszállítás
A hulladékgazdálkodási közszolgáltató tájékoztatása szerint 
a hulladékszállítást az ünnepnapokon, 2017. december 25-én 
hétfőn, december 26-án, kedden és 2018. január 1-jén, hétfőn 
a megszokott begyűjtési járatterv szerint hajtja végre. 

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Zárva a hulladékudvar
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy szolgáltatóváltás 
miatt a tiszaújvárosi hulladékudvar 2017. december 22-től 
zárva tart.
A nyitás időpontjáról értesíteni fogjuk a lakosságot a Képúj-
ságon, a Tiszaújvárosi Krónikán, illetve a városi honlapon 
keresztül.

                                 Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Felhívás!

A kutyát lelőhetik
Kérjük a Tisztelt Kutyatulajdonosokat, hogy a Tisza és Sa-
jó magas vízállása miatt kialakult árvízi helyzet miatt az ebe-
ket csak pórázon, és az árvízvédelmi töltés külső oldalán sé-
táltassák! Az árvíz miatt az őzek a gáthoz közel keresnek me-
nedéket, ezért a szabadon kószáló kutya a vadat a jeges víz-
be űzheti. A hatályos rendelkezések alapján (Vadászati törv. 
37/B.§(4) bek.) a vadat űző kutyát a hivatásos vadász elejt-
heti.

 Koleszár Péter hivatásos vadász

9. oldal2017. december 21. Közlemények



Mit üzen Jézus karácsony ünnepén a ma emberének?

Békességet hagyok rátok…
A kis kápolnában a kereszt két oldalán 
egy-egy apró mécses halvány fénye vilá-
gít a házi oltáron. Korán reggel van. Oda-
kint még nem is pirkad, hiszen közel van 
az év leghosszabb éjszakája, a téli napfor-
duló. A keresztény világ Jézus születésé-
nek megünneplésére készül, mint ahogy 
tette ezt évszázadok óta minden évben, 
békében és háborúban, csillogó palotá-
ban és roskadozó kunyhóban egyaránt. 
Áldott, békés, szeretettel teli, boldog ka-
rácsonyt! – hangzott a köszöntés mindig, 
mint ahogy hangzik ma is. Nem ez lenne 
a jókívánság, ha részesülhetnénk benne 
minden nap. Főleg nem háborúban, és le-
het, hogy sokkal kevésbé a gazdagoknál, 
mint a szegények családjában. Békesség, 
szeretet, boldogság. Azt reméljük, és né-
ha el is érjük, hogy az év vége felé lega-
lább ezt a két napot bearanyozzák, ha már 
év közben gyakran csak a hiányukat érez-
zük. 
Vajon, mit üzenne Jézus karácsony alkal-
mából a mai kor emberének? Megkérdez-
tem:
- Uram! Te jól ismersz minket, hiszen bú-
csúd előtt magad mondtad tanítványaid-
nak, hogy „én veletek vagyok minden nap 
a világ végéig.” (Mt 28,20) Mit tanácsol-
nál nekünk, magyaroknak, hogy napjaink 
tényleg békében és szeretetben teljenek 
év közben is, nemcsak karácsonykor?
Nem kell soká várakoznom, a kápolna 
csendjében megérkezik a válasz:
- Drága gyermekem! Mindent elmondtam 
már nektek úgy, ahogy az le is van írva az 
evangéliumokban. Ma is érvényes min-
den mondata, és az volt az elmúlt száza-
dokban is, mint ahogy az lesz a világ vé-
gezetéig. Ugyanúgy vonatkozik a magya-
rokra, mint minden emberre a földön, le-
gyen az keresztény, vagy más vallású, ne-
tán magát ateistának valló. 
- Igazad van uram, de mit szólsz ahhoz, 
hogy az ünnepre készülés az úgynevezett 
fogyasztói társadalomban a csillogó üzle-
tekről, a bőséges árukínálatról és az aján-
dékvásárlásról is szól, sőt vannak csalá-
dok, ahol csak erről és nem a Te születé-
sed ünnepéről?
- A válaszomat Szent Máté így adta to-
vább evangéliumában: „Ne gyűjtsetek 
magatoknak kincset a földön, ahol moly 
rágja és rozsda marja, s ahol betörnek és 
ellopják a tolvajok! A mennyben gyűjtse-
tek kincset, ahol nem rágja moly és nem 
marja rozsda, s ahol nem törnek be, és 
nem lopják el a tolvajok! Ahol a kincsed, 
ott a szíved is.” (Mt 6,19-21)
- A tízparancsolatot és a főparancsot is ta-

nításod befejeztével így foglaltad össze: 
„Új parancsot adok nektek: Szeressétek 
egymást!” (Jn 13.34) Erre a szeretetre vá-
gyunk, de sem kapni, sem adni nem tud-
juk hiánytalanul. Kifogásaink persze van-
nak, rendszerint mások viselkedésben lát-
juk mindennek az okát. Mit kellene más-
képp csinálnunk?
- „Ne ítélkezzetek, hogy fölöttetek se ítél-
kezzenek! Amilyen ítélettel ti ítélkeztek, 
olyannal fognak majd fölöttetek is ítél-
kezni. Amilyen mértékkel mértek, olyan-
nal fognak majd nektek is visszamérni. 
Miért látod meg a szálkát embertársad 
szemében, amikor a magadéban a geren-
dát sem veszed észre?” (Mt 7,1-3)
- Ezt értem, de ha így is teszek, attól még 
nem biztos, hogy fellángol bennem a sze-
retet mindenki iránt.
- Te érzelemről beszélsz, de az a szeretet, 
amire én utaltam nem érzelem, hanem a 
másokkal szembeni tiszteletteljes, ember-
séges viselkedés. Azt, hogy ez pontosan 
mit is jelent, arra az „aranyszabály” ad-
ja meg a választ: „Amit akartok, hogy ve-
letek tegyenek az emberek, ti is tegyétek 
velük!”  (Mt 7,12) 
- Sokan vannak, akik szoronganak életük, 
vagy szeretteik élete miatt. Fiatalok soka-
sága költözött külföldre jobb munkalehe-
tőség és kereset reményében, itthon hagy-
va idősödő szüleiket. Nem mindenkinek 
jött be a számítása. Van, aki még kará-
csonyra sem tud hazajönni, nemhogy re-
ménykedhetne abban, hogy egyszer majd 
haza tud költözni. Mit tehetnek ők, és mi-
ben bízhatnak az itt hagyott magányos 
szülők? Kik gondoskodnak majd róluk 
öregkorukban?
- Mindenki szabad akaratot kapott, amit 

én tudomásul veszek akkor is, ha azt lá-
tom, hogy a döntése nehéz helyzetet je-
lent majd a maga és környezete számára. 
Ha határoztak és kitűztek egy célt, tegye-
nek meg mindent, hogy el is érjék azt. Ez 
munkát, tanulást, erőfeszítést igényel. Kis 
lépésekkel juthatnak előre. Ha ezt megte-
szik, és kérik ehhez a segítségemet, meg-
adom nekik. Rájuk is érvényes, mint min-
denki másra, aki nehézségekkel küzd: 
„Ne aggódjatok a holnap miatt, a hol-
nap majd gondoskodik magáról! A mának 
elég a maga baja.”  (Mt 6,34)
- Jövőre választások lesznek Magyaror-
szágon. A mindennapos politikai csatá-
rozások valószínűleg még erőteljesebben 
fogják uralni a közéletet. Mit tanácsolsz, 
hogyan viszonyuljunk ezekhez?
- A hatalmat, abban az időben, amikor Ga-
lileában és Júdeában éltem a római csá-
szár teljesítette be. Minden izraelita azt 
várta, hogy én szabadítom meg a népet az 
uralmától. Még az apostolok is csak ke-
resztre feszítésem után ébredtek rá, hogy 
nem ezért jöttem közéjük. Akkor a farize-
usok egy provokatív kérdésére ezt vála-
szoltam: „Adjátok meg a császárnak, ami 
a császáré, és az Istennek, ami az Istené!” 
(Mt 2,21) Befejezésül, a karácsony annak 
lesz igazán meghitt, aki tanításomat meg-
ismerve megértette ezt az üzenetemet is: 
„Békességet hagyok rátok. Az én béké-
met adom nektek. Nem úgy adom nektek, 
ahogy a világ adja.” (Jn 14,27) Szegény-
ség, kirekesztettség, ellenségeskedés, há-
ború ezt a békét nem tudja megtörni. Ál-
dásom legyen rajtatok és a közelgő ünne-
pen!
- Ámen.
A párbeszédet lejegyezte: Szrogh Károly

Karácsony - csak lazán
Eljön az az idő, amikor az ember a kocsiban Frank Sinatra-t hall-
gat és még élvezi is. Nálam legalábbis eljött az az idő. Akkortájt 
kezdődött, hogy elengedtem bizonyos dolgokat, megváltozott a fontos-
sági sorrend, átértékeltem sok mindent. 
Amióta ez megtörtént már nem nyomasztanak olyan felesleges és ártó 
gondolatok karácsony előtt, mint például, hogy fogok elkészülni min-
dennel, kitakarítani, feldíszíteni, megfőzni, és puccparádéban, frissen 
mosott hajjal mennyből az angyalt énekelni a karácsonyfa előtt. Sem-
mi nyomasztó nincs már az ünnep előtti készülődésben, és hogy ezt el-
értem, azt legjobb barátnőmnek is köszönhetem, aki egy árnyalatnyi-
val hamarabb kezdett el Frank Sinatra-t hallgatni, mint én, és aki 
időben ellátott jó tanácsaival.
Nos, mi is kell a stresszmentes karácsonyhoz?
- Végy egy sötétítőfüggönyt,
- végy néhány fényfüzért,
- és végy egy pasit, akit időben elküldesz focizni a haverokkal.
Anyukám arra tanított, hogy ablakot márpedig évente négy alkalom-
mal pucolni kell! Mégpedig minden évszakban, karácsony előtt pedig 
naná hogy! Nos, azóta viszont jött a globális felmelegedés, és össze-
folynak az évszakok, így ha akarnánk se tudnánk minden évszak-
ban ablakot tisztítani. Maradt a húsvét előtti és karácsony előtti idő-
szak. Már amikor összejön. Ha mégsem, nehogy kétségbe essünk, 
minden lelkiismeretfurdalás nélkül vegyük elő  legjobb barátném re-
mekbe szabott ötletét, aki azt mondta nekem egyszer, hogy „Zsu-
zsám, én behúztam a sötétítőt”. És milyen igaza volt! Az ablak nem 
látszik, hisz előtte a sötétítő, a szobában kellemes félhomály, igazi 
ünnepi hangulat. Kell ennél több? Az már csak hab a tortán, hogy 
így a porcicák is diszkrécióba vonulhatnak a kíváncsi tekintetek elől. 
Szintén otthonról hozott aranyszabály: mindig felülről lefelé takaríts! Is-
merős ugye? És mi van legfelül, na mi? Pókháló! Az van természetesen, 
több is, hiszen állatbarát lévén nyilván nem ölöm meg a háztartásomban 
fellelhető állatokat, legyen az két-, négy-, hat-, illetve nyolclábú. A pókok 
amúgy is komoly kézműves munkát végeznek, igazán tekintettel lehe-
tünk rájuk. Nekünk se esne jól, ha a munkánkat ripsz-ropsz egy moz-
dulattal tönkretennék. Nem beszélve arról, hogy finomra szőtt hálójuk 
remekül funkcionál térelválasztóként, akár a por is megül bennük, így 
lakásunk alsóbb részei természettől fogva tisztábbak lesznek.
Ám hangulatosabbá varázsolhatjuk térelválasztóinkat néhány jól el-
helyezett fényforrással. Vagy akit mégis zavar a látványuk - amit 
egyébként nem értek - az el is fedheti azokat, mert néhány izzósor se-
gítségével csodálatos fény-árnyék motívumokat varázsolhatunk a pla-
fonra, így az sem látja azokat, aki egyébként tudja, hogy ott vannak.  
És most nézzünk körül. Nem gyönyörű? A vendégeknek is tetsze-
ni fog. Félhomály, hangulatfények, ragyogás, közben becsattog a fut-
ballban megfáradt párunk, aki elalél a gyönyörűségtől, és alig hallja, 
hogy hová küldjük, amikor cipőben végiggyalogol a majdnem felmo-
sott padlón, poharában gyöngyöző sörével. Belehuppan kedvenc fotel-
jébe, és istennőként tekint ránk. Mi pedig felöltjük előre begyakorolt 
mártírarcunkat, és elégedetten nyugtázzuk az elismerést.
 Agyő nagytakarítás! Boldog karácsonyt!  

