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Járványügy
Napok óta nem csökken 180 alá a koronavírus miatt országo-
san elhunytak száma. Ugyanakkor egyre kevesebb fertőzöt-
tet regisztrálnak.

Keddre 1238 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az 
új koronavírus-fertőzést, ezzel 306.368 főre nőtt a hazánk-
ban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 180 többségé-
ben idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 8462 főre 
emelkedett. A gyógyultak száma is folyamatosan nő, jelenleg 
108.676 fő, az aktív fertőzöttek száma 189.230 fő. Kórház-
ban 7124 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 522 ember 
van lélegeztetőgépen. Egy nappal korábban 2141 embernél 
mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, és 183 beteg hunyt 
el. Szentestére, december 24. estétől december 25-én regge-
lig felfüggesztették a kijárási tilalmat. Ami a magánrendezvé-
nyeket illeti, a tízfős korlátozás marad, de a 14 évesnél fiata-
labbak nem számítanak bele a létszámba.

Az egyéb korlátozások változatlanul érvényben maradtak.

Az Európai Bizottság hétfőn engedélyezte a Pfizer és a Biont-
ech koronavírus elleni oltóanyagának forgalomba hozatalát. 
Ez a SARS-Cov-2 koronavírus által okozott Covid-19 elleni 
első vakcina, aminek megkezdődhet a tömeges alkalmazása 
az Európai Unióban. 

Városunkban a hivatalos információ szerint újabb 15 korona-
vírussal fertőzött tiszaújvárosit regisztráltak az illetékes ha-
tóságok, 17 fő meggyógyult. Az aktív esetek száma 300 fő.
A szociális étkezők számára az ünnepek alatt is kihordják az 
ebédet.

A járványhelyzetről legközelebb december 28-án facebook 
oldalán ad tájékoztatást dr. Fülöp György polgármester.

Boldog karácsonyt, Tiszaújváros!

Különleges ünnepi lapszámot tart kezében az Olvasó. 
Rendhagyó évtől búcsúzunk hamarosan, és valószínű-
leg az előttünk álló esztendőben sem térhetünk vissza a 
megszokott életünkbe. 
Más ez a karácsony, és más a mi ünnepi Krónikánk is. 
Megszokhatták, megszoktuk már, hogy ilyenkor beszá-
molunk az adventi hangverseny felemelő hangulatáról, 
részt veszünk az év végi rendezvényeken, ahonnan cso-
daszép fotókkal érkezünk vissza és kortyoljuk a forralt 
bort a téren, ahol óvodások, iskolások mutatják be ün-
nepi műsorukat hétről-hétre. Ez az időszak a várakozás 
időszaka, ideje ilyenkor lecsendesedni, ráhangolódni a 
szeretet ünnepére. 
Szeretettel készítettük mi is ünnepi lapszámunkat, kerül-
tek bele lélekemelő gondolatok városunk történelmi egy-
házainak képviselői jóvoltából, elhoztuk a város fényeit, 

hozzá pár kedves verssort. Egy picit bepillanthatunk más 
nemzetek karácsonyi szokásaiba, ha már az utazások el-
maradtak az idén. A nagy családi vacsorák is szolidabbak 
lesznek, de nincs karácsony és szilveszter finomságok 
nélkül, így különleges ünnepi receptjeinket is elhoztuk. 
Idén sem marad el a Van képünk hozzá rovatunk, mely-
ben az év során készült, félresikerült, vicces fotókat tesz-
szük közzé és a  múlt héten meghirdetett képaláírás-pá-
lyázat eredményeit is bemutatjuk. 
Az aktualitásokról sem feledkezünk meg, ismertetjük a 
legutóbbi polgármesteri döntéseket, tolmácsoljuk a frak-
cióvezetők ünnepi kívánságait, valamint megismerhet-
nek egy tiszaújvárosi fiatal hölgyet, aki műszaki pályán 
találta meg a számítását. 
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Édesanyám 
Emlékére!

Már három éve, hogy itthagytál minket,
    apuval elfoglaltátok a mennyet!
    De tudd, hogy hiányzol nagyon,
    és remélem lesz még alkalom,
   amikor együtt élhetjük a létet,

és visszahozzuk a régi elfelejtett szépet!

Mazsi

Baba születik
Szerkesztőségünk szeretné feleleveníteni azt a korábbi hagyo-
mányt, hogy a legifjabb tiszaújvárosiak érkezéséről hírt ad a 
tágabb közösségnek is, természetesen a szülők megkeresésé-
re, és hozzájárulásával. Ezért arra kérjük a leendő édesanyákat, 
édesapákat, hogy ha megérkezik a várva-várt kisbabájuk, és el-
készült az első cuki fotó az újszülöttről, küldjék el nekünk is, 
osszák meg velünk az ilyenkor fontos információkat is, hogy 
például mi a keresztneve, hány kiló, és feje búbjától a talpáig 
hány centit képvisel. Természetesen mindez önkéntes alapon 
működhet csak, mi bízunk benne, hogy nyitottak lesznek er-
re, és együtt örülhetünk a családdal az új jövevénynek, az ép-
pen aktuálisan legifjabb tiszaújvárosi polgárnak a Baba szüle-
tett rovatunkban. Várjuk az örömhírt személyesen szerkesztő-
ségünkben, vagy a kronika@tiszatv.hu email címre.

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt 
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertári 
ügyeleti/készenléti szolgálatot december 27-ig (vasárnapig) a 
Remény Gyógyszertár, majd december 28-tól (hétfőtől) január 
3-ig a Borostyán gyógyszertár látja el. 
A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó 
gyógyszertár zárása után kezdődik és tart másnap reggel 8 órá-
ig. Rendelkezésre állás 30 percen belül.  
Gyógyszertárak nyitvatartása: 
Borostyán Gyógyszertár (Széchenyi u. 11., tel.: 49/341-050)
December 24-25-26-27.: zárva. 
December 28-29-30.: 8-17 óra között nyitva. 
December 31-én: zárva,17-19 ügyelet, utána telefonos készen-
lét.
Január 1-jén: 8-19 ügyelet, utána telefonos készenlét. 
Tisza Gyógyszertár (Örösi út 1/A., tel.: 20/400-1952)
December 24-én 8-12 között nyitva.
December 25-26.: zárva. 
December 27.: 8-15 között nyitva.
December 28-30.:  8-19 között nyitva.
December 31.:  8-12 között nyitva.
Január 1.: zárva.
Arany Sas Gyógyszertár (Bethlen G. út 17., tel.: 49/540-688)
December 24.: 8-12 között nyitva.
December 25-16-27.: zárva.
December 28-29-30.: 8-17 között nyitva. 
December 31-én 8-12 között nyitva. 
Január 1-jén zárva. 
Remény Gyógyszertár (Szent István út 9-11., tel.: 49/340-052)
December 24.:  8-12 között nyitva. 
12 órától másnap 8 óráig készenlét, 25-én 8 órától 20 óráig 
ügyelet.
December 25-26-27.:  ÜGYELETES GYÓGYSZERTÁR
December 28-29-30-31.:  8-17 között nyitva
Január 1-jén zárva. 
Január 2-án: 8-12 között nyitva. 

Egyházi hírek
Római katolikus

December 24-én Szenteste az éjféli szentmise helyett a járvány-
helyzet miatt a vigíliai szentmise 17.00-kor kezdődik a temp-
lom előtti téren. Megértésüket megköszönve, tisztelettel kérem, 
hogy az időjárásnak megfelelően öltözzenek fel. 
Karácsonyi miserend: december 24. csütörtök 17.00, december 
25. péntek, 26. szombat, 27. vasárnapi miserend szerint 11.00-
kor. December 27-én vasárnap Szent Család vasárnapja, kérem 
a házaspárokat, illetve családokat egymás mellé üljenek, hogy 
házassági fogadalmukat megújíthassák. December 29. kedd, 
este 6.00, szerda 8.30, csütörtök hálaadás 17.00, péntek újév 
napja, Szűz Mária Istenanyja Ünnepe, 11.00, szombat 18.00, 
vasárnap 11.00.
A nyilvános szentmisék alatt kérjük az orrot és szájat takaró 
maszk használatát, templomba belépés előtt és után kézfertőt-
lenítés az előtérben, illetve a mosdóban.
A szentáldozás kizárólag kézbe adással történik. Kérjük a kel-
lő távolság megtartását!
A vírus terjedése szempontjából a legnagyobb veszélyt a meg-
betegedett, köhögő, tüsszögő ember jelenti. Fontos megelőző 
intézkedés, hogy a szentmiséken és közösségi alkalmakon a 
fenti tüneteket nem mutató személy vegyen csak részt! 
 Kérjük az idős, beteg és veszélyeztetett testvéreinket, illetve 
azokat, akiknek családjában beteg van, hogy az ünnepi Szent-
miséket is, otthonukban imádkozva a média különböző lehető-
ségein keresztül kövessék. Lélekben együtt vagyunk!                 
  Első áldozásra és bérmálkozásra készülők szüleit kérem, a va-
sárnapi illetve ünnepnapi szentmisére gyermekeiket kísérjék el, 
illetve buzdítsák a részvételre.
További információk a www.tiszaujvarosiplebania.hu honla-
pon találhatók.
ALTEMPLOM NYITVATARTÁSA
december 24., 25., 26.: 9.00-14.00
december 27., 29., 30., 31.: 9.00-18.00
december 28. szünnap
2021. január 1.: 9.00-14.00
Az altemplom orrot és szájat takaró maszkban látogatható!
Plébániairoda ügyelet: a vírushelyzet miatt az irodában csak 
ügyeletet tartunk.
December 23.szerda: 10.00-11.00, 29. kedd, 30. szerda: 10.00-
11.00. 
Belépés maximum 1 fő! Szájmaszk használata kötelező! Elő-
térben kézfertőtlenítés!
Irodai telefonszám: (49) 540-102

Görögkatolikus

December 24. (karácsony előestéje): 8.00 királyi imaórák, 
16.00 Nagy Szent Vazul Liturgiája vecsernyével. December 
25. (karácsony - Krisztus születése): 9.45 reggeli istentiszte-
let, 11.00 Szent Liturgia, 17.00 esti istentisztelet. December 26. 
(karácsony második napja - az Istenszülő Szűz Mária főünne-
pe): 11.00 Szent Liturgia, 17.00 vecsernye. December 27. (ka-
rácsony utáni vasárnap - Szent István fődiakónus és első vérta-

nú): 11.00 Szent Liturgia, 17.00 vecsernye. December 30. 8.00 
Szent Liturgia., December 31. 16.00 vecsernye, óévi hálaadás. 
Január 1. (Az Úr körülmetélése - Nagy Szent Vazul főpap): 
10.00 reggeli istentisztelet, 11.00 Szent Liturgia. Január 2. (víz-
kereszt előtti szombat): 17.00 vecsernye. Január 3. (vízkereszt 
előtti vasárnap): 10.00 utrenye, 11.00 Szent Liturgia. Január 5. 
(vízkereszt előestéje): 17.00 nagy lenyugvási istentisztelet, li-
tia, utrenye). Január 6. (Isten megjelenésének ünnepe, Vízke-
reszt): 11.00 Szent Liturgia, nagy vízszentelés). Január 9. 8.00 
Szent Liturgia, 17.00 vecsernye. Január 10. (vasárnap): 10.00 
utrenye, 11.00 Szent Liturgia.
Krisztus születésének magasztos ünnepén sok szeretettel kí-
vánjuk a hozzánk érkező betlehemi Kisded - aki örökkévaló Is-
ten - bőséges áldását és fentről jövő békességét! Krisztus szü-
letik! Dicsőítsétek!

Református

Ünnepi istentiszteleteinket a következő rend szerint tartjuk:
December 24-én, összegyülekezünk templomainkban közös 
szenteste ünnepi áhítatra. Ezek időpontjai: 16:00 - városi re-
formátus templom, 17:00 - szederkényi református templom.
December 25-én 10 óra: Karácsonyi ünnepi istentisztelet az on-
line térben (facebook, youtube)
December 27-én, 10 óra: Vasárnapi úrnapi istentisztelet az on-
line térben (facebook, youtube)
December 31-én, 16 óra: Óév-búcsúztató ünnepi istentisztelet 
az online térben (facebook, youtube)
Január 1-jén, 10 óra: Újévi ünnepi istentisztelet az online térben 
(facebook, youtube)
Január 3-án, 10 óra: Vasárnapi úrnapi istentisztelet az online 
térben (facebook, youtube)
Az online istentiszteletek gyülekezetünk facebook oldalán (@
reftujvaros) és Youtube csatornáján (Tiszaújvárosi Református 
Egyházközség) követhetők és megtekinthetők.
Hálával és örömmel, lélekben együtt így ünnepeljük, hogy „üd-
vözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városá-
ban!” (Lk 2,11)
Kereszteléssel, esküvővel és temetéssel kapcsolatban kérjük te-
lefonon érdeklődjenek, a továbbiakról akkor adunk tájékoztatót.
Adomány, perselypénz és egyházfenntartói járulék befizetéséről
Fontos bevételi forrásaink az egyházfenntartói járulék, a per-
selypénz és az Isten dicsőségére tett adományok. E felajánlások 
befizetése online átutalással is történhet a gyülekezet számlájá-
ra. Közleményben kérjük feltüntetni, hogy milyen célból tör-
tént a befizetés.
• Egyházfenntartói járulék esetében: EFJ, Név és cím.
• Isten dicsőségére tett adomány esetében csak annyi, hogy 
IDA.
• Perselypénz esetén csak Perselypénz
Gyülekezetünk számlaszáma: Tiszaújvárosi Református Egy-
házközség - 61200254-10002955 (Polgári Bank Zrt.)
Isten áldja meg a jókedvből történő adakozást! „Nagyobb bol-
dogság adni, mint kapni.” (ApCsel 20,35)
Áldott karácsonyi ünnepet és boldog új évet kívánunk!

Zárva lesz a hivatal
Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy Tiszaúj-
város Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020. 
(I.30.) számú önkormányzati rendelete értelmében 2020. de-
cember 23-án és december 28. - december 31. között - igaz-
gatási szünet elrendelése miatt - a Polgármesteri Hivatal (Ti-
szaújváros, Bethlen G. út 7.) zárva tart. Az igazgatási szünet 
időtartama alatt kizárólag a halaszthatatlan ügyek (elsősorban 
anyakönyvi ügyek) intézése érdekében ügyelet működik min-
den nap 08:00 - 12:00 között.
2021. január 04-étől a megszokott munkarend szerint műkö-
dik a Polgármesteri Hivatal, azzal, hogy a személyes ügyfél-
fogadás szüneteltetésével összefüggő rendelkezések a vissza-
vonásig továbbra is érvényben maradnak.
Kérjük szíves megértésüket!

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Krónika megjelenés
Tájékoztatjuk olvasóinkat, az intézményeket, üzleti partnere-
inket, hogy a Tiszaújvárosi Krónika 2021. évi első száma ja-
nuár 14-én jelenik meg.

 Tisza Média Kft.

Balesetmegelőzési tanácsok 
Ahogy közeledik a tél, a hőmérséklet csökkenésével az autó-
soknak is fel kell készülniük az időjárási körülmények meg-
változására. 
Amint a kinti hőmérséklet tartósan 7 fok alá csökken, aján-
latos a téli gumi használata, mely a hidegben is megőrzi jó 
tapadási tulajdonságát. Bár a téli gumiabroncsok használata 
nem kötelező, azonban azt minden autósnak tudnia kell, hogy 
a nyári gumiabroncsok alkalmatlanok téli időszakban a köz-
lekedésre. 
Az év végi ünnepek közeledtével lényegesen többet közleke-
dünk az utakon, ami a forgalom növekedése mellett a baleset-
veszély fokozódásával is jár. 
Fokozottan figyeljenek a követési távolságok megtartására. 
A síkos utakon kiemelten fontos a sebesség helyes megvá-
lasztása. 
A vásárlások elintézésének, az ajándékok beszerzésének ter-
vezésekor szánjunk elég időt a közlekedésre is. A bevásár-
lóközpontok, vásárok, adventi rendezvények parkolói általá-
ban zsúfoltak, a parkolóhelyekre történő ki- és beállások so-
rán nagyobb figyelmet kell fordítani a koccanások megelőzé-
sére és a gyalogosokra is. 
A mozgáskorlátozottak részére fenntartott parkolóhelyeket 
tartsuk tiszteletben!
Az év végi ünnepekhez kapcsolódóan a rendőrség fokozot-
tan ellenőrizni fogja a főútvonalak forgalmát, a bevásárlóköz-
pontok környezetében a közlekedési szabályok betartását, a 
mozgáskorlátozott várakozóhelyek igénybevételének jogsze-
rűségét. Mindezek mellett természetesen számítani lehet az 
ittasság fokozott ellenőrzésére is. 
A téli vezetés legfontosabb szabálya: közlekedjünk megfon-
toltan, legyünk türelmesek, hiszen mindenkit hazavárnak! 

police.hu
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Az ígéret szép szó
Betartotta novemberben tett ígéretét dr. Fülöp György polgármester. Hétfő délelőtt a Rádió1 
Balázsék című műsora élőben közvetítette, ahogy a Hörmann-Rema tájékoztató rendszeren ke-
resztül kellemes ünnepeket kívánt Tiszaújváros lakosságának. A polgármester facebook olda-
lán megjegyzi, bízik abban, hogy ezzel sikerült helyreigazítania a katasztrófavédelem „bakiját” 
(Egy káromkodás hangzott el a MoLaRi rendszeren - a szerk.), illetve örömet szerzett a tisza-
újvárosiaknak és a rádióhallgatóknak egyaránt.

Csordultig telt szív
Pár nap alatt csordultig telt az a szív, melyet a Városháztéren állítottak fel még csütörtökön. 
Számos település rendelkezik már ilyen, vagy ehhez hasonló kupakgyűjtővel, amely lehetővé 
teszi a közösségek számára, hogy jó ügyeket támogassanak. A tiszaújvárosi kupakgyűjtő szív 
első küldetése, hogy segítsünk az SMA-val küzdő Zsombornak, akinek egy 730 millió Ft költ-
ségű génterápia mentheti meg az életét. A kupakgyűjtő szív vasárnap estére meg is telt, a Vá-
rosgazda Kft. munkatársai már el is szállították az összegyűlt kupakokat. Egy teli szívbe 80 kg 
kupak, és sok-sok szeretet fér. 

A koronavírus-járvány miatt kihirdetett ve-
szélyhelyzetben a képviselő-testületek nem 
működnek, feladatkörüket a polgármester 
látja el a szükségesség és arányosság köve-
telményének figyelembe vételével. A kataszt-
rófavédelemről szóló törvény alapján Tisza-
újváros képviselő-testületének feladat- és 
hatáskörét gyakorolva 2020. december 17-
én a testületi ülésre tervezett napirendi pon-
tok közül többen is döntést hozott dr. Fülöp 
György polgármester. Ezekről - dr. Juhos 
Szabolcs jegyző közreműködésével - a Tisza 
TV élő közvetítésében tájékoztatta a nyilvá-
nosságot.

Bevezetőjében a polgármester arról tájékoz-
tatta a lakosságot, hogy előzetesen Steinerné 
Vasvári Éva és Pap Zsolt frakcióvezetőkkel is 
egyeztetett a meghozandó döntésekről.

Módosított költségvetés

A képviselő-testület - a pénzügyi hatással já-
ró döntések, határozatok, az állami támogatá-
sok alakulása, a Magyar Államkincstárral tör-
tént egyeztetések nyomán - törvényi előírás 
alapján negyedévente módosítja költségveté-
sét. A veszélyhelyzetre való tekintettel ezt most 
a polgármester tette meg a december 4-ei álla-
pot szerint. 
A legutóbbi - szeptemberi - módosításkor a 
testület a bevételek és kiadások előirányza-
tát 11.666.388.527 forintban határozta meg. 
A főösszeg most 754.056.186 forinttal csök-
kent. Az önkormányzat költségvetési bevéte-
lei ugyanis hiába nőttek csaknem 46 millió fo-
rinttal (működési támogatás, átvett pénzeszkö-

zök), a belföldi értékpapírok bevételi előirány-
zata 800 millió forinttal csökkent. Az önkor-
mányzat által vásárolt állampapírokat ugyanis 
nem szükséges 2020-ban teljes egészében érté-
kesíteni, mert az általános tartalék 100 milliós, 
illetve a működési céltartalék 700 millió forin-
tos bevonása kompenzálja az így „kieső” finan-
szírozási bevételt. 

Tiszaújváros Kártya

A képviselő-testület 2003-ban döntött a Tisza-
újváros Kártya kibocsátásáról, melynek birto-
kosai kedvezményes belépésre és kedvezmé-
nyes szolgáltatás igénybevételére jogosultak a 
kártyaelfogadó helyeken. 
2016-ban, a várossá nyilvánítás 50. évfordulója 
alkalmából megújult a a kártya arculata, és tel-
jes körben ingyenesen lecserélték a kártyákat. 
Az új kártyák - függetlenül attól, hogy mikor 
cserélték le, vagy váltottak ki újat - egysége-
sen 2021. március 31-ig lettek volna érvénye-
sek. 2021 márciusától tehát le kellett volna cse-
rélni valamennyi „forgalomban lévő” kártyát. 
A tömeges csere jelentős többletköltséggel jár-
na, melyet jelen helyzetben a - a koronaví-
rus-járvánnyal szembeni védekezés pénzügyi 
terheinek növekedése, illetve a központi elő-
írások mellett - javasolt csökkenteni. Ugyan-
akkor az új kártyák igénylése, átvétele azzal 
is járna, hogy a lakosság nagy számban keres-
né fel a Polgármesteri Hivatalt, márpedig a jár-
ványhelyzet a társadalmi érintkezések minima-
lizálását teszi szükségessé. E két okból a pol-
gármester úgy módosította a rendeletet, hogy a 
kártyák 2026. március 31-ig legyenek érvénye-
sek, és ezt követően tízévente új arculattal cse-
rélnék le - továbbra is ingyenesen. 
További „kártyás döntés”, hogy Sajószöged, 
Sajóörös, Nagycsécs, Tiszapalkonya, Oszlár és 
Hejőkürt településkártyával rendelkező lako-
sai 50, Mezőkeresztes településkártyával ren-
delkező lakosai 30%-os kedvezménnyel láto-
gathatják továbbra is a Tiszaújvárosi Gyógy- 
és Strandfürdőt. A kedvezmény változatlanul 
munkanapokon vehető igénybe. 

Pénzügyek, civilek

A költségvetés módosításával összefüggésben 
a fentebb említett kedvezmény mellett egyéb 
döntések is születtek. A polgármester az ön-
kormányzati intézményekben dolgozók részé-
re a munkáltatói döntésen alapuló illetménye-
ket, keresetkiegészítéseket, egyéb juttatatáso-
kat 2021. január 1-jétől február 28-ig tovább-
ra is biztosítja úgy, hogy a 2020. december 31-
i szintnek megfelelő összes járandóságuk ne 
csökkenjen. (Ezek a döntések ugyanis 2020-
ra vonatkoztak, a 2021-es költségvetést pedig 

- melyben újraszabályozzák ezt a kérdést - feb-
ruárban tárgyalja a testület.)
Tekintettel arra, hogy a járványügyi helyzet mi-
att kevesebb támogatást lehetett felhasználni, 
az ennek okán ki nem utalt összegek beépültek 
a működési céltartalékba. A „megtakarítás” a 
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft-nél 45 
millió, a partnervárosi kapcsolatokra szánt ke-
retből 9.950 ezer, az egyesületek, civil szerve-
zetek támogatási alapjából 9.757 ezer, míg a ti-
szaújvárosi diáksport támogatásából 3.847.030 
forint. 
A civileket, egyesületeket érinti egyik másik 
döntés is. E szerint a támogatásukat megalapo-
zó pályázatot majd a veszélyhelyzet megszűné-
sét követően írják ki. 

Beruházások

Az önkormányzat éves közbeszerzési tervének 
módosításáról szóló előterjesztések viszony-
lag gyakran szerepelnek a testületi ülések na-
pirendjén, ám ritkán ejtünk róluk szót. Most ki-
vételt teszünk, mert az aktuális módosítás há-
rom fontos fejlesztésről, beruházásról nyújt in-
formációt. 
A „Szent István úti közterület rekonstrukciója” 
tárgyú közbeszerzési eljárás zátonyra futott. Az 
ajánlattételi felhívást márciusban hét gazdasági 
szereplőnek küldte meg az önkormányzat, ám 
az ajánlatok ugyancsak márciusi bontásakor ki-
derült, hogy a hat beérkezett ajánlat mindegyi-
ke jelentősen meghaladja a rendelkezésre álló 
fedezetet, ezért az eljárás eredménytelenül zá-
rult. Az újabb, „Szent István úti rekonstrukció 
Tiszaújvárosban” elnevezésű eljárás hasonló 
sorsra jutott. 