  radácsi       

A hagyományokhoz híven az egyházak köszöntője után a refor-
mátus közösségek képviselői nyitották meg a Mikulástól karácso-
nyig városi rendezvénysorozatot. A Kazinczy Ferenc Református 
Általános Iskola - immáron kistestvérével a Tiszaújvárosi Refor-
mátus Óvodával melegítette át a szíveket. A legkisebbek csoda-
szépen énekeltek, az iskola 3.b osztálya pedig a Kis fenyő törté-
netét adta elő szeretettel a megjelenteknek. A műsort a felnőttek 
zárták. A Tiszaújvárosi Református Énekkar karácsonyi dalcsok-
ra tette még emelkedettebbé az estét. A harmadikos gyerekek ellá-
togattak a Nikodémus Idősek Otthonába és az Ezüsthíd Gondozó-
házba, hogy tanulságos karácsonyi történetükkel örömet szerez-
zenek az otthonok lakóinak. December 9-én a Tiszaújvárosi Re-
formátus Egyházközség intézményei által szervezett adventi jó-
tékonysági vásáron a pedagógusok, dolgozók, egyházközségi ta-
gokkal, szülőkkel és tanulókkal a zord idő ellenére is aktívan köz-
reműködtek azért,  hogy a nemes cél érdekében ajánlják portékái-
kat. Innen nem távozott üres kézzel senki. A befolyt összeget a he-
lyi fiatalság támogatására fordítjuk. Intézményeink közösen vet-
tek részt a Magyar Református Szeretetszolgálat Szeretetdoboz 
adománygyűjtő akciójában. A sok önzetlen felajánlásnak köszön-
hetően sok-sok doboz telt meg tartós élelmiszerrel, tisztálkodási 
eszközökkel remélvén, hogy boldogabbá teszik majd egyes nehe-
zebb sorsú embertársaink karácsonyát.
 Hisszük, hogy a karácsony lényege nem az ajándék, hanem a 
szeretet, így Adventi szívességcsere programunkon részt vé-
ve mindenki önként vállalhat olyan feladatot, amelyben mások 
iránti szeretetéről tehet tanúbizonyságot. Több éve hagyomány a 
karácsonyi ajándékozás a napközin belül. A csoportok tagjai az 
iskola szépen feldíszített karácsonyfájánál közösen énekelnek, 
és ajándékot kapnak. Olyan játékokat, ami élvezetesebbé teszi a 
délutáni együttlétet. Az utolsó tanítási napon lélekben is ünnep-
lőbe öltözve közösen veszünk részt a Kibocsátó Istentiszteleten, 
ahol Isten igéjére figyelve indulunk útnak, hogy az ünnepeket 
szeretteink körében töltsük. 
Áldott karácsonyt kívánunk mindenkinek!

 Makkainé Chmara Marianna igazgató

kronika@tiszatv.hu
 „Ha szeretet nincs bennem, 

mit sem érek…”
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„Békességet hagyok rátok. Az én békémet adom nektek.”



A Derkovits Kulturális 
Központ programja

Derkovits Kulturális Központ
Óvárosi KULT Galéria
Angyalok szárnyán - kiállítás Lukács Gyuláné gyűjteményé-
ből. Helyszín: Bocskai út 33.
Látogatható: 2018. január 5-ig.

Hamvas Béla Városi Könyvtár
Január 4. (szerda) 14.00 óra: A Kaffka Margit Pedagógus 
Nyugdíjas Klub összejövetele. Helyszín: a könyvtár előadó-
terme.
Ismerjük meg helyi értékeinket! 60 évesek városunk első la-
kóházai - a Tiszaújváros Települési Értéktár kiállítása. A kiál-
lításon az érdeklődők betekinthetnek a mai Szederkényi (volt 
Május 1. út) történetébe fotók és dokumentumok segítségé-
vel. Megtekinthetik az első városterveket, az első lakóházak 
tervrajzait. Megismerkedhetnek a település első terveit készí-
tő építész, Mikolás Tibor munkásságával. Helyszín: a könyv-
tár földszintje. A kiállítás 2018. január 18-ig tekinthető meg.

Tiszaszederkényi Fiókkönyvár
Január 2. (kedd) 16.00 óra: „Amigurumi kedvelők” klubja. A 
foglalkozást koordinálja: Zádeczkiné Vígh Edit. Eszközöket 
– fonalat, horgolótűt – mindenki magának biztosít.
Bárki, bármikor bekapcsolódhat!
Január 5. (péntek) 16.30 óra: A Kaleidoszkóp - Visszatekin-
tés a múltba pályázat eredményhirdetése. A 2018-ban indu-
ló Kívánságturmix című pályázat bemutatása, a januári for-
duló kiosztása.
Január 11. (csütörtök) 14.30 óra: Könyvtári délután. Itt van 
már az új esztendő - tematikus foglalkozás nyugdíjasoknak. 
Helyszín: Tiszaszederkényi Idősek Klubja.
Pályázati felhívás!
Kívánságturmix – 2018. 2018-ban megújult formában foly-
tatjuk immár harmadik éve tartó vetélkedőnket. A témák ki-
választásánál figyelembe vesszük az előző évben a játékosa-
ink részéről felmerült kéréseket.
Januári témák:
- Sass Flóra
- Tudomány - Művészet
A feladatok elérhetők minden hónap 10-ig, leadhatók minden 
hónap utolsó munkanapjáig személyesen a Tiszaszederkényi 
Fiókkönyvtárban (Tiszaújváros, Bocskai u. 33.), és a Hamvas 
Béla Városi Könyvtárban (Tiszaújváros, Széchenyi u. 37.), 
valamint elektronikusan a Hamvas Béla Városi Könyvtár 
honlapján (www.dkk.tiszaujvaros.hu) és Facebook oldalán 
(www.facebook.com/hamvas.konyvtar ). A résztvevő játéko-
sok havonta tájékozódhatnak a beküldött feladataik eredmé-
nyéről az alábbi elérhetőségeken: kekine@tujvaros.hu és bor-
sosne.doktor.eva@tujvaros.hu email címeken, vagy az 544-
552-es telefonszámon. Várjuk szeretettel a régi és új játéko-
sok jelentkezését!

A Tisza TV műsora
December 21., csütörtök

11:00 A képviselő-testületi ülés közvetítése

December 22., péntek
18:00 A Tiszaújvárosi Phoenix KK - Sopron KC Sportiskola 

bajnoki kosárlabda mérkőzés közvetítése felvételről

December 25., hétfő
16:00 Az egyházak karácsonyi szertartásainak közvetítése 

felvételről (Részletek az 1. oldalon)

December 30., szombat
16:00 Szilvesztermúlt. A Tisza TV szilveszteri műsora.

(Részletes műsor a 17. oldalon)

Rajzpályázat 

A mi karácsonyunk
Közel hetven rajz érkezett 
szerkesztőségünkbe, a Tisza 
TV karácsonyi rajzpályáza-
tára. A gyerekek azt rajzol-
ták le, hogyan képzelik el a 
karácsonyt.

Az elmúlt hetekben sokan ragadtak szí-
nes ceruzát, filctollat, zsírkrétát, festéket 
és ecsetet, hogy eljuttassák hozzánk ad-
venti gondolataikat képekben. A techni-
kát maguk választották, a témát mi ad-
tuk, a gyermeki fantázia pedig szárnyalt. 
Az alkotásokat a Tisza TV vasárnapi ka-
rácsonyi élő műsorában mutattuk be, úgy, 
ahogy a rajzpályázat nyerteseit, az első 
három helyezett tiszaújvárosi gyermeket. 
Horváth Benjámin lett az első, ő egy eme-
letes házat rajzolt, melyet havas hegyek 
vettek körül. A képen épp a Télapó má-
szik be a házba a kéményen át, hogy a 
reggel felébredő gyerekeket meglepje 
ajándékaival. 
A képzeletbeli dobogó második foká-
ra Onder Gerda állhatott fel. Ő egy gyö-
nyörű karácsonyfát rajzolt, melyet sok-
sok gyerek körbeáll, s így együtt, közö-
sen várják a Mikulást és a Jézuskát. 
Galambos Lili rajzán egy kislány éde-
sen álmodik, miközben egy angyal száll 
be hozzá, s beteszi az ajándékokat a kará-
csonyfa alá. Lili ezzel az alkotással a rajz-
pályázat harmadik helyzettje lett. 
A karácsonyi rajzpályázat nyertesei a Ti-
szaújvárosi Lokálpatrióta Egyesület jó-
voltából egy-egy könyvutalványt kaptak, 
a Tisza TV-től pedig ajándékcsomagot to-
vábbi rajzos-kézműves alkotásaikhoz.
Minden lánynak és fiúnak, kicsinek és 
nagynak köszönjük a szép alkotásokat!