Novemberben indult a „Közterületi munkála-
tok Tiszaújvárosban” néven futó eljárás, mely 
két részből áll. Az első a keleti-lakóövezeti te-
lekkialakítást, a második a Szent István úti re-
konstrukciót célozza meg. Ennél az eljárásnál 
az ajánlattételi felhívást az Elektronikus Köz-
beszerzési Rendszeren tették közzé, amely köz-
vetlenül elérhető az érdeklődők számára. Ez az 
eljárástípus alkalmas lehet a beérkező ajánlatok 
növelésére. Eredetileg novemberben tervezték 
az ajánlatok bontását, ám a sorozatosan érke-
ző műszaki jellegű kérdések miatt a határidőt 
meghosszabbították. 
Egy harmadik projekt el sem indult. A korona-
vírus-járvány miatt kialakult nehéz gazdasá-
gi környezetben, illetve a bevezetett és beve-
zetni tervezett központi intézkedések a fejlesz-
tési elképzeléseket is átírják. Ennek „áldoza-
ta” a Sportcentrum előtti parkoló felújítása is, 
melyet újragondol az önkormányzat. Annál is 
inkább, mivel az Európai Unió 2021-2027-es 
költségvetési ciklusában új pályázati források 
válnak elérhetővé. Mivel a parkoló a sporttu-
rizmussal is összefüggésbe hozható, az önkor-
mányzatnak szándékában áll erre a beruházásra 
pályázati forrást igénybe venni. Így ez a projekt 
komplexitását tekintve már túlmutat egy egy-
szerű közbeszerzésen, ezért - felülvizsgálva ko-
rábbi döntést - idén nem indul közbeszerzési el-
járás e témakörben. 
A döntésismertetés végeztével a polgármester 
felolvasta Steinerné Vasvári Éva és Pap Zsolt 
frakcióvezetők lakosságnak szánt levelét, majd 
ő is szólt a tiszaújvárosiakhoz. (Lásd az 5. ol-
dalon!)

Ferenczi László

Polgármesteri határozatok, rendeletek
2020. december 23. Aktuális � 3.

A döntésekről szóló tájékoztatót a Tisza TV élőben közvetítette. 

Az előterjesztéseket dr. Juhos Szabolcs is-
mertette.



Nagyobb bajban nagyobb segítség
A szociális és gyermekvédelmi támogatások számos pozi-
tív hatású módosításáról döntött idén Tiszaújváros képvise-
lő-testülete. Ezekről adott tájékoztatást dr. Hudák Adrienn, 
az Intézményfelügyeleti, Szociális és Sport Osztály osztály-
vezető-helyettese a Városi Szociális Kerekasztalnak, s most 
a Krónika hasábjain a lakosságnak is. 

- Sokszor hangoztatott vélekedés, hogy az önkormányzat példa-
értékűen támogatja az időseket, de a fiatalokra, a fiatal csalá-
dokra, az ő anyagi támogatásukra a kelleténél kevésbé figyel 
oda. E tekintetben hozott-e változást az idei esztendő?

 Támogatás az első lakáshoz

- Az önkormányzat mindig is megkülönböztetett figyelemmel 
fordult a fiatalok felé, ezt jelzi például, hogy önként vállalt fel-
adatként nyújtja az első lakáshoz jutók pénzügyi támogatását - 
mondja dr. Hudák Adrienn. - Ennek célja egyértelműen a Tisza-
újvárosban született, illetve hosszú ideje a városban élő, itt dol-
gozó és letelepedni kívánó fiatalok első lakáshoz jutásának elő-
segítése. Fontos ugyanis számunkra a városlakók, illetve a vá-
rosban letelepedni kívánó fiatalok életkörülményeinek javítása, 
önálló életük indulásának elősegítése. 
- Csakhogy nem mindegy, hogy milyen mértékű ez a segítség, és 
milyen jövedelmi helyzetben lévők részesülhetnek belőle. Külö-
nösen most, hogy egy-két éve igencsak „elszaladtak” a lakásá-
rak.
- Annak érdekében, hogy a tiszaújvárosi fiatalok, illetve a Tisza-
újvárosban lakást vásárolni szándékozók minél szélesebb kör-
ben részesülhessenek a támogatásban, az első lakáshoz jutók 
pénzügyi támogatására vonatkozó szabályozást 2020. március 
1-jétől módosította a képviselő-testület. A támogatás jogosult-
sági értékhatára egyedül élő, vagy egyedülálló esetén 171.000 
Ft-ról 299.250 Ft-ra, családos esetén 142.500 Ft/főről 242.250 
Ft/főre, a visszatérítendő támogatás maximális összege 750.000 
Ft-ról 825.000 Ft-ra, a vissza nem térítendő támogatás maxi-
mális összege pedig 500.000 Ft-ról 800.000 Ft-ra emelkedett. 
Úgy vélem az sem elhanyagolható segítség, hogy a veszélyhely-
zetre való tekintettel polgármester úr - a testület nevében eljár-
va - a visszatérítendő támogatásnál fizetési moratóriumot hirde-
tett, először december 31-éig, majd ezt 2021 júniusáig meghosz-
szabbította.
                                 

Díjkedvezmény, év végi támogatás

- Miként támogatja az önkormányzat a gyermekes családokat?
- Természetbeni ellátásként egyéni rászorultság alapján intéz-
ményi gyermekétkeztetési térítési díjkedvezményt nyújt annak 
a tiszaújvárosi lakóhellyel rendelkező tanulónak, aki életvitel-
szerűen itt él. Annak érdekében, hogy a kedvezményben minél 

több rászoruló tanuló részesülhessen áprilistól a támogatás jogo-
sultsági értékhatára családban élő tanulók esetén 48.450 Ft/főről 
62.700 Ft/főre, egyedülálló, gyám által nevelt tanulók esetében 
54.150 Ft-ról 71.250 Ft-ra emelkedett. Az önkormányzat a gyer-
meket nevelő családok megbecsüléseként eseti jelleggel - a ka-
rácsonyi ünnepeket megelőzően - egyszeri támogatásban része-
síti a kiskorú gyermeket, gyermekeket nevelő családokat. 
- Itt jókora ugrás, előrelépés történt 2020-ban…
- Igen, hiszen a város jövőjét a gyermekek, a fiatalok jelentik. 
A gyermekes családok elvándorlásának megakadályozása, va-
lamint a gyermeknevelés kiadásaihoz történő hozzájárulás érde-
kében az egy főre jutó havi jövedelemhatár jelentősen, 71.250 
Ft-ról 128.250 Ft-ra emelkedett. Ennek révén a tavalyihoz ké-
pest mintegy százzal több család részesülhetett támogatásban 
idén. Emelkedett a támogatás mértéke is. Egy kiskorú gyerme-
ket nevelő család esetén 15.000 Ft-ról 22.000 Ft-ra, két kisko-
rú gyermeket nevelő család esetén 22.000 Ft-ról 33.000 Ft-ra, 
három vagy több kiskorú gyermeket nevelő család esetén pedig 
29.000 Ft-ról 44.000 Ft-ra. 
 - Változott a nyugdíjasok év végi támogatásának nevezett jutta-
tás szabályozása is. Itt is emelkedett a jövedelemhatár és a tá-
mogatás összege is, ám kisebb mértékben.
- A városépítő nemzedék érdemeit elismerve, eseti jelleggel a 
karácsonyi ünnepeket megelőzően egyszeri év végi támogatást 
nyújt számukra az önkormányzat. Beszélgetésünket úgy kezd-
te, hogy az önkormányzat példaértékűen támogatja az időse-
ket. Nos, ennek egyik eleme az év végi támogatás, amely ed-
dig is érzékelhető segítség volt az idősek számára. Ezt a méltá-
nyos szabályozást javította tovább a képviselő-testület Az ellá-
tásban részesíthetők körének bővítése érdekében a családos ké-
relmezőknél az egy főre jutó havi jövedelemhatár 128.250 Ft-ról 
131.100 Ft-ra, egyedül élők vagy egyedülállók esetén 156.750 
Ft-ról 159.600 Ft-ra emelkedett. További segítséget jelent a tá-

mogatás mértékének 2.000 Ft-tal történt megemelése, így a tá-
mogatás családos kérelmezők esetén jogosultanként 17.000 Ft, 
egyedül élők vagy egyedülállók esetén 20.000 Ft. 

 Települési támogatások

- Az év végi támogatás módosításáról szeptemberben döntött a 
testület, de nem csak erről határozott akkor, hanem egy egész 
„szociális csomagról”. Melyek a legfontosabb elemei ennek 
csomagnak?
- Az önkormányzat mindig kiemelt figyelmet fordított az idős-
korú, az egészségügyi problémákkal küzdő, valamint a hátrá-
nyos helyzetű, nehéz szociális körülmények között élő lakosok-
ra, a munkanélküliekre, valamint a gyermeket nevelő családokra. 
Ezért a kötelezők mellett számos önként vállalt szociális támoga-
tással segíti a rászorulókat. A cél a szociális vívmányok megőrzé-
se és minél magasabb színvonalon való biztosítása, amire most, a 
koronavírus-járvány idején különösen szükség van. A városlakók 
szociális biztonságának, életkörülményeinek fenntartása és javí-
tása, valamint a családok minél hatékonyabb segítése érdekében a 
szociális rendelet - a már említett év végi támogatáson túl - 2020. 
október 1-jétől több ponton is módosult. Az eseti jelleggel meg-
állapított rendkívüli települési támogatás keretében van lehetőség 
az alapvető megélhetési és lakhatási problémák kezelésére. Ezt 
az ellátási formát a legrászorultabb társadalmi réteg szükség sze-
rint évente több alkalommal is igénybe veheti. Itt is jelentős mér-
tékben emelkedett a jogosultsági értékhatár, családos kérelmezők 
esetén 37.050 Ft/főről 62.700 Ft/főre, egyedül élő vagy egyedül-
álló személy esetén 48.450 Ft-ról 71.250 Ft-ra. A gyógyszertá-
mogatás lehetőséget ad arra, hogy az egészségügyi problémákkal 
küzdők gyógyszerköltségéhez az önkormányzat évente többször 
támogatást nyújtson. Annak érdekében, hogy az alapvető gyógy-
szerekkel és gyógyászati segédeszközökkel való ellátottság bizto-
sított legyen, a jogosultsági értékhatár családos kérelmezők ese-
tén 57.000 Ft/főről 65.550 Ft/főre, egyedül élő vagy egyedülál-
ló személy esetén 65.550 Ft-ról 74.100 Ft-ra emelkedett. Az egy 
családban személyenként adható támogatás összege pedig 34.200 
Ft-ról 48.450 Ft-ra emelkedett. A gyermekes családok támogatá-
sáról már beszéltünk, de van még egy nagyon fontos területe en-
nek. Eseti jelleggel, gyermekenként legfeljebb négy alkalommal, 
rendkívüli települési támogatás gyermekvédelmi támogatásként 
is megállapítható. Ennek célja a kifejezetten nehéz anyagi körül-
mények között élő gyermekek helyzetének javítása, a hátrányos 
helyzetükből adódó nehézségek kompenzálása, illetve a csalá-
dok gyermekneveléssel járó kiadásainak enyhítése. A testület itt 
is jelentős korrekciót hajtott végre. Családos kérelmezők esetén 
az egy főre jutó havi jövedelemhatár 37.050 Ft-ról 62.700 Ft-ra, 
gyermekét egyedül nevelő személy, vagy nagykorú gyermek ese-
tén pedig 48.450 Ft-ról 71.250 Ft-ra emelkedett. Nem kötelező 
ellátásként a 18. életévét betöltött, tartósan beteg hozzátartozó-
jának az ápolását, gondozását végző személy részére is nyújtha-
tó települési támogatás. Nemes tevékenység a beteg hozzátartozó 
ápolása, ezért minden elismerést megérdemel az, aki munkahe-
lyét feláldozva ápolja beteg hozzátartozóját. E személyek segíté-
se érdekében - a napi 4 órában végezhető keresőtevékenység mel-
lett - a települési ápolási támogatás egy főre jutó havi jövedelem-
határa 48.450 Ft-ról 62.700 Ft-ra emelkedett. 2020. január 1-jétől 
a támogatás összege az ápolási díj központi költségvetésről szóló 
törvényben meghatározott alapösszegének 80%-a, ami 31.492 Ft-
nak felel meg, a kérelmezőnek folyósított összeg így 28.345 Ft.

F. L.

4. � Aktuális 2020. december 23.

„Az önkormányzat mindig kiemelt figyelmet fordí-
tott az időskorú, az egészségügyi problémákkal küz-
dő, valamint a hátrányos helyzetű, nehéz szociális 
körülmények között élő lakosokra, a munkanélküli-
ekre, valamint a gyermeket nevelő családokra.”

Az első lakáshoz jutók támogatási rendszerében a jogosultsági jövedelemhatárok és a megítélhető támogatások össze-
ge is emelkedett. 

A képviselő-testület szeptemberi ülésén fogadta el a szociális rendelet módosítását. 



Kedves Tiszaújvárosiak!

Az idén fantasztikus regényekbe illő időszak köszöntött ránk. Olyan jár-
ványt élünk meg, amelyet sem az orvosaink, sem mi nem ismerünk. Ez 
mindannyiunkat félelemmel és dühvel tölt el. Félünk a magunk és sze-
retteink megbetegedésétől, és dühösek vagyunk, hogy az ünnepeinket is 
ellehetetleníti most ez a járvány. 
Van mitől félnünk, mert még mindig nem csökken a fertőzés mérté-
ke, és szinte emberfeletti teljesítményt kíván az egészségügy dolgo-
zóitól. 
Mit tehetünk ebben a helyzetben? Ne növeljük az egészségügy leter-
heltségét! Amennyire lehet, a legkisebb körben üljük meg a karácsonyt 
és az újévet. Szeretteinket védendően kivételesen ne személyesen, ha-

nem online úton: telefonon, skypon keressük fel őket. Ne akarjunk most 
ajándékok tömkelegét beszerezni, halasszuk későbbre, amikor már el-
múlt a veszély. Próbáljuk a mostani helyzetben a jót meglátni. A kisebb 
körben ünneplés kevesebb munkával, kisebb fáradsággal jár. Lesz időnk 
elcsendesedni, átélni a karácsony misztériumát. 
A mostani bizonytalan helyzetben csak egy biztos pont van: idén is el-
jön a kis Jézus születésnapja. Tőlünk függ, milyen lélekkel fogadjuk.
Frakciónk, valamint a Fidesz tiszaújvárosi szervezete és a Városért 
Egyesület nevében kívánok áldott és békés karácsonyt és egészséget 
hozó, boldog újévet.

   Steinerné Vasvári Éva
  frakcióvezető

Kedves Tiszaújvárosiak!  
Engedjék meg, hogy a városvezetés és a hivatalvezetés nevében 
minden jót kívánjak az ünnepekre, és minden képviselőtársam-
nak megköszönjem az elvégzett munkát. 
Ha belegondolok, milyen érdekes, hogy egy évvel ezelőtt de-
cemberben még nem is gondoltuk, hogy ilyen fogalmakat fo-
gunk használni minden nap, mint a koronavírus, Covid 19, pan-
démia és sorolhatnám. Ma pedig ezek a kifejezések az életünk 
részévé váltak sajnos. A koronavírus-járvány megjelenése Ma-
gyarországon szinte mindent újraírt. Mindenkinek újra kellett 
szervezni az életét. Ahogyan az ország életét, úgy a városun-
két is, méghozzá úgy, hogy semmilyen minta nem volt előttünk. 
Több mint száz éve volt hasonlóan súlyos járványhelyzet, akkor 
az úgynevezett H1N1 influenzavírus, hétköznapi nevén a spa-
nyolnátha nehezítette meg az emberek hétköznapjait, és követelt 
rengeteg áldozatot úgy, hogy abban az időben folyt még a világ-
háború is. A mi helyzetünk ebben a felgyorsult, globalizált vi-
lágban rendkívül nehéz, hiszen órák alatt egyik országból a má-
sik országban lehetünk, és sajnos ez a fajta mobilitás a vírus ter-
jedését is elősegítette. Ha egyetlenegy mondatot kellene monda-
nom, akkor azt mondanám, hogy a város történetének legsúlyo-
sabb közegészségügyi válsághelyzetével néztünk szembe. És ha 
a jövőre tekintek, azt mondom, hogy továbbra is szembenézünk 
vele. Folyamatosan arra törekedtünk, hogy megismerjük a he-
lyi adatokat, információkat és ezek alapján hozzunk döntéseket. 
Egy városvédelmi stratégiát dolgoztunk ki, amelyben a legfon-
tosabb alapelv volt, hogy olyan szabályokat alkossunk, amelyek 
megvédik az emberi életeket. Ezért kellett szigorú korlátozó in-
tézkedéseket hoznunk, és végig arra gondoltunk, hogy a pénz 
nem lehet akadálya annak, hogy megvédjük a tiszaújvárosiakat. 
A város gazdasága majd kiheveri a nehézségeket, de a társa-
dalmi veszteségeket, az emberi veszteségeket nem lehet pótol-
ni. Eközben sok-sok dilemmával néztünk szembe, próbáltuk az 
arányosság és a szükségesség elvét betartani. Mindig a legna-
gyobb biztonságra törekedtünk úgy, hogy azért élhető maradjon 
a város, de közben saját magunk is őrlődtünk, mert mást dik-
tált a szívünk, és mást az eszünk, és legtöbbször az észnek kel-
lett győzedelmeskednie.  Megígértük tavasszal, hogy bármilyen 
problémával kell szembenéznünk, mi, a város vezetői megpró-
bálunk mindig intellektuális, vagy mondhatom úgy, hogy prob-
lémamegoldó választ adni, és sosem aktuálpolitikait. Megítélé-
sem, megítélésünk szerint nincs itt az ideje az aktuálpolitizálás-
nak. A város élete átalakult, de remélem, hogy minden tiszaújvá-
rosi érezte, hogy mi számítunk rá, és ő is számíthat ránk. 
A karácsony, az év vége a számvetés ideje is. Ez a 2020-as egy 
rendkívül nehéz év volt. Néha azt gondolom, hogy jó lenne tö-
rölni ezt az évet. Mégis azt mondom, hogy ne így fogjuk fel, 
hanem kihívásként, próbatételként. Ami mindnyájunkat megvi-
selt, elgondolkodtatott, de sarkalljon ez a továbblépésre! A ren-

geteg gond ellenére történtek azért jó dolgok is, és én azt gondo-
lom, hogy ezek a próbatételek, ezek a problémák is csak tovább 
erősítették a város polgárait abban, hogy közösségben jó élni, és 
büszkék lehetünk arra, hogy mi tiszaújvárosiak vagyunk. Mi itt 
a helyi közéletben megtanultuk, hogy a politikának mindig az 
adott lehetőségek keretei között kell mozognia. Olyan döntése-
ket kell hozni, amelyek a lehető legtöbb ember érdekét szolgál-
ják. Nyilván mindenkinek vannak politikai értékei, attitűdjei, de 
ebben a helyzetben azt gondolom, hogy az a helyes, ha ezt most 
háttérbe helyezzük és a tények, az adottságok, az információk 
alapján úgy döntünk, hogy az mindig a közjót és a közösség ér-
dekeit szolgálja. 
2020 nagy tanulsága az is, hogy nem szabad, hogy eltűnjön be-
lőlünk a jövőbetekintés képessége, sőt arra kérek mindenkit, 
hogy erősítsen meg bennünket abban, hogy vannak nagyon ne-
héz, váratlan helyzetek, de mindig van tovább. Engedjék meg, 
hogy így karácsony közeledtével egy ősi keresztény mondást 
idézzek, ami úgy szól, hogy a felhők fölött mindig kék az ég. 
Azaz, ha vannak is nehézségek, egyszer minden jóra fordul. A 
mi célunk az elkövetkezendő 2021-es esztendőre az lesz, hogy a 
város működőképességét meg tudjuk őrizni, az önkormányzati 
szférában mindenkinek biztosítani tudjuk a munkahelyét. Min-
denkinek, aki segítségre szorul, tudjunk segíteni, és ha mindeze-
ket meg tudjuk valósítani, majd akkor gondolkozunk a fejlesz-
téseken. De az első és legfontosabb a város működőképessége. 
Már dolgozunk a 2021. évi költségvetésen. A kollégáim most 
számba veszik a várható bevételeket, és aztán megnézzük, hogy 
milyen kiadásaink lesznek. Egyet tudok önöknek ígérni, hogy 
takarékos és átlátható módon fogunk gazdálkodni, és olyan költ-
ségvetést fogunk elfogadni, amelyik a Tiszaújvárosban élők ér-
dekeit szolgálja. 
2021-ben a nyugalomra, együttműködésre, a humánumra, 
az odafigyelésre, az egymáshoz fordulásra fogunk fókuszál-
ni akkor is, ha az év elején még a távolságtartás lesz a jellem-
ző.  Mondhatnám úgy is, hogy több szívre van szükség és ke-
vesebb konfliktusra, és talán kevesebb politikára. Én azt gondo-
lom, ha így fogunk tenni, ha odafigyelünk egymásra, ha közös-
ségi emberként élünk és viselkedünk, akkor ez a város megma-
rad ugyanolyan sikeresnek, élhetőnek, emberközpontúnak, mint 
amilyen eddig volt, olyan városnak, amelyre nagyon büszkék le-
hetünk.
Szeretnék minden tiszaújvárosi polgárnak köszönetet mondani. 
Azért, mert elfogadták a szabályokat, elfogadták az új élethely-
zetet és mindenki legjobb tudása szerint tett azért, hogy ez a vá-
ros 2020-ban is élhető maradjon. Hálás szívvel köszönöm az ön-
kormányzati dolgozóknak, hogy helytálltak, köszönöm azt is, 
hogy ha kellett, akkor önkéntesen segítettek bármiben. Remé-
lem, hogy ezután a nehéz év után kicsit könnyebb évek követ-
keznek.  Engedjék meg, hogy megköszönjem a prevenciós bi-

zottság tagjainak a munkáját, hiszen ők rengeteget dolgoztak a 
napi feladataik mellett, és úgy gondolom hogy a vezetőtársaim-
nak is nagy köszönettel tartozom. Engedjék meg, hogy négy ne-
vet kiemeljek, Pap Zsolt alpolgármester úr, Molnár István alpol-
gármester úr, dr. Juhos Szabolcs jegyző úr, dr. Kardos András al-
jegyző úr. Nekik szeretném még egyszer megköszönni, hogy se-
gítettek abban, hogy ezt a nehéz helyzetet közösen túl tudja él-
ni a város. 
A karácsony a szeretet ünnepe. Szokták mondani, hogy olyan a 
karácsony, mint a mécses a sötétségben, hogy egy kis fényt hoz. 
Abban bízom, hogy ha ez a karácsony más is lesz, mint az ed-
digiek, de a szeretet, az egymásra való odafigyelés talán átvi-
hető a következő évre is. Engedjék meg, hogy Tiszaújváros ön-
kormányzatának képviselő-testülete, jegyző úr, az alpolgármes-
ter urak, és a magam nevében áldott békés karácsonyi ünnepe-
ket kívánjak. Én abban bízom, hogy a 2021-es esztendő sikeres 
lesz, könnyebb lesz, mint ez az esztendő volt, abban pedig biz-
tos vagyok, hogy együtt közösen ez sikerülni fog. Vigyázzanak 
magukra, vigyázzunk egymásra!

Dr. Fülöp György
 polgármester

Felelősség, áldozatvállalás, példamutatás

Karácsonyi és Újévi üdvözlet

Köszönöm, Tiszaújváros!