    Tisza TV

Az adás öröme összeköt
Egy kisfilm megtekintése adta kezembe 
a tollat. Nagyszünetben uzsonnáznak a 
gyerekek. Egymás után nyitják ki az ott-
honról hozott csomagot. Az egyik kisfiú 
doboza üres. Szégyenkezve kikéredzke-
dik vizet inni. Szomorúan sétálgat, míg a 
többiek étkeznek, majd visszamegy elten-
ni dobozát ő is, mint aki jóllakott. És nem 
hisz a szemének! Társai a legfinomabb ét-
keikkel rakták tele. Meghatódva kezd el 
falatozni. Mindenki arcán boldog mosoly. 
Az adás öröme összekovácsolta a kis csa-
patot. 
Engem meg könnyekig meghatott.
Segíteni, örömet adni a szeretetből fa-
kad. Ez ilyen egyszerű. Nem anyagi jólét 
függvénye, csupán lelked gazdagságának 
kincses ládikájában terem. Kimeríthetet-
len, ha őszintén akarod, miközben önérté-
kelésedet növeli. Boldognak, erősnek ér-
zed tőle magad.
E film története engem is emlékeztetett.
Kislány voltam, pár éves. Egy korán sö-
tétedő téli délután nagyon vártam ha-
za a mamámat. Gyerek fejemmel azt hit-
tem, ha valami kedvességgel meglepem, 
hamarabb hazatér. Fehér konyhaszekré-

nyünk alsó fiókjában voltak legfinomabb 
édességeim. Dobozba téve, masnival át-
kötve kitettem az ajtó elé. Majd lestem az 
ablakból jöttét türelmetlenül. Kint nagy 
pelyhekben hullt a hó. Szinte most is lá-
tom hólepte cipőjét, ahogy közeledett, és 
kíváncsian lehajolt a küszöbre tett dobo-
zért. Mosolyogva kérdezte: kitől van a 
csomag?
Neked készítettem!- feleltem - mert na-
gyon vártalak. Majd összeölelkeztünk 
boldogan.
Adni sok mindenért lehet. Legértékesebb, 
ha szeretetből teszed. Ajándék, kedves 
emlék, mi egész életre megmarad. 
Mint első karórám története. Sikeres kö-
zépiskolai felvételem után vette a papám. 
Értékes Doxa óra volt, mit vékony csuk-
lómra csatolt. Különös, hogy annyi év 
távlatából nem maga az óra maradt ér-
téknek, hanem a boldog apai hang és ta-
nácsai, amit útravalónak adott.
Hogy tudnám elfelejteni anyukám meg-
lepetését. Érettségi ajándékként kaptam 
egy tengerparti nyaralást. Kézzel kötött 
hónapokig másoknak, míg az árát össze-
rakta. De akkor, ahogy nekem átadta, örö-

me, hangja, mint apámé - felejthetetlen!
Telnek az évek, a gyerek, aki kapott, fel-
nő. Szeretetből, hálából, segítésként, 
most ő adja a tőle telhetőt.
Kedves emlékem az is, amikor anyám-
nak én vehettem új szemüveget. Lát-
va, hogy alig tud a régivel olvasni, elvit-
tem a szemészhez, majd megrendeltük az 
újat, szép kerettel. Amikor felpróbálta és 
látott olvasni is vele, elsírta magát, mint 
egy gyerek. A hála könnyei voltak ezek. 
Én meg boldog voltam, hogy örömet sze-
rezhettem.
Adni sok formában lehet. Anyánk hófe-
hér abrosszal terített asztala is az, mely 
mindig bőséggel vár. 
A tanítás is adás. Örökérvényű érték a jó 
tanár, a tanácsaikkal ellátó szülők, a barát.
Adunk a mosolyunkkal, egy jó szóval, 
odafigyeléssel, megértéssel, dicsérettel, 
egy kedves integetéssel az épp távozónak. 
Jelzések: fontosak vagyunk egymásnak.
 Mert adni jó, és kapni is! Egy oda-visz-
sza ajándék.
Az adás öröme összeköt.

Gálné Olgi

A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ tájékoztatja a lakos-
ságot, hogy 2018. január 1-jétől megkezdi működését Tiszaúj-
városban a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ új intéz-
ményegysége, az Ezüsthíd Idősek Otthona. 
A tartós bentlakást nyújtó idősotthoni ellátás igénybevételé-
nek feltételrendszeréről Tiszaújváros Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a 2017. december 21-én tartandó ülésén hoz 
döntést. Az elfogadott feltételrendszerről és az idős otthon ál-
tal nyújtott szolgáltatásokról az ellátás igénybevételéhez szük-
séges kérelem-nyomtatvány személyes átadása során nyújtunk 
tájékoztatást, vagy megtekinthető, illetve a nyomtatványok le-
tölthetők az intézmény honlapjáról (www.human.tujvaros.hu).
Kérelem-formanyomtatvány 2017. december 22-étől igényelhe-
tő: 
Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ
Poropatich Péter, intézményvezető
Tiszaújváros, Kazinczy út 3. I. em. 52 iroda
Tel.: 06-49/548-190
E-mail: human@tujvaros.hu
Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ
Ezüsthíd Idősek Otthona 
Soltész-Bundik Anita, szakmai vezető
Tiszaújváros, Bartók Béla út 1-5.
Tel.: 06-49/548-338
E-mail: human@tujvaros.hu

 Poropatich Péter 
 intézményvezető

Tájékoztató

Nyílik az idősek otthona

11. oldal2017. december 21. Mindenes

Horváth Benjámin győztes alkotása. 

Galambos Lili karácsonyi álma. 

Onder Gerda karácsonyi rajza. 



12. oldal 2017. december 21.Tévékarácsony

Karácsonyfánkat a Szivárvány óvoda nagycsoporto-
sai díszítették fel saját készítésű angyalkáikkal.

A televízió karácsonyfája. 

Két japán fiatalember is ellátogatott a stúdióba, akik né-
hány hónapja élnek városunkban. Meséltek karácsonyi 
hagyományaikról, szokásaikról, mi pedig megkóstoltat-
tuk velük a klasszikus magyaros karácsonyi étkeket, a töl-
tött káposztát, a mézeskalácsot, az illatos forralt bort.

Karácsonyi illatokat, ízeket hozott a stúdióba Luczai Gabriella, 
akivel különleges teákat kóstoltunk. 

Vendégül láttunk egy ukrán nagycsaládot is, akiket a munka hozott Tiszaújvárosba 
egy évvel ezelőtt.

A műsort Bráz György polgármester és dr. Fülöp György alpolgármester zárták karácsonyi 
gondolataikkal, köszöntőjükkel. 

Füredi Zsuzsa kézmű-
ves szakkörös gyereke-
ivel épített mézeska-
lácsfalut az adás ideje 
alatt a stúdióban.

Jótékonysági műsorunk kedvez-
ményezettje, a Baptista Szeretet-
szolgálat is bemutatkozott, nekik 
aduk át a műsor végén azokat a ci-
pős dobozba csomagolt ajándé-
kokat, melyeket a városlakók hoz-
tak be szerkesztőségünkbe. 

Ács Gabriella operaénekes. A vezérlőben. 

Hagyományteremtő szándékkal jelentke-
zett négyórás élő műsorral a Tisza TV de-
cember 17-én, advent harmadik vasárnap-
ján. Élőben kapcsoltuk a Városházteret, 
ahol adásunkkal egy időben gyújtották 
meg a harmadik gyertyát a város adventi 
koszorúján, és riporterünk a teret körbejár-
va kérdezgette a városlakókat a karácsonyi 
készülődésről. 
Először énekeltek és zenéltek nálunk élő-
ben a Vándor Sándor Zeneiskola növendé-
kei és tanárai, a Sodrás Amatőr Színtársu-
lat, a tiszaújvárosi dalszerző páros, Bado-
nics Adrienn és Balaton Endre. A műsor-
ban szkájpon élőben kapcsoltunk három 
országba, ahol egykori tiszaújvárosiak él-

nek. Londonból jelentkezett be Vacsi Jó-
zsefné, akinek karácsony lévén, mi is meg-
lepetést szereztünk, az internet segítségé-
vel tíz éve nem látott barátnőjével, Csikai 
Barnabásnéval újra találkozhattak. Gulácsi 
Dórát és kislányát, Zoét Belfastban értük 
el, Gorgyán Zsaklint pedig Belgiumban, 
mindannyian kinti karácsonyaikról, ünne-
pi készülődésükről meséltek. A több mint 
egy évtizede Belgiumban élő Vörös Gábor, 
művésznevén „Vöriga” Mexikóból jelent-
kezett, onnan kaptunk tőle egy videóüze-
netet, bemutatva Merida város karácsonyi 
főterét, betlehemét, a tőlünk 10.000 kilo-
méterre lévő városka hangulatát. 



13. oldal2017. december 21. Ünnep
Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok dol-
gozói nyitották az év végi rendezvények sorát decem-
ber 14-én. A Karakter Táncművészeti Iskola növendé-
keinek nyitótánca után Bellus István humorista és Zol-
tán Erika szórakoztatta a résztvevőket.

A közalkalmazottak és köztisztviselők december 15-én tartották év végi munkaértekezletüket. Az ünnepi műsort az ágazatról ké-
szült kisfilm vezette fel és a Karakter nyitotta, majd Koós Réka és a Molnár Dixieland Band lépett fel.

December 16-án rendezték a Sportgálát. Sportos csapat, a 

tiszaújvárosi gimnasztráda csoport nyitotta az eseményt, de 

volt lézershow is, a színpadon a Strokes ütőegyüttes, a leve-

gőben pedig légtornászshow bűvölte el a közönséget.

A rendezvények sorát decem-
ber 18-án a szépkorúak kará-
csonyi ünnepsége zárta. A Ka-
rakter táncosai ezúttal Mikulás-
nak öltöztek, majd Lagzi Laj-
csi énekelt és zenélt a nyugdí-
jasoknak, akik táncra is perdül-
tek.



14. oldal 2017. december 21.Ünnepi receptek

Dorozsmai molnárponty  
Hozzávalók 4 személyre:
• 4 nagy pontyszelet (800 g) 
• 100 g füstölt szalonna 
• 1 nagy fej hagyma 
• 3-3 zöldpaprika és paradicsom 
• 200 g  gomba 
• 1 kk. pirospaprika 
• 2 dl tejföl 
• 250 g csuszatészta 
• olaj a sütéshez 
• 4-5 ek. zsemlemorzsa 
• 1-2 szál petrezselyem  
1. A halszeleteket megmossuk, lecsepegtetjük, félórára 
besózzuk. A szalonnát apróra felkockázzuk. A hagymát 
finomra vágjuk. A zöldségeket megmossuk, a paprikát 
kicsumázzuk és felkarikázzuk, a paradicsomot meghá-
mozzuk, és gerezdekre vágjuk, a gombát vékonyan fel-
szeleteljük.
2. A szalonnát zsírjára pirítjuk, megfonnyasztjuk benne 
a hagymát, majd lehúzzuk a tűzről, meghintjük a piros-
paprikával, hozzáadjuk a paradicsomot, a zöldpaprikát 
és a gombát, ízlés szerint sózzuk, borsozzuk. Visszatesz-
szük a tűzre, fedő alatt félpuhára főzzük (10-12 perc), 
végül elkeverjük a tejföllel.
3. Közben enyhén sós vízben kifőzzük a tésztát, leszűr-
jük, lazán összekeverjük a tejfölös-lecsós ragu felével, 
tűzálló tálba/tepsibe terítjük, és elsimítjuk rajta a mara-
dék lecsót. A sütőt előmelegítjük 200 °C-ra.
4. A halszeleteket zsemlemorzsába forgatjuk. Az olajat 
felforrósítjuk, és mindkét oldalukon pirosra sütjük benne 
a halszeleteket. A tészta tetejére rendezzük, majd a sütő-
ben jól átforrósítjuk (15-20 perc). Paradicsom- és papri-
kakarikákkal, petrezselyemmel díszítjük, forrón tálaljuk. 
Külön tálkában további tejfölt kínálhatunk hozzá.

Vöröslencse leves
Hozzávalók 6 főre
• 1250 ml zöldség alaplé
• 225 g vörös lencse
• 300 g vöröshagyma  felvágva
• 450 g krumpli felvágva
• 8 gerezd fokhagyma, meghámozva, egészben
• 1 ek. olaj
• 2 ek. római kömény
• fél teáskanál kurkuma
• 1 teáskanál só
• 80 g friss petrezselyem felvágva
• 3 ek frissen facsart citromlé
• só, bors, tejföl
Elkészítése
1) Egy nagy lábasban feltesszük a zöldség alaplevet, a 
vöröslencsét, a hagymát, a krumplit és a fokhagymát. 
Lefedve főzzük, amíg felforr.
2) Lejjebb vesszük a hőfokot, és tovább főzzük, amíg a 
lencse és a zöldségek megpuhulnak (15-20 perc). Ha ez 
megtörtént, levesszük a tűzről a lábast, és félretesszük.
3) Egy kisebb serpenyőben felhevítjük az olajat. Ala-
csony hőfokot használunk. Beletesszük a római kö-
ményt, a kurkumát és a sót. 2-3 percig főzzük, és folya-
matosan kavargatjuk. Amikor készen van, félretesszük 
egy percre, hogy hűljön.
4) A fűszerkeveréket hozzáadjuk a lencséhez, hozzáad-
juk a petrezselymet is, majd összekeverjük. 
5) Hozzáadjuk a frissen facsart citromlevet, és ízlés sze-
rint sóval, borssal ízesítjük. Tejföllel díszítjük.

Tripla csokis sajttorta 
sütés nélkül 

Hozzávalók: 1 kg sajtkrém (pl. Lidl sajátmárkás, mas-
carpone), 20-20-20 dkg fehér-, tej-, és étcsokoládé, 3x1 
dl tejszín, 3x6 mg zselatin, 18 dkg édes kakaós keksz, 
10 dkg vaj
A kekszet ledaráljuk, és az olvasztott vajjal összegyúr-
juk. 
Egy sütőpapírral kibélelt kapcsos tortaformába lapogat-
juk, és a  hűtőben hagyjuk megszilárdulni.
Közben előkészítjük a krémeket.
Felteszünk egy edényben vizet forrni. 
Ráhelyezünk egy mély tálat, amibe belerakjuk a csoko-
ládét: először a fehéret. 
Vigyázzunk, hogy ne legyen túl forró a gőz, mert akkor 
odaég a csokoládé.
Közben egy tálban simára keverjük a sajtkrém harmadát 
(30-35 dkg), 1 dl tejszínt pedig habbá verünk. Amikor a 
csoki felolvadt, hagyjuk kicsit hűlni, majd hozzákever-
jük a sajthoz, ehhez hozzáadjuk a felvert habot is.
6 mg zselatint kevés vízzel felmelegítünk (nem forraljuk 
fel). És hozzáadjuk a krémhez. 
A krémet rákenjük a kekszre, és fél órára betesszük a fa-
gyasztóba dermedni.
Ezt a műveletet megismételjük minkét másik krémmel 
is.
TIPP: Előre ki lehet keverni a krémeket, de a zselatint 
csak rétegezés előtt rakjuk bele.
Díszíteni csokoládéforgáccsal, tejszínhabbal lehet.

Hozzávalók:
• 1,5 kg bőrös malachús 
• fokhagyma 
• só 
• füstölt szalonna 
• sör 
• méz 
• kacsazsír 
Elkészítése
Az egész húst előző este jól besózzuk és így 
hagyjuk állni egy éjszakát a hűtőben. Másnap 
egy tepsibe vagy kerámia tálba helyezzük, a 
bőrét bevagdossuk, közé fokhagymát és egy 
kis füstölt szalonnát dugdosunk, megkenjük a 
kacsazsírral. Öntünk alá egy kevés vizet, majd 
lefóliázzuk, és forró sütőbe toljuk. Félóra után 
levesszük a fóliát, majd meglocsoljuk sörrel. 
Addig sütjük, amíg meg nem puhul. Sülés köz-
ben folyamatosan locsolgatjuk sörrel.
Amikor már majdnem elkészül, megkenjük a 
mézzel, és szép pirosra sütjük.
A parázskrumplihoz:
1- 1,5 kg burgonya (nagyjából ugyanakkora, 
kisebb méretű krumplik)
kacsazsír
rozmaring
só
bors
A burgonyát héjastul megmossuk, majd egy 
tepsibe tesszük. Sózzuk, borsozzuk, megszór-
juk kevés rozmaringgal és meglocsoljuk ke-
vés kacsazsírral. 170 fokos sütőben nagyjából 
45-50 percig sütjük, a végén a malacsült mel-
lé tesszük és pár percig együtt sütjük a hússal.

Sültpaprika salátához:
½ kg piros kápia
½ kg zöld kápia vagy zöldpaprika
cukor
só
bors
ecet
víz
1 ek olaj

 A paprikákat megsütjük, a héját lehúzzuk. Ak-
kor tudjuk könnyebben lehúzni a héját, miu-
tán kivettük a sütőből és hideg vízbe tettük né-
hány percre. Közben elkészítjük a salátalevet: 
½ liter vízben ízlés szerint feloldjuk a cukrot 
és a sót, végül hozzáadjuk az ecetet és az olajat 
is. Akkor lesz finom, ha egy kicsit erőteljesebb 
az íze. A salátalében hagyjuk állni a paprikákat 
legalább egy éjszakán át.  

Mézeskalács
Ez a tészta egy álom! Annyira könnyű vele dolgozni, hogy az elképesztő. A gyúrása 
gyorsan megvan, a végeredmény pedig egy olyan vajpuha, könnyen nyújtható tészta, 
ami nem ragad.
Tíz perc sütésidő után valóban pihe-puha mézes, fűszeres kalácsokat kapunk, ami nem 
émelyítő, hanem éppen kellemesen édes. És így is marad a kekszes dobozban, amed-
dig meg nem esszük.  Egy a titka, szigorúan be kell tartani a TÍZperces sütési időt! 
Nem szabad tovább sütni! 
100-150 darab mézeskalács lesz belőle, attól függően, hogy mekkora formákat hasz-
nálunk.
Hozzávalók:
- 1 kg finomliszt 
- 30 dkg porcukor 
- 3 teáskanál szódabikarbóna
- 1 evőkanál mézeskalács fűszerkeverék (vagy fahéj és szegfűszeg keveréke fele-fele
arányban)
- 30 dkg margarin vagy vaj 
- 2,5 méz 
- 3 tojás
1. A lisztet, a porcukrot, a fűszert és a szódabikarbónát egy nagy tálban összekeverjük.
2. Ezután hozzáadjuk az enyhén megolvasztott margarint. A méz és a tojások szintúgy 
mehetnek a tetejére.
3. Ekkor fogunk egy villát, és az egészet átkavarjuk. Addig keverjük, míg úgy nagyjá-
ból összekeveredett a liszt a ragacsos anyagokkal. 
4. Ekkor kézzel egynemű tésztává gyúrjuk, majd három egyenlő részre osztjuk.
5. Ezután az első adag tésztát jól lisztezett deszkán kinyújtjuk kb. egy centi vastagra 
(lehet kevesebb is, de így olyan pufik lesznek), majd tetszőleges formákat szaggatunk 
süteménykiszúróval a tésztából.
6. Sütőpapírral bélelt tepsire sorakoztatjuk őket, és 180 fokra előmelegített sütőben 
(alul-felül sütés), pontosan tíz percig sütjük őket. TÍZ PERC, SEMMIKÉPPEN SEM 
TÖBB! Ne kapjon színt az alja, in-
kább még a tíz perc előtt vegyük ki 
próbára, még nyersnek tűnik, mi-
kor kivesszük, de nem az, egy-két 
perc, és megszilárdul. 

Sörben sült mézes malacsült, parázs 
krumplival és sültpaprika salátával 



Tele álmokkal, célokkal, új reményekkel telik ez az időszak. 
Ilyenkor nem csak szeretteink körében vagyunk, hisz mindennap-
jainkat áthatják azok a szokások is, melyek a karácsonyhoz, a 
szilveszterhez, újévhez kapcsolódnak. Legyen az akár egy halva-
csora szenteste, a Himnusz könnyes szemmel hallgatása decem-
ber 31-én éjfélkor, vagy épp egy klassz lencsefőzelék, csak hogy 
bőségben éljünk. Nevetés, petárdák, tűzijáték – általában ez jut 
eszünkbe az év utolsó napjáról, csakúgy, mint mindenki másnak 
szerte a világon. Vannak azért különbségek is, az alábbiakban 
ezekből szemezgetünk. 

Csók a fagyöngy alatt
Angliában úgy tartják, ha a párok szilveszterkor egy fagyöngy alatt 
csókolóznak, amikor éjfélt üt az óra, akkor a következő évben el-
választhatatlanok lesznek, ez a szokás már Írországban is elter-
jedt. Amikor éjfélt üt az óra, a házigazda kinyitja a hátsó ajtót, 
hogy kiengedje az óévet, az óra 12. ütésére pedig beengedi az újat. 
Az angolok szerint balszerencsés, ha már az óévben kiakasztják a 
következő évi naptárt, és ezért nem is írnak az új év határidőnap-
lójába sem. 

 Régi és új 
Oud e nieuw, azaz régi és új. Hollandiá-
ban így hívják a szilvesztert.  Hagyomány 
ilyenkor hogy fánkot esznek, hiszen ez ál-
dást hoz a házra. Az oliebollen fánktész-
tából készül, olykor mazsolával és minden-
képp rengeteg porcukorral. 

Bőrönddel ünnepelnek
Mexikóban úgy tartják, hogy ha szilveszter éjjelén egy bőrönddel a kezünkben sétálunk, a következő évben nagy 
esély van egy utazásra. Az emberek ilyenkor sárga ruhába bújnak, hiszen ennek színe hasonlít a legjobban az 
aranyéhoz, így remélve gazdagságot a következő évre. Divat a piros fehérnemű is, ettől a nagy szerelmet remé-
lik. Az ország déli részén rongyból készítenek figurát, éjfélkor tüzet raknak és elégetik, így búcsúzva az óévtől.

Virággal, gyümölccsel
A magyar szilveszteri-újévi hagyományokhoz hasonlóan Indiában 
sem szabad újév napján semmit sem kidobni, vagy kivinni a ház-
ból. Még a szemetet is tilos kivinni. Észak-Indiában újév napján
tavaszi színű virágokat viselnek: a nők sárga, míg a férfiak rózsa-
szín, piros, lila és fehér kombinációkat. Dél-Indiában a tamilok a 
téli napfordulón tartott évkezdetükön elzarándokolnak a szent he-
lyekre, ahol rizst főznek, a tehenek szarvát színesre festik, majd 
virág és gyümölcskoszorúkat aggatnak 
rájuk. A feldíszített szent állatokkal 
körmeneten vonulnak végig.