Tisztelt Tiszaújvárosiak!
Az év elején egy olyan új helyzettel kellett 
szembenéznünk, amelyre a világon korábban 
még nem volt példa. Januártól egyre aggasz-
tóbb hírek érkeztek külföldről, ekkor azonban 
még bízhattunk abban, hogy nem kell világmé-
retű járványra számítanunk.
Március elejére sajnos nyilvánvalóvá vált, 
hogy Magyarországot is komoly egészség-
ügyi és gazdasági veszély-, illetve válsághely-
zet fenyegeti. Nem csak az ország vezetésére, 
hanem a települési önkormányzatokra is óriá-
si felelősség hárult, hiszen egy olyan helyzet-
ben kellett nagyon gyorsan és felelősen dön-
téseket hoznunk, amelyre még csak tanköny-
vi példa sem létezett. Március 14-én dr. Fülöp 
György polgármester úr vezetésével megalakí-
tottuk a Prevenciós Bizottságot annak érdeké-
ben, hogy a legjobb tudásunk szerint védhessük 
meg a tiszaújvárosi embereket a járvány hatá-

saitól. Összhangban az állami intézkedésekkel, 
és folyamatosan nyomon követve a nemzetkö-
zi példákat, rövid idő alatt újraszerveztük váro-
sunk életét és számos védelmi intézkedést ve-
zettünk be. 
A tavaszi fegyelmezettségünknek köszönhetően 
a nyári hónapokat viszonylag gondtalanul tölt-
hettük, ősszel azonban szembesülnünk kellett a 
járvány második hullámával. Augusztus utolsó 
napjaiban regisztrálták az első tiszaújvárosi fer-
tőzötteket, és az esetszámok a legnagyobb kö-
rültekintés ellenére is növekedni kezdtek. Idő-
közben be kellett látnunk, hogy a globálisan al-
kalmazott tavaszi stratégia hosszú távon nem 
fenntartható - és nem is jelent megoldást a prob-
lémánkra -, ezért meg kellett tanulnunk együtt 
élni a vírussal. Ez mindenkitől felelősséget és ál-
dozatokat követel, de meglátásom szerint a ti-
szaújvárosiak rendkívül jó és követendő példát 
mutattak és mutatnak ebben is. 

Annak ellenére, hogy a testületi ülések többsé-
gét nem tudtuk megtartani, a Tiszaújvárosi Lo-
kálpatrióta Egyesület frakció tagjai folyamato-
san dolgoztak, segítették a választókerületük-
ben élőket és erről hetente beszámoltak nekem.
Úgy gondolom, hogy a döntéseink bennünket 
igazolnak, a tiszaújvárosiak együttműködésé-
nek köszönhetően komoly eredményeket sike-
rült elérnünk a vírus terjedésének lassítása ér-
dekében. Ezúton szeretnék köszönetet monda-
ni a kollégáimnak és Önöknek az egész évben 
tanúsított helytállásukért!
Kellemes karácsonyi ünnepeket, boldog(abb) 
új évet, és jó egészséget kívánok a Tiszaújvá-
rosi Lokálpatrióta Egyesület frakció tagjai ne-
vében!

Pap Zsolt 
alpolgármester

frakcióvezető

2020. december 23. Aktuális � 5.

2021-ben a nyugalomra, együttműködésre, a humánum-
ra, az odafigyelésre, az egymáshoz fordulásra fogunk fóku-
szálni - mondta a polgármester. 



Nem maradnak lelki útravaló nélkül a járványhelyzetben 
sem a hívek, városunk történelmi egyházainak képviselői 
ugyanis a Tisza Televízión keresztül megosztották ünnepi 
gondolataikat a hívekkel, melyet december 23-án, szerdán 
este 18 órától tekinthetnek meg a nézők. Pásztor Pascal ró-
mai katolikus plébános, dr. Varga István református lelkész 
és Jeviczki Ferenc görögkatolikus parókus karácsonyi gon-
dolatainak szerkesztett változatát mi is közöljük. 

„Ő váltja meg népét”

Jézus Krisztus születése pe-
dig így történt: Anyja, Mária 
jegyese volt Józsefnek, mi-
előtt azonban még egybekel-
tek volna, kitűnt, hogy Má-
ria gyermeket fogant méhé-
ben a Szentlélektől. Férje, 
József igaz ember volt, nem 
akarta őt megszégyeníteni, 
ezért úgy határozott, hogy ti-
tokban bocsátja el. Míg ezen 
töprengett, íme megjelent 
neki álmában az Úr angyala, 
így szólt: József, Dávid fia, 
ne félj attól, hogy feleségül 
vedd Máriát, mert ami benne fogant, az a Szentlélektől van. Fi-
út fog szülni, te pedig majd Jézusnak nevezed, mert ő váltja meg 
népét bűneitől. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, 
amit az Úr a próféta által mondott: „Íme, a szűz gyermeket fo-
gan, és fiút szül, és az Emánuel nevet adják neki”, ami azt jelen-
ti: Velünk az Isten. 
Kedves testvérek! Szülőktől hallom, hogy gyermekeik a legjobb 
meséknél is jobban szeretik azt, amikor édesanyjuk vagy édes-
apjuk babakori történeteket mesél, amikor arról beszélgetnek, 
hogy hogyan is született, hogyan növekedett. Az imént Szent 
Máté könyvéből idéztem Jézus Krisztus születésének tömör, 
velős történetét. Talán a legtöbb ember ezt a születéstörténetet, 
ennek a körülményeit ismeri a legjobban. Hiszen Jézus Krisztus 
születésével a megváltónk született. Mária és József Isten jelen-
létében figyelt a saját és a másik életére, így mások életére ne-
künk is Isten jelenlétében kell figyelnünk, így látjuk azokat is, 
akik körülöttünk vannak. Isten egyszülött fiát küldte el, hogy 
velünk legyen életünk minden mozzanatában. Ott van a szüle-
tés pillanatában a szülőkkel a gyermekkel. Ott van az emberrel 
az örömben a kánai menyegzőn. És segít, ha hozzá fordulunk, 
ott van a gyászban is. Lázár barátját megsiratja. Ott van minden 
emberi szenvedésben a kereszthordozáskor. Ott van az ember 
mellett haláltusájában, halálfélelmében, ahogy ő a kereszten fel-
sóhajtott: istenem miért hagytál el engem? Ott van a feltámadás-
ban, megmutatja életünk végső célját, amikor Isten jelenlétében 
örökké élünk. Azt a harmóniát, aminél kezdetben volt Istennel, 
megosztja az emberrel és megtestesült, hogy övéi között legyen, 
mert ez adja számunkra a legnagyobb biztonságot. 
Emánuel - Velünk az Isten. Az ember Jézus Krisztus születésé-
ig félt Istentől, el akart előle rejtőzni. Bűnös volta miatt távol 
érezte az Istent. Urunk születésétől kezdve bűnös voltunk elle-
nére is közeledhetünk az Istenhez, ezért dicsőítjük karácsony éj-

szakáján az angyalokkal együtt. Békét kötve Istennel és ember-
rel, tör fel lelkünkből boldog örömmel karácsony éjszakáján: di-
csőség a magasságban istennek és békesség a  jóakaratú embe-
reknek. Most ebben a sajátos helyzetben kell nekünk keresztény 
embereknek ünnepelnünk urunk születését, urunk születésnap-
ját, de sajátos volt a körülmény kétezer évvel ezelőtt is - mond-
ta Pásztor Pascal, aki lecsendesedésre int. Az éjféli szentmisét a 
járványügyi helyzetben most a hagyományos módon nem tud-
ják megtartani: 
- A lázas előkészületek után lesz egy kis lehetőség az elcsen-
desedésre, december 24-én, csütörtökön délután 17 órakor ta-
lálkozzunk a téren, hiszen az éjféli szentmise most a hagyomá-
nyos körülmények között nem lehetséges, ezért a viliai szentmi-
se délután 17 órakor kezdődik. Hogy közösen énekelhessünk, 
dicsőítsük a teremtő istent, békével a lelkünkben mehessünk ha-
za. Kérem, hogy mindenki az időjárásnak megfelelően öltöz-
zön, a távolságot tartsuk be, a maszkot viseljük természetesen, 
és csak azok jöjjenek, akik nem éreznek magukban betegséget 
vagy nem veszélyeztetettek. Őértük itt fogunk imádkozni közö-
sen a templom előtti téren. Másnap, karácsony első napján, 25-
én, pénteken délelőtt 11 órakor lesz a szentmise. A betlehemi 
csillag fénye ragyogjon be otthonukba, minden lakásba, minden 
körülmény közé, hogy megérezhessük tiszta lélekkel békében 
embertársainkkal, ahogy Emánuel velünk az Isten.

„Egyszülött fiát adta”

Amikor készültem erre a mai 
alkalomra, az a kép jutott 
eszembe, amikor Isten meg-
teremti a világot Mózes első 
könyvében, a Teremtés köny-
vében, s azzal fejeződik be a 
teremtés sorozata, hogy látta 
Isten, hogy mindent, amit te-
remtett, igen jó - mondta dr. 
Varga István. - És akkor itt 
vagyunk egy vírussal teljes 
időben és az nem jó. És akkor 
az ember megkérdezi, hogy 
ezt teremtette az Isten? Isten 
nem teremtett vírust. Amit Is-
ten teremtett, az minden igen jó, a vírus a bűnünk következménye. 
Az a szörnyű baj, bánat, ami az egész világon jelen van,  az ember 
cselekedetének következménye. Végképp elszakadt egymástól e 
két erő, Isten és az ember. Most már csak a hitünk által van kap-
csolatunk az Úrral, és mégis milyen csodálatos dolog a karácsony 
nekünk. A karácsony, amikor megértjük, hogy mit jelent, hogy Is-
ten alászáll, lehajol, megszületik emberként, az emberek között, 
mert az ő kegyelme és szeretete felülírja a mi bűneinket.  A Bibliá-
ban van egy nagyon szép vers János evangéliumában, úgy mond-
ják, hogy evangélium az evangéliumban, Jézus Nikodémussal be-
szél és végső következtetésként azt mondja Jézus: „Mert úgy sze-
rette isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy minden-
ki, aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Úgy 
szereti isten a világot, hogy eljön hozzánk, hogy megszületik szá-
munkra Jézus Krisztus. Kell ennél nagyobb öröm? Isten gondot 
visel velünk, Isten közösséget vállal velünk, a karácsony azt je-
lenti, hogy nem vagyunk egyedül a karanténban, nem vagyunk 

egyedül a családi magányban, Isten Jézus Krisztus által velünk 
van. Engedd be a szívedbe, engedd be a lakásodba, engedd be,  
hogy legyen szép és áldott, igazán lélektől teljes áldás a te kará-
csonyi ünnepeden. Én így kívánok mindenkinek ilyen áldást, már 
hogyha így elrontottuk a világunkat, engedjük, hogy Jézus Krisz-
tus megjavítsa, hogy odajöjjön hozzánk, kézen fogjon, és bennün-
ket a megváltottak közé soroljon. Ámen. 

Velünk volt, velünk van 

Közeledik Krisztus születé-
sének a nagy ünnepe. Krisz-
tus születésének az ünnepe 
tulajdonképpen minden egy-
házi ünnepünknek a forrása, 
kiinduló pontja - mondta Je-
viczki Ferenc. - Persze néha 
szoktuk méricskélni, hogy 
melyik a legnagyobb ünnep. 
Karácsony nélkül nem len-
ne vízkereszt, nem lenne fel-
támadás, mennybemenetel, 
pünkösd. Ugyanakkor az is 
teljesen világos és egyértel-
mű, hogy a feltámadás nél-
kül az Isten megtestesülése 

nem érné el a célját. Nem valósulna meg az embernek, az emberi 
életnek a végső célja, hogy találkozzunk és egyesüljünk a mi is-
tenünkkel és valóban Istennek a gyermekei legyünk. Valójában 
az ünnepeket legjobb lenne együtt látni. Mi szétbontjuk, szét-
választjuk őket, hogy talán külön-külön részletesen is megvizs-
gálhassuk a tartalmukat, üzenetüket. Ugyanakkor a szent litur-
gián, amikor ünneplünk, akkor az egész krisztusi üdvgondozás 
együtt van. Azért mondhatjuk, hogy az isteni liturgia az mindig 
karácsony, az mindig húsvét, mindig mennybemenetel és min-
dig pünkösd. Amikor a karácsony ünnepéről elmélkedünk, na-
gyon sokszor gondolunk arra, hogy ki az, aki hozzánk érkezik. 
Nagyon sokszor az emberek a Krisztus kilétéről, személyi va-
lóságáról folytatott kérdéseket elvontnak, absztraktnak tartják. 
Mellőzik, nem foglalkoznak vele. Pedig, ha belegondolok, a 
kérdés, hogy kinek tartják az emberek az ember fiát, nem mellé-
kes számunkra. Nem mindegy, hogy Krisztust pusztán az embe-
riség jótevőjének, tanítónak, nagy prófétának tartjuk, vagy pe-
dig azt mondjuk, hogy Krisztus az isten egyszülött fia és igéje. 
Isten az istentől, világosság a világosságtól. Mert egész máskép-
pen látjuk és értékeljük az úr Jézus Krisztusnak szavait és cse-
lekedeteit, ha arra gondolunk, hogy ez pusztán egy emberi szó, 
egy emberi tanítás. Vagy pedig az istenség személyesen jött el 
hozzánk és felvállalta a mi sorsunkat, egyesült velünk, emberek-
kel. S alapvetően különbözik az istenképünk is. Attól, hogy mi-
lyen választ adunk arra, kicsoda nekem Jézus Krisztus. Az Isten 
egy mindenen túli uralkodó, aki létrehozta ezt a világot, amiben 
van élet, halál, szerencse, szerencsétlenség, bűn és erény, de Is-
ten végső soron túl van mindezeken és nem kapcsolódik be az 
emberek életébe. Vagy pedig azt mondjuk, hogy az isten annyira 
szerette az embert, hogy eljött, elküldte az ő egyszülött fiát, aki 
értünk emberré lett. Felvállalta az emberi sorsot, magáévá tette 
mindazt, ami az emberi életnek a velejárója, és itt volt, velünk 
volt, és velünk van mindörökké. 

Fodor Petra

Ünnepi gondolatok karácsonyra
6. � Egyház 2020. december 23.



 Juhász Gyula: 
Karácsony felé

Szép Tündérország támad föl szívemben
Ilyenkor decemberben.
A szeretetnek csillagára nézek,
Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet,
Ilyenkor decemberben.

Bizalmas szívvel járom a világot,
S amit az élet vágott,
Beheggesztem a sebet a szívemben,
És hiszek újra égi szeretetben,
Ilyenkor decemberben.

És valahol csak kétkedő beszédet
Hallok, szomorún nézek,
A kis Jézuska itt van a közelben,
Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen,
S ne csak így decemberben.

E verssel kívánunk minden kedves Olvasónknak, Nézőnk-
nek áldott, békés karácsonyi ünnepeket és boldog új esz-
tendőt. 

Tisza Média Kft. 

December 30-án, szerdán 18 óra-
kor kezdődik a Tisza TV óévbú-
csúztató szilveszteri műsora. Íme, 
a 3 órás élő adás kínálata. Válogas-
sanak, kóstolgassanak, jövő héten 
szerdán pedig nézzenek és játssza-
nak velünk, és vigyék el a nyere-
ményeket. 

Álhíradó, viccek, bakik  
Bemutatjuk az idén készült tévés 
bakikat, de készülnek már a saját-
gyártású viccek is és - ha már szer-
da és adásnap - akkor jön a HétHa-
tár is, ám ezúttal a híradó nem a he-
ti aktualitásokra fókuszál, és egy ki-
csit csípősebb is lesz. Az (Ál)hír-
adóba mindent belevágtunk, a fű-
szeres egytálételt december 30-án 
tálaljuk. 

Humorparádé
Parádés humoristák is megfordul-
tak a Tisza Tv Szilveszteri adásai-
ban az elmúlt évtizedekben.   Idén 
ők is itt lesznek velünk, no nem élő-
ben, csak humormorzsákban, egy 
válogatásban. Bagi-Nacsa, Antal 
Imre, Markos-Nádas, Forgács Gá-
bor, csak néhány név a nagy nevet-
tetők közül, tőlük idézzük a legjobb 
perceket. 

Palacsintagyáros, 
koktélos, barista  

Külső helyszínekről is jelentke-
zik a stáb. A kürtőskalács és for-
ralt bor illatú térről, a Kávé-zóná-
ból és az ötletgyáros Csikótól (Vi-
téz István), aki legújabb találmá-
nyát izzítja be a hidegben, egy pa-
lacsintasütő gépet. 

Játék „Tiszatv Szilveszter”  
Fekete-fehér igen-nem, activity, nyelvtörő, kvíz, csak néhány játék a sok kö-
zül, amit élőben játszhatnak velünk telefonon az adás ideje alatt vagy a fa-
cebookon keresztül videóhívásban. Ezekre a játékokra regisztrálniuk kell, 
hogy bekerülhessenek játékosnak.
Már él a fészbukon a „ Tiszatv Szilveszter” névre keresztelt profil, egy je-
löléssel itt lehet regisztrálni a játékokra. A jelentkezők közül sorsoljuk ki az 
adás napján azokat a szerencsés játékosokat, akik Janklovics Pétertől nyer-
hetik el az értékes ajándékokat. Dúdolj, egy bluetooth hangszóróért!

Beatles, Queen, Boney M, Abba és még 
sokan mások. Amit mindenki dúdol, de 
nem biztos, hogy könnyű beazonosíta-
ni. Egy csokorba raktunk ismerős dalla-
mokat, világslágereket. Mindegyiket más 
énekli, más stílusban. Ezeket kell megfej-
teni, kitalálni. A zenés egyveleg feladványt 
az élő adásban többször is bejátsszuk, és a 
facebookon is közzétesszük a Tisza TV ol-
dalán. A megfejtéseket privátban küldhetik 
el, a főnyeremény egy bluetooth hangszó-
ró, a második és harmadik helyezett sze-
rencsés nyertes pedig egy-egy bluetooth 
fejhallgatót vihet haza. 

Nyeremények  
Gorenje kombinált hűtőszekrény, mik-
rohullámú sütő, kenyérpirító, vezeték 
nélküli bluetooth fejhallgató, ajándék-
csomagok, ajándéktárgyak, Zajácz bőr-
kép, utalványok. Többek között eze-
ket lehet elnyerni, ha játszanak velünk. 
Nemcsak telefonon, és videóhívásban, 
hiszen lesz egy pályázat is, ami egy ki-
csit megdolgoztatja a nézők fantáziáját, 
kreativitását is. 

Mamma mia 2. 
A Sodrás színtársulat a nyári szünetben mutat-

ta be a Mamma mia 2. zenés darabját. Az előa-

dást felvételről láthatják december 30-án a Ti-

sza TV-ben, este 9 órától. 

Janklovics, a humorista     
Az adás vendége és sztárműsorveze-
tője Janklovics Péter színész, humoris-
ta lesz. Pétert ismerhetik a színházból, a 
filmvászonról (Zimmer Feri 2., Hídem-
ber), tévés sorozatokból (Munkaügyek, 
Fapad, Szomszédok), de állandó fellé-
pője a Dumaszínháznak, és nem egy té-
véreklámnak is ő az arca. Ő az az em-
lékezetes figura, aki a 2009-es Sziget-
fesztivált reklámozta susogós melegítő-
ben, sárga strandpapucsban, atlétában, 
és öntudatos magyarként szegényes an-
gollal törte a fellépő zenekarok neveit.

2020. december 23. Tévészilveszter � 7.



A rendőrség az alábbiakra hívja fel a lakosság figyelmét az év 
végi ünnepek alkalmával kapcsolatos bűncselekmények meg-
előzése, illetve az áldozattá válás elkerülése érdekében.  
Az ünnepi időszakban az áruházakban, bevásárlóközpontok-
ban megjelennek olyan személyek is, akik nem vásárlási cél-
lal érkeznek, hanem a nagy zsúfoltságot és mások figyelmetlen-
ségét kihasználva lopást követnek el. Ennek elkerülése érdeké-
ben kérjük, hogy értékeiket, pénztárcájukat jól zárható táskába, 
a ruházat belső zsebébe tegyék, a testi kontaktust pedig kerüljék.
A gépkocsi-feltörések megelőzése érdekében különösen figyel-
jenek arra, hogy értéket, kabátot, táskát a gépkocsi zárható cso-
magterében helyezzenek el, semmi esetre se hagyjanak jól látha-
tó helyen, az utastérben. Minden esetben győződjenek meg ar-
ról, hogy a gépkocsit biztosan bezárták.
A lakásbetörések megelőzése érdekében, amennyiben rokonlá-
togatás vagy utazás miatt több napra üresen hagyják lakásukat, 
annak felügyeletével lehetőség szerint bízzanak meg valakit. Az 
elutazás előtt győződjenek meg a lakás biztonsági berendezése-
inek működéséről és próbálják azt a látszatot kelteni, hogy la-
kás lakott. 
Az időskorúak sérelmére elkövetett lopások, rablások megelő-
zése érdekében kérjük, fordítsanak nagyobb figyelmet a lakó-
környezetükben egyedül élő idős személyekre, amennyiben bár-
mi gyanúsat észlelnek, értesítsék a rendőrséget.
Az idős vagy beteg személyeket a hideg, téli időjárás miatt is fe-
nyegetheti veszély, mivel a fűtetlen lakásokban is fennáll a kihű-
lés veszélye, ezért a környezetükben észlelt veszélyhelyzet ese-
tén értesítsék a segélyhívót a 112-es telefonszámon.   

Rendőrségi
ünnepi intelmek

A TISZAÚJVÁROSI NIKODÉMUS IDŐSEK OTTONÁBA 
SZAKKÉPZETT SZAKÁCSOT FELVESZÜNK. 
ÉRD.: 06-30/785-5294 ;
email : nikodemus.tiszaujvaros@reformatus.hu

A COVID első hulláma idején sokan támogatták a mentők 
munkáját, kaptunk ételt, mosógépet, mosószert, maszkot az 
önkormányzattól, és volt aki pénzt ajánlott fel. Akkor  elindí-
tottunk egy alapítványt, amely mostanra vált működőképes-
sé. Az alapítvány neve: Tiszaújvárosi Mentőállomásért Ala-
pítvány. Célkitűzései: a mentőellátás során használt egész-
ségügyi felszerelés korszerűsítése, szinten tartása, a mentőál-
lomás felújítása (az épület szigetelése és a fűtés korszerűsí-
tése), berendezési tárgyak cseréje. Valamint a dolgozók köte-
lező kreditpontjainak megszerzését szolgáló továbbképzések 
költségeinek támogatása.
Az alapítvány bankszámla száma: OTP 11734114-25873755.
Köszönjük az eddigi felajánlásokat és várjuk az új támoga-
tókat!

Köszönettel: 
Lovas Attila 

a kuratórium elnöke

Alapítvány 
a mentőállomásért

Orvosi ügyelet
Az orvosi ügyelet hívószáma hétköznap 

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

06-46/477-104

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

vásokat, amennyiben a diszpécser hibaelhárítást végez, 
üzenetrögzítő rögzíti. 

Tisztelt Tiszaújvárosi Lakosok!
A katasztrófavédelem kéményseprő-ipari szerve végzi az ellá-
tási területéhez tartozó összes társasházban és lakásszövetkeze-
ti lakóépületben az égéstermék-elvezetők rendszeres ellenőrzé-
sét, függetlenül attól, hogy az egyes lakások vagy önálló rendel-
tetési egységek milyen tulajdonban vannak. 
A kéményseprő-ipari sormunka csak a társasházakban és a la-
kásszövetkezeti lakóépületekben kötelező, és a kéményseprő ál-
tal megajánlott első két időpontban ingyenes. A társasházakba a 
kéményseprők hívás nélkül kimennek, a lakóknak a vizsgálatért 
nem kell fizetniük (kivéve, ha egy lakás valamely vállalkozás 
bejelentett telephelye). A társasházi ingatlantulajdonosok a ter-
vezett sormunka ütemezett időpontjáról két héttel az ellenőrzés 
előtt hirdetmény, illetve postaládába dobott értesítő útján kap-
nak tájékoztatást. Az ismételt értesítés - ha az első időpontban 
az ellenőrzés nem történt meg - címre szóló, kapura vagy ajtóra 
ragasztott írásos értesítővel történik, szintén a munka megkez-
dése előtt legalább 15 nappal.
Szintén ingyenes a szolgáltatás a családi házban élő magánsze-
mélyek számára, de szükség van időpontfoglalásra, tehát ha va-
laki úgy dönt, hogy a kémény rendszeres tisztíttatásával is gon-
doskodik biztonságáról, még azt is eldöntheti, mikor szeretné 
azt.
A törvényben megállapított egy, vagy két évnél gyakoribb el-
lenőrzés - ha azt nem a kéményseprő írja elő - megrendelésnek 
minősül és költségekkel jár. Az ingyenes sormunka iránti igé-
nyét a családi ház tulajdonosa időpontfoglalással jelentheti be:
• Online a www.kemenysepres.hu/ugyfelszolgalat oldalon az 
„időpontfoglalás” elektronikus űrlap kitöltésével
• Telefonon a 1818 9 1 1-es menüpontban
• E-mailben a kemenysepro.ugyfelszolgalat@katved.gov.hu cí-
men 
• postai úton, a BM OKF GEK részére címzett levélben a 1903 
Budapest, Pf.: 314. címen
• Személyesen, nyitvatartási időben a megyei ügyfélszolgála-
ti pontokon (http://www.kemenysepres.hu/ugyfelszolgalat/me-
gyei)
• A külföldön tartózkodó állampolgárok a +36 (1) 550 1858 he-
lyi díjszabással hívható telefonszámon.
A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazga-
tóság Gazdasági Ellátó Központjának felhívása alapján tájékoz-
tatjuk Önöket, hogy a megyei sormunkaterv alapján a munkák 
elvégzésének ideje Tiszaújvárosban 2021. július 1 - augusztus 
31. közötti időszakra esik.
Az ütemterv és a tevékenység ellátásával kapcsolatos minden 
további részletes információ a www.kemenysepres.katasztrofa-
vedelem.hu honlapon elérhető.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Kéményseprés nyáron

Étkezési térítési díjak szedése és ebédjegyosztás
2021. január

JANUÁR Helye Ideje Kinek a részére

04. hétfő Kazinczy-ház (Gimnázium) 14.00 - 16.30 Étkezésre jogosult diák,alkalmazott.