Pénz a sütiben
Görögországban újév napján vasilopitát sütnek, aminek 
belsejébe pénzérmét rejtenek. Aki megtalálja tányérján a 
pénzt, egész évben szerencsés lesz. Újév kezdetekor a gö-
rögök felhúzzák az órákat, hogy szerencsét hozzanak a 
házba. Érdekesség, a görögök az új esztendőt nem janu-
ár 1-jétől, hanem az ortodox naptár szerint, január 7-étől 
számolják. Ez a nap náluk egyúttal Szent Vazul ünne-
pe is, amikor a gyerekek tűz mellett hagyják a cipőjüket 
annak reményében, hogy Vazul ajándékokkal tömi meg.

Harang űzi el az óév ördögeit
December 31-től január 3-ig tart Japánban az osogacu, ami 
egy családi ünnep, ekkor köszöntik a következő év istenségeit. 
A gyerekek ilyenkor pénzt kapnak ajándékba, a felnőttek pe-
dig a következő évre vonatkozó jövendöléseket. Az év utolsó nap-
ján a buddhista templomokban éjfélkor 108-szor kondul meg a 
harang, ez űzi el az óév ördöge-
it. A japánok úgy tartják, hogy 6  
bűn van - mohóság, butaság, ha-
rag, könnyelműség, határozatlan-
ság, irigység - és minden egyes bűn-
nek 18 árnyalata. Az ünnepi étel 
egy tésztatekercs, aminek hosszá-
tól függ a család újévi szerencséje. .

 Szőlőt a boldogságért
A spanyolok szerint az év utolsó napján, amikor az óra éj-
félt üt, gyorsan meg kell enni egy tucat szőlőszemet. Egyet 
minden egyes ütéskor. Amennyiben ez sikerül, vagyis mindet 
le tudta nyelni ennyi idő alatt, 12 hónap boldogságra számít-
hat a következő évben. Ha elszámolják magukat, balszeren-
cse vár rájuk.

Béke, virágok, gyertyák
Bár Brazíliában ilyenkor már a februári karneváli időszakra ké-
szülnek, azért a szilveszter sem telik unalmasan. Az éjszakát az 
utcán, a szabadban töltik, szambázva járják végig az utcákat, 

a tengerpartot, ahol a homok-
ba tűzött gyertyák és a vízbe 
dobált virágok nyújtanak fe-
lejthetetlen  élményt. A brazi-
lok fehér ruhát vesznek ilyen-
kor fel, hogy békében éljenek és 
boldogságot hozzon az elkövet-
kező év. 

 Máglyán ég, 
ablakon repül a múlt

Bolognában szilveszter éjszakáján reneszánsz hangulat uralkodik. Lu-
ca napjától egészen Vízkeresztig vásárral, dudaszóval, hagyományos rig-
musokkal ünnepelnek. Szilveszter éjjelén a város főterén pogány szokás 
szerint máglyát raknak. Ilyenkor elég az, ami véget ért, a múlt, a feled-
ni való. Amikor már csak parázslik a máglya, örömtáncot lejtenek kö-
rülötte, hogy az óévnek vége. Ugyancsak a múlttól akarnak megszaba-
dulni a rómaiak. Ők az év utolsó 
napján az ablakokból dobálják ki 
az utcára megunt holmijaikat. Az 
olaszok szilveszter estéjén piros fe-
hérneműt viselnek, mert az a babo-
nák szerint szerencsét hoz, éjfél után 
pedig ők is 12 szőlőszemet esznek. 
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Ilyenkor
Ezzel a rejtvénnyel véget ér decembe-

ri sorozatunk. A megfejtéseket január 

5-ig egyben várjuk e-mailben a kroni-

ka@tiszatv.hu címre, vagy postai úton 

a 3580 Tiszaújváros, Szent István út 

16. címre.



Imre a részletes műsor:
December 30., szombat

16:00 Etűd
16:05 Viccek a (h)őskorból
16:10 Szájhős - cserfes ajkú gyerekek
16:35 Szilveszteri nótaszó, viccek
17:20 Saját kútfőből. A televízió munkatársai által kiagyalt és meg-
valósított műsorszámok: viccek, álhíradó, Újvárosi Srászok, A mi 
parabolánk, torna, mese, tiszaújvárosi Perla Negra, stb.
18:25 Szakmacsata - felnőttes, vidám vetélkedő, viccek.
19:50 Slágerlista ’98-ból, viccek
20:25 Kabaré (Heller, Beregi, Markos, Nádas, Maksa, a Sodrás tár-
sulata), revü (fókashow, Nagy-Molnár Dávid bűvész, Copacabana 
táncegyüttes), viccek
22:20 Újévi köszöntő

A hagyományoknak megfelelően idén is 
december 30-án jelentkezik a Tisza Tele-
vízió szilveszteri műsora. Csaknem 30 év 
után azonban ezúttal nem élő, interak-
tív adást láthatnak. A 16 órakor kezdődő 
adásban az elmúlt három évtized szilvesz-
teri műsoraiból összeállított válogatáson 
szórakozhatnak a nézők.
Az elmaradhatatlan vicceken újra lehet 
majd nevetni, de lesz kabaré, revü, nóta-
szó, vetélkedő, slágerlista, cserfes szájú 
gyerek, no és számtalan, a televízió mun-
katársai által kiagyalt és megvalósított 
műsorszám is - a múltból.

17. oldal2017. december 21. Televízió

Úgy látszik az év vége felé felvillanyozódóm, és remekebbnél remekebb ötletek jutnak 
eszembe. (Bár rosszakaróim szerint ezt csak a forralt bor teszi, ezt ezúton cáfolom!) Hi-
szen pontosan egy évvel ezelőtt már megörvendeztettem az olvasót „Egy állatira remek 
ötlet” c. firkálmányommal (írásnak nem nevezném, van azért némi önkritikám), de idén 
a média, pontosabban a helyi média mind szélesebb körhöz való eljuttatását szeretném 
segíteni.
A helyi televízió nagyon helyesen úgynevezett tematikus műsorokkal bővítette kínála-

tát, hiszen a közéleti magazinon kívül, a T. néző találkoz-
hat például egészségügyi, vagy vallási témájú műsorokkal is. 
Nos ezen a csapáson végighaladva, és nagy figyelemmel kö-
vetve az adásokat, két új műsorterv jutott eszembe, melye-
ket teljesen ingyen (mert nem tudom olcsóbban adni) szíve-
sen megosztok a városlakókkal.
Itt kötelező közbeiktatnom, hogy amennyiben a lentebb sze-
replő személyek közül valaki magára ismerne, az csupán a 
véletlen műve. 
Az első ilyen havonta jelentkező „blokk” talán a  „SZER-
BUSZ LACI!” címet viselhetné, és élő telefonos kapcsolás-
sal (hacsak vendégek nem jönnek) meghallgathatnánk na-
pi aktualitásokat az akadálymentesítés, a város közterülete-

inek állapota kapcsán, némi múltidézéssel, melyeket viccekkel, idézetekkel színesíthetne 
a címben is szereplő úriember.

A másik „műsorelem”  szintén havonta „Hogyan N. E. köz-
lekedjünk!” címmel jelenne meg a képernyőn, ahol a hoz-
záértő szakértő a kerékpárutak állapotáról, útjelzésekről, 
KRESZ táblákról tartana hasznos előadást, természetesen 
havonta aktualizálva.
Nyilvánvaló mindez nagyot dobna a nézettségen, hiszen köz-
vetlen ismerőseim körében (nem fészbuk) már rövid közvé-
leménykutatást tartottam, és egyezményes nemzetközi jel-
zéssel adták tudtomra tetszésnyilvánításukat.
Remélem, hogy sikerült az olvasókat is felpezsdítenem, és 
egyfajta vitaindítóként valóságos ötletbörzét hozhatnánk 
létre a remek műsortervekből, hiszen a helyi televízió adása 
nekünk, értünk készül.
Minden Kedves Olvasónak Kellemes Ünnepeket, és Boldog 

Új Évet kívánva (többszörösen azoknak, akik végigolvasták ezt a pár sort) egy hűséges 
Krónika olvasó:

Török G. Gábor
(nem az, a másik)

Műsorötletek 2018-ra, ahogyan egy néző látja
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Az Inno-Comp Kft. multinacionális, dinamikusan fejlődő, alapanyaggyártó társaság 
Tiszaújvárosban keres 

LABORMÉRNÖKÖT
Az alábbi feladatok ellátására keresünk új munkatársat akár azonnali munkakezdéssel:
• A cég laborextruderének üzemeltetésével kapcsolatos szervezési és irányítási feladatok ellá-
tása, a gépsoron gyártott termékek mérési eredményeinek és gyártási körülményeinek vissza-
kereshetőségének biztosítása.
• A cég laborextruderén és gyártósorain előállított termékek minőségével kapcsolatos folyama-
tok felügyelete.
• Részvétel termékfejlesztési feladatokban.
• Vizsgálati jegyzőkönyvek elkészítése.
• Kezelési és vizsgálati utasítások megírása, az ezekkel kapcsolatos oktatások megtartása a la-
boráns munkatársak részére.
• Laboreszközök karbantartása, külső karbantartó cégekkel való kapcsolattartás.
A pozíció elnyerésére esélyes pályázó:
• mérnöki végzettségű 
• tárgyalóképes angol és/vagy német nyelvtudással rendelkezik
• terhelhető
• kiváló kommunikációs készségekkel bír
• önálló, alapos munkavégzés és kezdeményezőkészség jellemzi
• rendelkezik B típusú jogosítvánnyal 
Előny:
• műanyagiparban szerzett pár éves tapasztalat (labor vagy üzem területen, vizsgáló berendezé-
sek, feldolgozó gépek üzemeltetésében szerzett tapasztalat) előnyt jelent.
Amit az új kollégának kínálni tudunk:
• folyamatos szakmai fejlődést egy nemzetközi csapatban
• versenyképes jövedelem 
• széleskörű Cafeteria rendszer
• nyelvtanulási és egyéb képzési lehetőség
Amennyiben ajánlatunk felkeltette érdeklődését és megfelel az elvárásoknak, kérjük, küldje el 
magyar és/vagy angol nyelvű fényképes önéletrajzát, motivációs levelét a következő postacím-
re vagy e-mail címre:
• 3581 Tiszaújváros, Pf.:118.
• szucs.szilvia@innocomp.hu 
Érdeklődni a következő telefonszámon lehet: +36(49)542-084/121 mellék
Jelentkezési határidő: 2018. január  08.

Tiszaújvárosi idősek otthonába
ápolót vagy szociális gondozót 

keresünk. 
Érdeklődni a 06-49/542-064-es telefonszámon. 

A Tiszaújvárosi  Krónikában 
is megjelenik lakossági apróhir-

detése,  amennyiben azt 
a Tisza TV Képújságában leg-
alább 5 napra (2500 Ft), legké-
sőbb kedden 12 óráig feladja.
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Eladó 
a Villa Sederkyn

A TiszaSzolg 2004 Kft. értékesítésre meghirdeti az alábbi, tu-
lajdonában lévő ingatlant:
Bogács, Dózsa György út 16/A. szám alatt lévő Villa Seder-
kyn Apartmanház
Az ingatlan irányára: 196. 000. 000 Ft + Áfa.
Az ingatlan a legmagasabb vételi ajánlatot tartalmazó, érvé-
nyes pályázatot benyújtó pályázó részére értékesítjük.
A vételi ajánlat benyújtási határideje: 2017. 12. 29. 10 óra.
A pályázati kiírás anyaga papíralapon ingyenesen az alábbi 
címen vehető át:
TiszaSzolg 2004 Kft.  3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/F.
Elektronikus elérhetőség megadása esetén az értékesítési ki-
írás anyagát elektronikus úton is megküldjük.
Érdeklődni lehet a TiszaSzolg 2004 Kft. ügyvezetőjénél a 
49-544-322-es telefonszámon, illetve a tiszaszolg@tszolg.hu 
e-mail címen.
Amennyiben legmagasabb vételi ajánlatként több azonos ösz-
szegű vételi ajánlatot nyújtanak be, a végleges vételár megál-
lapítása árverésen, licitálással történik, melynek időpontjáról 
és főbb szabályairól a TiszaSzolg 2004 Kft. az érvényes pá-
lyázatok benyújtóit írásban tájékoztatja. 
Az ingatlan telefonos időpontegyeztetés alapján megtekint-
hető.

TiszaSzolg 2004 Kft.

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

+ 36 49 341-844
Fax: +36 49 341-852

E-mail:  kronika@tiszatv.hu

Ingatlanrészt hirdet vállalkozási célú bér-
beadásra Polgár Város Önkormányzata, a 
Zólyom u. 5. szám alatt, területe 198 nm. 
A bérbeadás részleteiről érdeklődni le-
het a Polgári Polgármesteri Hivatalnál, az 
52/573-511 számon. 

Ingatlanrészt hirdet vállalkozási célú bér-
beadásra Polgár Város Önkormányzata, 
a Barankovics tér 7. szám alatt, területe 
148 nm. A bérbeadás részleteiről érdek-
lődni lehet a Polgári Polgármesteri Hiva-
talnál, az 52/573-511 számon. 
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A hagyományoknak megfelelően 
az év végi Sportgálán idén is négy 
kategóriában jutalmazták meg a 
legjobb tiszaújvárosi sportolókat, 
edzőket. 

Nemzetközi eredményeik alapján anyagi el-
ismerésben részesültek 
Lucz Levente – a TSC súlyemelő szakosztály 
versenyzője az U15-ös és U17-es Európa-baj-
nokságon elért 4. helyezéséért.
Kristály Csanád Endre - a TSC atlétika szak-
osztályának versenyzője a Tiszaújvárosi XVII. 
Nemzetközi Atlétikai Verseny férfi 200 m fu-
tásban elért 3. helyezéséért.
Kiss Csaba – a TSC atlétika szakosztályának 
versenyzője a Tiszaújvárosi XVII. Nemzetkö-
zi Atlétikai Verseny férfi 100 m futásban elért 
3. helyezéséért.
Köllő Ábel – a TSC asztalitenisz szakosztályá-
nak versenyzője a Nemzetközi Utánpótlás Ver-
seny – Molnár János Nemzetközi Emlékverse-
nyen U11-es kategóriában a legjobb 16 között 
végzett eredményéért.
Fónagy-Árva Péter – a TSC asztalitenisz szak-
osztályának versenyzője a Hungarian Mini Ca-
det Open versenyen párosban a 32 között vég-
zett eredményéért.
Pöstényi Márk – a TSC atlétika szakosztályá-
nak versenyzője a Tiszaújvárosi XVII. Nem-
zetközi Atlétikai Verseny férfi 100 m futásban 
elért 18. helyezéséért.
Takács Fanni – a TSC atlétika szakosztályának 
versenyzője a Tiszaújvárosi XVII. Nemzetkö-
zi Atlétikai Verseny leány ötösugrásban elért 6. 
helyezéséért.
Horváth Dominika – a Tiszaújvárosi Sport 
Club Atlétika Szakosztályának versenyzője
a Tiszaújvárosi XVII. Nemzetközi Atlétikai 
Verseny leány 80 m futásban elért 9. helyezé-
séért.
Lehmann Csongor – a Tiszaújvárosi Triatlon 
Klub (TTK) versenyzője a Triatlon Európa-baj-
nokságon egyéniben elért 3. helyezéséért.
Putnóczki Dorka – a TTK versenyzője a Triat-
lon Európa-bajnokságon mix váltóban elért 1. 
helyezéséért.
Lehmann Bence – a TTK versenyzője a Triat-
lon Elit Európa Kupán elért 7. helyezéséért.
Mátyus Lili – a TTK versenyzője a Triatlon Eu-
rópa-bajnokságon mix váltóban elért 1. helye-
zéséért. 
Bodolai Fanni – a Tiszaújvárosi Vízi Sporte-
gyesület (TVSE) versenyzője a Quadratlon Kö-
zéptávú Világbajnokságon U23 női kategóriá-
ban elért 1. helyezéséért.
Lőrincz Tibor – a TVSE versenyzője a Quad-
ratlon Középtávú Világbajnokságon U23 férfi 
kategóriában elért 1. helyezéséért.
Rakusz Éva – a TVSE versenyzője az EAC 
Nemzetközi és Klub Sárkányhajó Európa-baj-
nokságon női 10 személyes sárkányhajó csapat 
kategóriában 200 m-en elért 1. helyezéséért.
Béke Kornél – a Tiszaújvárosi Kajak-Kenu és 
Sárkányhajó Egyesület (TKKSE) versenyzője 
az ifjúsági és U23 gyorsasági Európa-bajnok-
ságon U23 kategóriában K-4 500 m-en elért 7. 
helyezéséért.
Bragato Giada – a TKKSE versenyzője a fel-
nőtt, U23 és ifjúsági maraton világbajnokság 
maraton világversenyen NC-1 14 km-en elért 
1. helyezéséért.
Gábor Netta – a TKKSE versenyzője az ifjúsá-
gi és U23 gyorsasági Európa-bajnokságon K-4 
500 m-en elért 3. helyezéséért.

Erős Patrik – a TKKSE versenyzője az ifjúsá-
gi és U23 gyorsasági Európa-bajnokságon K-2 
1000 m-en elért 1. helyezéséért.
Kőszegi Milán – a TKKSE versenyzője az 
Olimpiai Reménységek Versenyén C-1 500 
m-en elért 4. helyezéséért.
Kovács Mirtill – a TKKSE versenyzője az 
Olimpiai Reménységek Versenyén K-2 500 
m-en elért 3. helyezéséért.
Molnár Martin – a TKKSE versenyzője az ifjú-
sági és U23 gyorsasági Európa-bajnokság K-1 
200 m „B döntőben” elért 8. helyezéséért.
Kiemelkedő eredményt elért felnőtt sporto-
lók és edzők 
Szendrey Zsombor
A Tiszaújvárosi GIMI Diáksport Egyesület ko-
sárlabda edzőjeként és a Phoenix KK NB I-es 
és U20-as csapatának vezetőedzőjeként min-
dennapjait a sportért, a sporttal tölti, szinte tel-
jes szabadidejét feláldozza a kosárlabda sport-
ág iskolai és klub sikereiért. Felkészült szak-
ember, kiváló testnevelő-edző. Kitartó munká-
jának köszönhetően az iskola tanulóival évről 
évre kiemelkedő eredményeket érnek el az or-
szágos diákolimpiai versenyeken. 
Bagdi Ágnes
A Tiszaújvárosi Sport Club női kézilabda csa-
patának kapitánya, igazi vezéregyéniség. Két 
éven keresztül a Borsod-Abaúj-Zemplén me-
gyei bajnokság legjobb góllövője volt, jelenleg 
pedig a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei baj-
nokság legjobb góllövője. 
Jakab István 
A Tiszaújvárosi Sport Club atlétika szakosztá-
lya vezetői tisztsége mellett fáradhatatlan edzői 
tevékenységének eredményeként tanítványai 
számos korosztályos országos bajnoki címet és 
érmet szereztek, valamint kiemelkedő eredmé-
nyeket értek el nemzetközi versenyeken is. A 
Tiszaújvárosban idén 17. alkalommal megren-
dezett Atlétikai Világnap agilis szervezője. 
Kántor Zsolt
A Tiszaújvárosi Sport Club természetjáró szak-
osztálya vízitúra szakágának vezetője, aktív tú-
ravezető, a túramozgalmak résztvevője, továb-
bá kiemelkedő szerepet vállal a szakosztály ál-
tal szervezett országos szintű teljesítménytú-
rák közül a Tiszaújvárosi Turista Triatlon, a 
„TTT40” és a „Tisza-gátak Teljesítménytúra” 
előkészítésében és megvalósításában. 
Koncsik Viktor

A TSC asztalitenisz szakosztályának 15 éve 
tagja, többszörös megyei bajnok egyéni és pá-
ros kategóriában, az NB II-es és NB III-as or-
szágos bajnokságban részt vett csapatnak a tag-
ja. Aktív versenyzése mellett edzőként odaadó-
an foglalkozik az utánpótlás nevelésével. 
Járai József
1980-tól folyamatosan Tiszaújváros labdarú-
gásának meghatározó egyénisége, 2003-tól a 
Football Club Tiszaújváros elnökségi tagja. Ki-
váló, alázatos, őszinte, igazi sportember, így 
sok fiatal példaképe. Ő a „Szőke Szikla”, aki 
300 felnőtt bajnoki mérkőzésével és 32 góljá-
val a klub egyik ikonja, mindenki „JARÁ”-ja.
Pongrácz Gergely
A Tiszaújvárosi Phoenix Kosárlabda Klub osz-
lopos tagja. Minden edzésen igyekszik újat ta-
nulni, fogékony az új dolgokra. A győzelemért 
a csapat érdekeit mindig az egyéni érdek elé 
helyezi, jó csapatember. 
Szilasi Bence
A Phoenix KK U20-as csapatának vezető egyé-
nisége. Évről-évre fejlődik, amit mi sem bizo-
nyít jobban, minthogy a felnőtt csapat első szá-
mú fiatal játékosa. Játékával igyekszik meghá-
lálni a belé vetett edzői hitet, többször töltött be 
fontos szerepet egy-egy győztes mérkőzés ki-
menetelében. 
Bujtor Tamara és Szabó Orsolya
A Tiszaújvárosi Gimnasztráda Csoport sporto-
lóiként kiemelkedő teljesítményeikkel, elköte-
lezettségükkel több éve hozzájárulnak a csapat 
sikereihez. 2017-ben a csapat tagjaiként a nor-
végiai 3rd Word Gym for Life Challenge elne-
vezésű világbajnokságon bronz minősítést, a 
Szlovák Nemzeti Gimnasztráda Fesztiválon két 
első helyezést, a Ritmuscsapatok Modern Tán-
cok Országos Bajnokságán csapatban 2 külön-
díjat, 3 arany- és 1 ezüstérmet nyertek. 
Sportáguk legjobbjai
Általános iskola diákolimpia
Macz Benedek, kenus. A Tiszaújvárosi DSE 
sportolójaként MC-1 (mini kenu) férfi gyermek 
U10-12 korcsoportban 2.000 m-en a Diákolim-
pia Regionális Döntőben 1. helyezést, míg a Di-
ákolimpia Országos Döntőben 4. helyezést ért 
el. A Magyar Kajak-Kenu Szövetség kölyökvá-
logatott tagja lett 2017-ben. A 2016/2017. tan-
év kimagasló tanulmányi és sporteredménye 
alapján Borsod-Abaúj-Zemplén megye „Jó ta-
nuló jó sportoló” elismerő díjban részesült álta-
lános iskola kategóriában.
Középiskola diákolimpia
Orosz Dominik, kosárlabdázó. A Tiszaújváro-
si GIMI Diáksport Egyesület tagjaként a kö-
vetkezetes, kitartó munkája eredményeként az 
idei bajnoki idényben bekerült a Tiszaújváro-
si Phoenix Kosárlabda Klub NB I/B-s keretébe, 
ahol már több mérkőzésen is bizonyította tehet-
ségét. A gimnázium és a Phoenix KK U20-as 
csapatainak is egyik legmeghatározóbb játéko-
sává vált. 
 Súlyemelés
Lucz Levente – a TSC súlyemelő szakosztály 
versenyzője. Nemzetközi eredményei mellett a 
serdülő országos bajnokság, a Tini OB, az Ör-
dögh István Emlékverseny, a Narancs Kupa és 
a Savaria Kupa győztese. A Kőszegi György 
Súlyemelő Emlékversenyen súlycsoportjában 
első helyezést ért el és a legjobb tiszaújváro-