05. kedd Kazinczy-ház (Gimnázium) 07.30 - 16.30 Étkezésre jogosult diák,alkalmazott.

06. szerda Kazinczy-ház (Gimnázium) 07.30 - 16.30 Étkezésre jogosult diák,alkalmazott.

11. hétfő Kazinczy-ház I. em. 73/1. 7.30 - 16.30 Bóbita,Tündérkert, és Szivárvány Óvodák 
gyermek és alkalmazott befizetés

Bölcsőde 3.sz.pavilon 7.30 - 9.00 és 14.00 - 16.30 Bölcsődés gyerek és alkalmazott befizetés

Tisza-parti Szabadidőház 11.00 - 12.00 Szociális étkezők

Kazinczy-ház (Hunyadi iskola) 7.30 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés

12. kedd Kazinczy-ház (Széchenyi iskola) 7.30 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés

13. szerda Őszirózsa Idősek Klub 7.30 - 8.00 „Esély” Napközi otthon

Őszirózsa Idősek Klub 10.30 - 12.00 Szociális étkezők

Kazinczy-ház (Hunyadi iskola) 7.30 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés

14. csütörtök Bölcsőde 3.sz.pavilon 9.00-12.00 Szociális étkezés

Kazinczy-ház(Széchenyi Iskola) 7.30 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés

Kazinczy-ház(Gondozóház) 8.00-15.00 Szociális étkezők

Központi Étterem 9.00-12.00 Szociális étkezők

21. csütörtök Központi Étterem 10.00-12.00 Szociális étkezők

25. hétfő Tiszaszederkény Idősek Klub 10.45-12.15 Szociális étkezők

Kazinczy-ház (Hunyadi iskola) 7.30 - 16.00 Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megren-
delés

26. kedd Bölcsőde 3.sz. pavilon 7.30 - 12.00 Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megren-
delés

27. szerda Kazinczy-ház(Széchenyi Iskola) 7.30 - 16.00 Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megren-
delés

Kazinczy-ház (Gondozóház) 8.00-15.00 Szociális étkezők

Kazinczy-ház I. em. 73/1. 7.30 - 16.30 Bóbita,Tündérkert, és Szivárvány Óvodák 
gyermek és alkalmazott pótbefizetés

Kazinczy-ház (Központi étterem) 12.00 - 13.00 Pótbefizetés és alkalmazott étkezés januári 
igényfelmérés

28. csütörtök Kazinczy-ház (Gimnázium) 07.30 - 16.00 Minden étkező

29. péntek Kazinczy-ház (Gimnázium) 07.30 - 12.00 Minden étkező

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

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

Még öt évig érvényesek 
a Tiszaújváros Kártyák

Tisztelt Tiszaújvárosi Lakosok!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy Tiszaújváros Város Önkormány-
zata Képviselő-testületének 25/2020. (XII.17.) önkormány-
zati rendelete értelmében a Tiszaújváros Kártyák nem járnak 
le 2021-ben, hanem érvényességi idejük a rendelet erejénél 
fogva 2026. március 31-ig meghosszabbodik, mely időpontig 
a Tiszaújváros Kártyákat nem kell lecserélni, a Tisztelt La-
kosságnak teendője nincs.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Országos ötödikek 
November végén lezajlottak a SZAKE által szervezett orszá-
gos közismereti tanulmányi verseny döntői.
Az ide eredményesen bejutott Brassai diákjai is részt vettek 
ezen az eseményen egy csapattal. 
A járványhelyzet miatt online játékban kellett a diákoknak 
megmérkőzniük, ami azt jelentette, hogy 60 perc alatt kel-
lett megoldaniuk egy öt feladatból álló komplex kérdéssort. 
A Brassai az „Örökségünk ’48” elnevezésű történelmi verse-
nyen 5. helyezést ért el a Mészáros Liza, Sándor Edina Han-
na 12.TG és Szokol Milán 12.KG osztályos tanulókból álló 
csapattal. Felkészítő tanáruk Kiss Éva volt. 
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Az év elején elindult egy tehetséggondozó program Tiszaúj-
városban NŐ az esély címmel, ami lányoknak szól. A szer-
vezők olyan szakmákat, foglalkozásokat szeretnének nép-
szerűsíteni körükben, amik kifejezetten a „férfias világban” 
vannak jelen. A program segít azoknak a diákoknak kibon-
takoztatni a tehetségüket, akik a műszaki tudományok, a 
technológia, matematika, informatika-robotika területén 
szeretnének érvényesülni. Sávolyi Sára a Bosch-nál dolgozik 
tesztmérnökként. Arról beszélgettem vele, hogyan keveredik 
egy fiatal lány a férfiasnak mondott világba? Miért válasz-
totta a nőktől sokszor távol álló műszaki pályát?   

- Hogyan kezdődött a karriered? Már az oviban is jobban érde-
keltek az autók, mint mondjuk, a  babakonyha?
- Egyáltalán nem. Tizedik osztályban nagyon sokat gondolkoz-
tam azon, hogy mi legyen a második fakultációs tantárgyam - 
emlékszik vissza Sára. - A matematika biztos volt, azt szerettem, 
és jól ment. Két irány lebegett a szemem előtt. Gazdasági vagy 
mérnöki pálya között gondolkoztam. Ezért úgy döntöttem, hogy 
a fizikát választom, ha menni fog, akkor mérnöki irányban tanu-
lok tovább, ha nem, akkor pedig a gazdasági irányt választom. 
Végül nem volt problémám a fizika fakultáción, így mérnöki vo-
nalon mentem tovább.
- Mikor döntötted el, hogy a műszaki pályát választod?
- 99%-osan akkor, amikor be kellett adni az egyetemi jelentke-
zést. De még akkor is hagytam egy kiskaput magamnak, harma-
dik helyre gazdasági szakot írtam, mert ugye a sorrenden még 
lehet változtatni.
- Miért a gépészmérnöki pálya mellett döntöttél? Volt más opció 
is, vagy csakis ezt szeretted volna?
- Körülbelül egy nappal az egyetemi jelentkezés előtt döntöttem 
el, hogy milyen szakot is írok a papírra. Előtte naponta meggon-
doltam magam. Gondolkodtam építész- és építőmérnöki szako-
kon is. Ahogy említettem, harmadik helyre nemzetközi gazdál-
kodást írtam. Első helyre a Miskolci Egyetem energetikai mér-
nöki képzését írtam, mert érdekelt a megújuló energia. Sajnos 
aztán kiderült, hogy a tantervben nem sok tárgy fókuszál erre, de 
nem bántam meg, hogy mérnöki pályára léptem. Az MSc (Mas-
ter of Sciences) azaz mesterképzés tanulmányaim megkezdése 

előtt úgy gondoltam, hogy nagyobb hasznomra válik, ha kicsit 
eltérőbb területen is szélesítem a tudásomat, így a mesterkép-
zésen mechatronikai mérnöknek tanultam. Mind a két a szakot 
a Gépészmérnöki és Informatikai Karon oktatják, de van külön 
gépészmérnöki szak is.
- Nem egy tipikusan női szakma a tiéd. Hogy érzed magad a 
munkahelyeden? A férfiak elfogadják, hogy egy fiatal nő is ért-
het ahhoz a szakmához, amit inkább férfiasnak gondolnak?
- Eddig nem volt olyan tapasztalatom, hogy lenéznének, mert 
nő vagyok. Azonban előfordult, hogy azt éreztem, néhány kol-
légával jobban együtt tudok dolgozni, mint mások, mert nő lé-
temre másképp kezeltek, mint a többieket, sokkal türelmeseb-
bek voltak velem.
- Mi a feladatod? Nőkkel vagy inkább férfiakkal dolgozol együtt?
-  A termék, amin dolgozunk még nincs termelésben, feladata-
im közé tartozik a mintaépítés, tesztprogram írása és fejleszté-
se, illetve egyes tesztek kivitelezése. Elsősorban nyomatékmé-
rést végzek, illetve a minta pozicionálásának pontosságát vizs-
gálom, valamint a teszt- és ellenőrzési folyamatok javítása is a 
feladatom. Több férfival dolgozom együtt, mint nővel, de ez en-
gem sosem zavart.
- Miért jó ez a szakma? Miért ajánlanád a most pályaválasztás 
előtt álló fiataloknak, főleg lányoknak?
- A műszaki területen belül rengeteg szakma van, és bármelyi-
ket végezhetik lányok is, ha az érdekli őket. Műszaki hallgató-
ként az egyetem tele lesz kihívásokkal, nem fognak unatkoz-

ni, viszont egy olyan diplomát fognak kapni, amivel könnyebb 
lesz munkahelyet találni. Nem feltétlenül a jól csengő szakmák 
a legkeresettebbek. Ha tudnak, járjanak utána, hogy a választott 
szakkal hol tudnak elhelyezkedni, illetve az adott szakon miről 
is fognak tanulni. Sok olyan ember van, aki diplomával rendel-
kezik, és utána nem talál olyan szintű munkát, amilyet szeretne. 
És a végére egy jó tanács:
Bármelyik egyetemet is választjátok vegyetek részt az előadá-
sokon kívüli egyetemi életben is, használjátok ki a különböző 
ösztöndíj-lehetőségeket! Én például két szemesztert is tanultam 
külföldön az Erasmus Ösztöndíj keretén belül. Öt hónapot vol-
tam Csehországban és hat hónapot Németországban. Nagyon 
jó emlékeim vannak ezekről az időszakokról. Önkéntes mun-
kát végeztem olyan nemzetközi diákszervezetnél, amely a kül-
földi hallgatók beilleszkedését segíti. Ennek köszönhetően egy 
nemzetközi találkozón is részt vettem Törökországban, amit az 
egyetem finanszírozott. Több ismerősöm vett részt szakmai ver-
senyeken, ahol sok-sok szakmai tapasztalatot szereztek, és fe-
lejthetetlen élményekkel gazdagodtak. A mérnöki pályán is na-
gyon fontos az idegen nyelv ismerete. Nagyon sok multinacio-
nális cég van Magyarországon, ahol az angol nyelvtudás elen-
gedhetetlen. Zárásként annyit tennék hozzá, hogy ha valaki sze-
reti a matematikát és a fizikát, az ne tántorítsa el, hogy lány. A 
nők lehetnek ugyanolyan jók műszaki területen, mint a férfiak.

ema 

A Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár Hamvas Béla Városi 
Könyvtár

FELHÍVÁSA!
Játékra fel!

Barangolás a művészetek világában
2021-ben folytatjuk hagyományos havi feladatlapos játékunkat

Barangolás a művészetek világában címmel.

Minden hónapban egy feladatlapot kell megoldani, 
a játék januártól-decemberig tart.

A feladatlapok kinyomtatva a könyvtárban, illetve online az intézmény 
honlapján és facebook oldalán találhatók meg az adott hónap első napjától.

A megfejtett feladatlapokat személyesen a könyvtárban, vagy 
a szabonegyongyi@tujvaros.hu email címre várjuk.

A feladatlapok leadási határideje: minden hónap utolsó munkanapja.
 

Az eredményhirdetés 2022 januárjában lesz.

Bővebb tájékoztatás a 06/49/544-552 telefonszámon,
vagy a szabonegyongyi@tujvaros.hu email címen kérhető.

Szeretettel várjuk régi és új játékosaink jelentkezését!

Nőként a „férfiak világában” 

Énekszóval hozták vissza a december varázsát
A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár a Kiss Kata Zenekarral közösen Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megye településeire tervezett „ablakos koncerteket.” Az együttes decemberben 15 településen lépett fel óvo-
dák és általános iskolák udvarán. 