si versenyzőnek járó kupát is elnyerte. Korosz-
tálya egyik legeredményesebb és legdinamiku-
sabban fejlődő versenyzője. 
Atlétika
Kiss Csaba - a TSC atlétika szakosztály ver-
senyzője. Az U23 korosztályban az országos 
válogatott keret tagja. Nemzetközi eredményei 
mellett a felnőtt országos bajnokságon 400 
m-en síkfutásban 3. helyezést, míg 200 m-en 
4. helyezést szerzett. Korosztályában az ország 
egyik legtehetségesebb atlétája. Kitartása pél-
damutató a versenyek és az edzések során is. 
 Labdarúgás 
Hussein Shadi – a Football Club Tiszaújváros 
játékosa. Tiszaújvárosban 3 éve játszó labdarú-
gó. Szerénységével és zsenialitásával igazi pél-
dakép lehet a tiszaújvárosi gyermekek körében. 
A csapat egyik vezéregyénisége, amit gólokkal 
és gólpasszokkal igazol. Technikailag és takti-
kailag is képzett játékos, aki a csapat érdekeit 
tartja a legfontosabbnak. 
Kosárlabda 
Pöstényi Zoltán – a Tiszaújvárosi Phoenix Ko-
sárlabda Klub játékosa. A Phoenix KK csapat-
kapitánya, a csapat alappillére. Edzéseken és 
mérkőzéseken egyaránt a győzelem vezérli. 
Nehezen viseli a vereséget, ezért mindig azon 
dolgozik, hogy a legjobbat hozza ki magából és 
csapatából. Jelenléte erőt ad játékostársainak és 
edzőnek egyaránt. 
Triatlon 
Lehmann Csongor – a Tiszaújvárosi Triatlon 
Klub versenyzője. Az európai junior ranglista 
1. helyezettje, a triatlon Európa-bajnokságon 
egyéniben 3., váltóban 1. helyezést ért el, míg a 
triatlon világbajnokságon 7. helyezést szerzett. 
Kajak-Kenu 
Erős Patrik – a Tiszaújvárosi Kajak-Kenu és 
Sárkányhajó Egyesület versenyzője.
U23 válogatott kajakos. A 2017. évi kiemelke-
dő eredménye az ifjúsági és U23 gyorsasági vi-
lágbajnokság ifjúsági K-2 1000 m 2. helyezés, 
K-4 500 m 8. helyezés, valamint a K-4 1000 m 
8. helyezés.
Az utánpótlás- és diáksport területén ki-
emelkedő eredményt elért sportolók
Illés Nikolett. A Tiszaújvárosi DSE sportolója-
ként atlétika, többpróba és sárkányhajó sport-
ágban is kiemelkedő eredményt ért el 2017-
ben, legjelentősebb a megyei diákolimpián 
megszerzett 1. helyezése és az országos diáko-
limpián elért 7. helyezése a 4 x 100 m-es vál-
tó tagjaként. 
Kiss Fanni, Kiss Réka, Szénégető Gerda, Fe-
rencsik Dorka. A Tiszaújvárosi DSE sportolói-
ként a megyei diákolimpián a 4 x 50 m-es gyor-
sváltó tagjaiként 1. helyezést értek el, az orszá-
gos diákolimpián a szintén 4 x 50 m gyorsvál-
tóban 9. helyezést vívtak ki maguknak. 
Bagi Zoltán. A Református Iskolák Országos 
Úszóbajnokság – XIII. Széchy Tamás Emlék-
versenyen a II. korcsoportban az 50 m-es gyor-
súszásban 2. helyezést ért el a Tiszaújváro-
si Református Diáksport Egyesület sportolója-
ként. 
Vágási Zoltán. A Tiszaújvárosi Református Di-
áksport Egyesület sportolójaként a Református 
Iskolák Országos Úszóbajnokság – XIII. Szé-
chy Tamás Emlékversenyen a IV. korcsoport-
ban az 50 m-es mellúszásban 3. helyezést szer-
zett. 
Fónagy-Árva Zsófia. A Tiszaújvárosi Reformá-
tus Diáksport Egyesület és a TSC asztalitenisz 
szakosztály sportolójaként az Észak-magyar-
országi Régió Asztalitenisz Bajnokságon U11 
korosztályban egyéni 1. helyezést, U13 kor-
osztályban egyéni 2. helyezést, míg az aszta-
litenisz diákolimpia országos döntőjén az I-II. 
korcsoportban 5. helyezést vívott ki magának. 
Jónás Bence. A Tiszaújvárosi GIMI Diáksport 
Egyesület és a Phoenix KK junior, valamint 
U20-as csapatainak meghatározó, húzó játéko-
sa, aki imádja a kosárlabdát, kitartóan dolgo-
zik, sokat tesz azért, hogy napról-napra fejlőd-
jön, jobb legyen. 

(folytatás a 23. oldalon.)

Tiszaújváros legjobb sportolói, edzői

Müllerné Burkus Klára
25 éven keresztül lelkiismeretesen, kiemel-
kedő szakmai tudással látta el a Tiszaújváro-
si DSE elnöki feladatait. Városunk diáksport-
jáért végzett negyedévszázados tevékenysé-
ge alatt számos sikert értek el az egyesület di-
áksportolói. Áldozatos munkája, Tiszaújváros 
diáksport életében, az egészséges életmódra 
nevelés, a város hírnevének öregbítése érde-
kében végzett több évtizedes kimagasló tevé-
kenységének elismeréseként a Diáksport Bi-
zottság elnökének és a Tiszaújvárosi DSE új 
megválasztott elnökének javaslata alapján 
Tiszaújváros önkormányzata nevében Bráz 
György polgármester emléklapot és tárgyju-
talmat adott át Müllerné Burkus Klárának. 

22. oldal 2017. december 21.Sportgála

Volt kikre és mire koccintani. 



(folytatás a 22. oldalról)
Szilágyi Viktória. Kiemelkedő edzésmunkájá-
nak köszönhetően a Tiszaújvárosi Eötvös Jó-
zsef Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégi-
um röplabda csapatának egyik legmegbízha-
tóbb játékosává vált. 2017-ben az amatőr baj-
nokság országos döntőjén 5. helyezést, vala-
mint a strandröplabda országos döntőjén 3. he-
lyezést ért el kiváló teljesítménye alapján és 
különdíjat is kapott. 
Réti Márton. A Tiszaújvárosi Sport Club 
súlyemelő szakosztályának serdülő korú ver-
senyzőjeként 2017-ben súlycsoportjában meg-
nyerte a Tini Országos Bajnokságot, a Narancs 
Kupát és a Szűcs Lajos Emlékversenyt, vala-
mint az Ördögh István Emlékversenyen 2. he-
lyezést szerzett. 
Vadászi József. A TSC súlyemelő szakosztály 
ifjúsági versenyzőjeként 2017-ben az Ifjúsági Or-
szágos Bajnokságon 2. helyezést, az Ördögh Ist-
ván Emlékversenyen, a Narancs Kupán és a Kő-
szegi György Emlékversenyen 1. helyezést ért el. 
Kovács Kristóf. A Football Club Tiszaújváros 
U17 csapatának meghatározó játékosa, aki hoz-
záállásával és játéktudásával a pályán és a pá-
lyán kívül is kiemelkedő teljesítményt nyújt, 
amivel követendő példát mutat társainak. Belső 
védőként nem csupán a védekezésben, hanem 
a támadásszervezésben is aktív szerepet vállal, 
legfőbb erénye, hogy kiegyensúlyozott teljesít-
ményt nyújt hétről-hétre a bajnokságban. 
Tarnóczi Balázs. Korosztályában az FCT U14-
es labdarúgó csapatának alapembere, igazi ve-
zéregyéniségének köszönhetően a labdarúgó 
diákolimpiákon többször a megyei döntőig se-
gítette csapatát. 
Bodnár Viktor. Az FCT U13-as csapatának hú-
zóembere, de az U14-es csapat edzéseit is lá-
togatja, valamint rendszeresen részt vesz Diós-
győrben a megyei válogatott edzésein. A lab-
darúgás mellett kitűnő tanulmányi eredmény-
nyel szerepel az iskolában, példamutató, szor-
galmával és megbízhatóságával kivívta társai 
tiszteletét. 
Bolgár Ádám. Korosztályában, az U7-ben az 
egyik legügyesebb labdarúgó játékos, ezt bizo-
nyítja, hogy jól bánik a labdával, sok gólt lő, tá-
madásban és védekezésben is kimagaslóan tel-
jesít.
Molnár Bence. A Tiszaújvárosi Phoenix Ko-
sárlabda Klub junior csapatának egyik motor-

ja, technikailag képzett, gondolkodó típusú já-
tékosként több korosztályban is helytáll, köz-
tük városunk felnőtt kosárlabda csapatának is 
kerettagja. Erőssége a távolról és a középtávol-
ról dobás. 
Lenke Balázs. A Phoenix KK kosárlabdázója-
ként törekszik a tökéletes és hibátlan megoldá-
sokra, ennek érdekében edzések után is azon 
dolgozik, hogy fejlessze magát, neki nem léte-
zik nyári vagy téli szünet, ő akkor is a labdával 
kel és fekszik. 
Dargai Alex. Rendkívül jó személyiséggel ren-
delkezik, amely a kosárlabdapályán is meg-
mutatkozik, érdeklődése a sportág iránt példa-
értékű, fejlődési vágyának csak a napi 24 órás 
korlát szabhat határt, igazi húzóember. 
Szabó Zalán. A Phoenix KK U12-es csapatá-
nak vezéregyénisége, nem csak a pontdobás-
ban jeleskedik, hanem kiválóan hozza helyzet-
be társait is. Az edzésekhez és a játékhoz va-
ló hozzáállása példamutató, és ösztönzően hat 
csapattársaira, ennek köszönhetően fejlődése 
töretlen, lelkesedése és kitartása kiemelkedő. 
Tóth Anna. A Tiszaújvárosi Triatlon Klub ver-
senyzőjeként a Triatlon Országos Bajnokságon 
3. helyezést, az Ifjúsági Triatlon Európa-baj-
nokságon 42. helyezést, a klubcsapat OB-n 1. 
helyezést szerzett. 

Bóna Kinga. A Triatlon Országos Bajnokságon 
2. helyezést, az Utánpótlás Gálán 1. helyezést, 
míg a Duatlon Országos Bajnokságon 3. helye-
zést vívott ki magának. 
Szegedi Sára. Triatlonversenyzőként a klubcsa-
pat OB-n 1. helyet, a triatlon mix váltó orszá-
gos bajnokságon 2. helyet, az aquathlon orszá-
gos bajnokságon 2. helyet szerzett. 
Kovács Anna. A Tiszaújvárosi Triatlon Klub 
versenyzőjeként a triatlon váltó országos baj-
nokságon 2. helyezést, a triatlon országos baj-
nokságon 6. helyezést ért el. 
Vitos Zsófia, Tóth Eszter, Molnár Bernadett. A 
Tiszaújvárosi Vízi Sportegyesület versenyzői-
ként a gyermek, sölyök, serdülő országos baj-
nokság – Kolonics György Emlékversenyen 
K-1 női kölyök korcsoportban a 14. évfolyam-
ban a 3 x 200 m-es váltóban 3. helyezést sze-
reztek.
Pásztor Dániel, Krajnyák Bálint, Varga Béla. A 
Tiszaújvárosi Vízi Sportegyesület versenyzői-
ként a gyermek, kölyök, serdülő országos baj-
nokság – Kolonics György Emlékversenyen 
K-1 férfi serdülő korcsoportban a 15-16. évfo-
lyamban a 3 x 200 m-es váltóban 3. helyezést 
értek el.
Máró Anna. A Tiszaújvárosi Kajak-Kenu és 
Sárkányhajó Egyesület versenyzőjeként K-4 

női U13-14 korosztályban 1000 m-en magyar 
bajnoki címet szerzett, K-1 női U14 korosztály-
ban 2. helyen végzett, a kölyök válogatott tag-
ja. 
Kovács Emese. A TKKSE kajak versenyzője-
ként K-4 női U13-14 korcsoportban 1000 m-en 
és 4000 m-en is magyar bajnoki 1. helyezést, 
továbbá K-1 női U14 korcsoportban 3. helye-
zést ért el, a kölyök válogatott tagja.
Horváth Maja. MK-1 női U12 korcsoportban 
2000 m-en magyar bajnoki 1. helyet, MK-1 női 
U13 korcsoportban 3 x 200 m-en a váltó tagja-
ként 2. helyet, MK-4 és MK-1 női U10-12 kor-
csoportban 2000 m-en országos diákolimpiai 1. 
helyezést és 2. helyezést szerzett, a kölyök vá-
logatott tagja. 
Kórik Ákos, Deim Marcell. A TKKSE ver-
senyzőiként MK-1 férfi U13 korosztályban a 
3 x 200 m-e váltóban magyar bajnoki 1. he-
lyezést, MK-2 férfi U12 korosztályban 2000 
m-en váltóban 2. helyezést, valamint az MK-4 
férfi U10-12 korosztályban 2.000 m-en orszá-
gos diákolimpiai 1. helyezést értek el, mind-
ketten a kölyök válogatott tagjai. Deim Marcell 
a 2016/2017. tanév kimagasló tanulmányi és 
sporteredménye alapján Borsod-Abaúj-Zemp-
lén megye „Jó tanuló jó sportoló” elismerő díj-
ban részesült általános iskola kategóriában.
Galgóczy Olivér. A Tiszaújvárosi Református 
Diáksport Egyesület tagjaként országos úszó-
versenyeken elért kiemelkedő eredményei mel-
lett a TKKSE színeiben kajak-kenu sportágban 
a kölyök válogatott tagja lett 2017-ben.
Nagy Fruzsina. A Tiszaújvárosi Fitness Sport-
klub ifjúsági korú kiváló versenyzőjeként a te-
rületi bajnokságok mellett megmérettette ma-
gát a magyar bajnokságon is, a versenyeken 
fekve nyomásban és erőemelésben egyaránt az 
52 kg-os súlycsoportban 1. helyezéseket ért el. 
Nagy Nelli. A Tiszaújvárosi Gimnasztráda Cso-
port sportolójaként kiemelkedő teljesítményé-
vel, elkötelezettségével több éve hozzájárul a 
csapat sikereihez. 2017-ben a csapat tagjaként 
a norvégiai 3rd Word Gym for Life Challenge 
elnevezésű világbajnokságon bronzminősítést, 
a Szlovák Nemzeti Gimnasztráda Fesztiválon 
két első helyezést, a Ritmuscsapatok Modern 
Táncok Országos Bajnokságán csapatban 2 kü-
löndíjat, 3 arany és 1 ezüstérmet nyert.

Asztalitenisz

Rendületlenül
veretlenül

Lejátszotta utolsó idei bajnoki mérkőzését a TSC asztalitenisz 
szakosztályának elsőszámú csapata az NB III B csoportjában. 
Az idegenbeli mérkőzésen ismét magabiztos győzelmet arattak 
a bajnokesélyes csapat tagjai.
Kömlő SC - TSC I. 2-16
A győzelmeket szerezték: Fónagy-Árva Péter 4, Gulyás László: 
4, Temesvári László 4, Vécsi Péter 3, valamint a Gulyás-Temes-
vári páros.

Kosárlabda

Nyíregyháza, végállomás
Országos diákolimpiai kosár-
labda elődöntőnek adott ott-
hont az Eötvös József Gimná-
zium Szakgimnázium és Kol-
légium hétfőn. Az V.-VI. kor-
csoport számára szervezett, 
négycsapatos tornára a házi-
gazdák mellé Budaörsről, Bé-
késről és Nyíregyházáról ér-
keztek csapatok. 

A Tiszaújváros első mérkőzését a Bé-
kés ellen játszotta, és a fiúk magabiztos, 
negyvenpontos győzelemmel léptek túl a 
viharsarki alakulaton. A másik párharcból 
a Nyíregyháza csapata került ki győztes-
ként, a döntőt a két nyerő csapat játszotta. 
A mérkőzésen a hazai alakulat dominált és a 
vége előtt három perccel még nyolc ponttal 
vezetett, ekkor azonban beállt egy rövidzár-
lat, és nem sikerült pontot szerezni. Nem úgy 
az ellenfélnek, amely kihasználta a lehetősé-
get és 94-90-re megnyerte a mérkőzést, ezzel 
bejutva januári debreceni országos döntőbe.
- Nagyon csalódottak vagyunk - mond-

ta a csapat edzője, az iskola testnevelő-
je, Szendrey Zsombor. - Nem érdemel-
tünk vereséget, összeszedettebben, job-
ban játszottunk mint az ellenfél, mégis ők 
dobtak több pontot. Ez a játék igazságta-

lansága. Két jó csapat küzdött egymással, 
és lehet, hogy az országos döntőbe más 
ágon olyan csapatok is bekerülnek, akiket 
mi könnyen legyőzhetnénk. De ez sajnos 
már nem derül ki.

Modellezés

Börze hetedszer
A Borsodi RC Modell Fórum csapata már hetedik alkalom-
mal rendezett RC modell és makett börzét az elmúlt hétvégén. 
A rendezvény helyszínéül szolgáló Eötvös József Gimnázium, 
Szakgimnázium és Kollégium tornaterme megtelt erre a napra 
a technikai sport szerelmeseivel. Az ország minden szegletéből, 
illetve több szomszédos országból is érkeztek modellezők a ren-
dezvényre. A börzén sok érdekesség és látnivaló volt a rádió-táv-
irányítású modellezés világából kicsiknek és nagyoknak egya-
ránt. Sok olyan is akadt, amit ki is lehetett próbálni, köztük az 
RC-autózást és az RC-repülő szimulátort is. 

A Sportcentrum eseményei 

December 21. (csütörtök)

Kosárlabda

18.00 Tiszaújvárosi Phoenix KK - Sopron KC Sportiskola 

bajnoki kosárlabda mérkőzés Játékcsarnok

December 23. (szombat)

Úszás

08.00 Karácsonyi úszóverseny Uszoda

23. oldal2017. december 21. Sport

Sok tehetséges fiatal sportoló van Tiszaújvárosban. 

A Békés ellen még szaladt a szekér. 



A karácsony a csodák
időszaka, ilyenkor 

minden lehetségesnek 
tűnik.

A semmi közepén c. film

A csoda csakis azé, aki hisz benne. 
Csak az lát, aki látni akar. 
Csak az hall, aki hallani akar. 
Csak az ért, aki érteni akar. 

Müller Péter

Karácsonykor 
könnyű szeretni, 
de mi van azok-

kal a sokszáz
hétfő

reggelekkel?
Parti Nagy Lajos

Ne feledd, ha a
 karácsony 
hiányzik 

a szívedből, akkor a 
fa alatt 

sem találsz rá!
Charlotte Carpenter

Nem csak a karácsony 
adhat neked ajándékot. 

Nem csak 
a karácsonyfa alatt 

lehet csomag. 
Bármikor, 

bárhol rátalálhatsz.
Csitáry-Hock Tamás

 A karácsony 
meglengeti a 

varázspálcáját, és 
onnantól minden 

puhább 
és gyönyörűbb.

Norman Vincent Peale

Merjünk 
karácsonykor 
mi magunk 

ajándékká válni!
Böjte Csaba

A karácsony 
azoknak 
való, akik 
szeretnek 
valakit az 
életükben.

Igazából 
szerelem c. film

Ezt teszi 
a karácsonyfa. 

Furcsa kis 
érzelemkapukat 

nyit meg 
az emberben.

Al Ghaoui Hesna

A karácsony ne a 
nyakunkon 

legyen, hanem 
a szívünkben!

Oláh Attila

Ahelyett, hogy vennék neked valamit, amit szeretnél, valami 
olyat adok neked, ami az enyém, ami tényleg az enyém. Egy 
ajándékot. Valamit, ami jelzi, hogy tisztelem azt az embert, 
aki itt ül velem szemben, és arra kérem, hogy értse meg, 
mennyire fontos, hogy vele lehetek. Most már van valamije, 
ami egy kicsit én vagyok, van belőlem egy darabkája.

Paulo Coelho

24. oldal 2017. december 21.Ünnepi fények, gondolatok 
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