A programon a gyermekek a járványügyi helyzetnek megfelelően vehettek részt, vagyis az intézmény ablakából 
figyelhették a produkciót. A kicsik lelkesen énekelték a Mikulást váró dalokat, amelyekért cserébe ajándékokat is 
kaptak. A cukor és csokoládé nagy öröm volt mindenki számára, de a kézzel fogható nyalánkságok mellett termé-
szetesen a Kiss Kata Zenekar rövid műsora is jókedvűvé tette a fiatalokat. A rendhagyó Mikulásturnét a II. Rákóczi 
Ferenc Megyei és Városi Könyvtár szervezte, melynek részeként 15 település oktatási intézményének udvarán ad-
hatott koncertet az együttes, amely december 3. és december 18. között örvendeztette meg a Borsod-Abaúj-Zemp-
lén megyei óvodásokat és az általános iskolásokat.
- A különleges programok során a gyerekeket nem volt könnyű megszólítani, hiszen az ablak köztük volt, de min-
denki jó nagyra nyitotta a szívét, és így mi is találkozhattunk a gyerekektől  felénk áradó szeretettel - mondta az 
együttes énekese. 
Bükkábrányban, Hejőbábán, Hejőszalontán, Hercegkúton, Karoson, Kistokajban, Körömben, Monokon, Szentist-
vánban, Tiszakeszin, Tiszatarjánban, Tolcsván, Újcsanáloson, Vattán, és Zubogyon, - ahogy Kiss Kata énekes fo-
galmazott - hozták vissza ezzel a turnéval a gyerekeknek a december varázsát. 
- Ebben az időszakban a művészek feladata egy kicsit felértékelődik, hiszen a koronavírus-járvány miatt ez egy 
szomorú év volt. Nekünk az most a teendőnk, hogy a zenén keresztül a szeretet erejével egyfajta gyógyírt hozzunk 
az embereknek a szívébe - emelte ki a Duna Televízió Család-barát című műsorában Kiss Kata.  

brézai

2020. december 23. Aktuális � 9.

Sávolyi Sára tesztmérnök az egyik piacvezető cégnél. Szabadidejében a természetben kapcsolódik ki. 

A pályázati kiírás témaköre:  
A nemek egyenlő esélyű részvételének biztosítását célzó, 
speciális hazai tehetséggondozó programok támogatása.

Pályázat azonosító:   
NTP-NEER-19-0045

A pályázat címe: Nő az esély 
„Műszaki hallgatóként az egyetem tele lesz kihívá-
sokkal, nem fognak unatkozni, viszont egy olyan 
diplomát fognak kapni, amivel könnyebb lesz 
munkahelyet találni. Nem feltétlenül a jól csengő 
szakmák a legkeresettebbek.”



LABDARÚGÁS. Az FC Tiszaújváros veze-
tése minden évben megválasztja korosztá-
lyonként a legjobb játékosokat, az év sport-
szakemberét, és a díjakat hagyományosan 
az önkormányzat által támogatott év végi 
Sportgálán adják át. A járványügyi szabá-
lyok a közös ünneplést most nem tették lehe-
tővé, de a díjazottak megkapták az oklevele-
ket és az ajándékcsomagokat.

Az év játékosai 
U7

Császár Hunor 
(Edző: Dohány László)

Hunor a sportághoz több szállal kötődik. A fog-
lalkozásokon, fesztiválokon nagy önbizalom-
mal veti magát a játékba. Csapatában kiemel-
kedő technikai alapokkal és mozgáskultúrával 
rendelkezik. Jó mentalitású, fogékony játékos, 
akit gyors döntéshozatal jellemez. A labdával 
ügyes, jól cselez, erős a párharcokban, a kevés-
bé ügyes lábát is használja. Kognitív képessé-
gei, koncentrációja is kiemelkedő. Mindezeken 
túl edzéslátogatottsága is kimagasló. 

U9 
Kiss Dorián Bence  

(Edző: Barabás Zoltán)
Szorgalmas, edzéslátogatottsága kimagaslóan 
jó, aminek köszönhetően sokat fejlődött tech-
nikai és labdarúgó-tudás tekintetében egyaránt. 
Cselezőképessége átlagon felüli. Győzni akaró, 
győztes típusú játékos. A Bozsik fesztiválokon 
jól teljesít, sok gólt szerez csapatának.  

U11
Suhajda Gábor 

(Edző: Tekse Bence)
Tehetsége adott, a rábízott feladatot legjobb tu-
dása szerint végzi. Ezek mellett van benne kel-
lő lazaság és vagányság is. Edzéslátogatottsá-
ga is rendben van. Mindkét lábát jól használja, 
jól lát a pályán. Intelligens gyermek, ami nem 
csak a futballozás közben, hanem a való élet-
ben is jellemzi. 

U13 
Lakatos Sándor

 (Edző: Vámosi Csaba)
Átlagos testfelépítésű, kimagasló gyorsasággal 
és cselezési képességgel rendelkezik a korosz-
tályához képest. Nagyon lelkes, motivált, szin-
te minden edzésen és tornán megjelenik. Edzé-

seken és mérkőzéseken alázatos, fegyelmezett, 
követi az edző utasításait, segít társainak. Na-
gyon jó csapatjátékos, aki a csapat érdekeit he-
lyezi előtérbe, társait jól irányítja, akik hallgat-
nak is rá. Korához képest kimagasló alázattal 
viszonyul a focihoz. Jól lát a pályán, felisme-
ri a játékhelyzeteket, és jól indul be üres terü-
letekre. Fejlesztésre szorul a fejjátéka és a bal 
láb használata. Amennyiben ilyen ütemben fej-
lődik, nagyon sok örömet és elismerést fog sze-
rezni az egyesületnek. 

U14
 Elek Mátyás

 (Edző: Czerva Zoltán)
Matyi az edzéseket az ősz folyamán rendsze-
resen látogatta, a feladatokat, a gyakorlatokat 
példamutatóan hajtotta végre. A mérkőzése-
ken csapatkapitányként hozzáállásával, győzni 
akarásával minden játékosunk számára megfe-
lelő példát mutatott. Belső védőként a saját fel-
adata ellátásán túl mindig igyekezett maximá-
lis segítséget nyújtani védő-, illetve csapat- tár-
sainak. Nem csak cselekedeteivel segítette tár-
sait a mérkőzéseken, hanem szóban is megfele-
lő kommunikációval, maximálisan biztatta, se-
gítette őket. 

U15
 Molnár Dávid

 (Edző: Császár Zoltán)
Dávid U7-es kora óta focizik egyesületünkben. 
Mindig is a szorgalom és a kitartás jellemezte. 
Az U15-ös csapat egyik húzóembere. Edzés-
munkája példaértékű, a mérkőzéseken minden 
esetben a maximumra törekszik. Csapattársa-
it segíti, igazi csapatember. Nem csak a sport-
ban törekszik a tökéletességre, hanem a tanu-
lásban is a lehető legjobbat hozza ki magából. 
A tavalyi szezonban is remekül teljesített Dá-
vid, azonban idén lehengerlő volt. Több posz-
ton is stabil teljesítményre képes. 

 U17 
Szmicsek Levente

 (Edző: Hágen Zsolt)
Levente az U17-es csapat meghatározó játéko-
sa, hozzáállásával és játéktudásával a pályán, 
és a pályán kívül is kiemelkedő teljesítményt 
nyújt, amivel követendő példát mutat társainak. 
Fizikai és technikai adottságai igen jók, a gyors 
felfogóképességének köszönhetően taktikailag 
is fejlődőképes, mentális bázisa erős, adottsá-
gai predesztinálják, hogy NB-s szinten futbal-
lozzon felnőttként. Belső védő létére nem csu-

pán a védekezésben, hanem a támadásszerve-
zésben is aktív szerepet vállal, legfőbb erénye, 
hogy kiegyensúlyozott teljesítményt nyújt hét-
ről-hétre a bajnokságban. A személyisége kö-
zösségünk fontos láncszeme, csapatemberként 
is sokat tesz a jó hangulat megteremtésére, a 
pályán is segíti, biztatja társait a jobb eredmény 
elérésében. Az iskolában is jó teljesítményt 
nyújt, tudatosan készül a sportbeli és a sporton 
kívüli tervei megvalósítására. 

 U19 
Szalina Ádám 

(Edző: Puskás Tibor)
Ádám az elmúlt években óriási fejlődésen ment 
keresztül, mára ott tart, mind fizikálisan, mind 
technikailag, taktikailag, hogy képessége alap-
ján edzője úgy gondolja, hogy NB-s felnőtt já-
tékossá érett. Ádám azon ritka játékosok kö-
zé tartozik, aki mindkét lábával teljesen egy-
formán bánik a labdával, nem beszélve arról, 
hogy több poszton bevethető és mindezeken 
kiemelkedő teljesítményre képes. Egész évben 
megbízható, kiemelkedő teljesítményt nyújtott, 
mindig lehetett rá számítani, úgy az edzéseken, 
mint a mérkőzéseken, emellett rendkívül sze-
rény, szimpatikus fiatalember. 

Felnőtt csapat
Pap Zsolt 

(Edző: Gerliczki Máté)
Tiszaújvárosi nevelés, néhány éve tért vissza a 
debreceni akadémiáról és szép lassan vált a fel-
nőtt csapat meghatározó tagjává. Bal lába ma-
gasabb osztályokban is különlegesen kivételes-
nek számíthat. Zsolti az utóbbi évben balszél-
ső poszton nyújtja a legjobb teljesítményt, já-
téka letisztult és kiváltképp éretté vált. Fejjá-
téka átlagon felüli, ebből már gólt is szerzett a 
bajnokságban. Fiatal korából adódóan szép jö-
vő áll előtte. 

A sportág legjobbja 

Kristófi Sándor 
(Edző: Gerliczki Máté)

Korábban már volt a klub játékosa, 3 éves ki-
térő után lett ismét egyesületünk tagja. Ezen 
idő alatt rengeteg munkával sokat fejlődött, el-
sősorban technikailag, valamint a bal lábát kü-
lönösen magas szintre fejlesztette. Gyors, erős, 
gólerős játékos, a támadóposztok bármelyikén 
lehet alkalmazni. Fiatal csapatunk meghatáro-

zó tagja, teljesítményével és egyéniségével is 
vezető szerepet tölt be. Ha a rengeteg befek-
tetett munkája mellé a jelenleginél is több alá-
zat párosul, akkor ismét magasabb osztály lehet 
majd a jutalma. 

Az év sportszakembere 

Dajka László
4,5 évvel ezelőtt a jelenlegi vezetőedzővel 
együtt érkezett a városba, mint játékos. Fiatal 
kora ellenére céltudatosan készült az erőnlé-
ti edzői pályára, így fél évvel később erőnlé-
ti edzőként is bekapcsolódott a stáb munkájá-
ba. Elvégezte a Magyar Labdarúgó Szövetség 
UEFA által akkreditált erőnléti edzői képzését. 
Rövid idő alatt sikerült az osztály meghatározó 
szakemberei közé kerülnie. Folyamatosan fej-
leszti magát, szűnni nem akaró tudásvágya ko-
moly pályafutást vetít maga elé. 

Kovács István díj

Kovács István 371 mérkőzésen lépett pályá-
ra az egyesület színeiben. Hihetetlen módon 
szerette a futballt, melyre mindig is nagy alá-
zattal és tisztelettel tekintett. Példaértékű volt 
a csapattársakhoz való viszonya, igazi csapat-
játékos volt. Azon szerencsések számára, akik 
együtt játszhattak vele, örök emlék marad a fut-
ball iránti elhivatottsága és tisztelete. Korábbi 
díjazottak: 2012 - Varró Bálint, 2013 - Nagy 
Dénes, 2014 - Sebők Gergő, 2015 - Papp Ist-
ván, 2016 - Szegő Márk Botond, 2017 - Szá-
raz Ádám, 2018 - Szalina Ádám, 2019 - Ko-
vács Kristóf 
A díjat az elnökség döntése alapján 2020-ban 
Tóth Simon érdemelte ki.
18 éves, tiszaújvárosi nevelés, aki 16 éves ko-
ra óta a felnőtt csapat keretének tagja. 2019 
augusztusában komoly térdsérülés miatt mű-
tétre kényszerült, amit követően egy év kiha-
gyás után térhetett vissza a pályára. 2020 őszé-
nek második felében a felnőtt kezdőcsapat sta-
bil tagja. Tehetsége mellett akaratereje és szor-
galma biztosítja a folyamatos fejlődését, s 
amennyiben gyorsaságban is tud fejlődni, úgy 
a jövőben magasabb osztályban is megállhat-
ja majd a helyét.

LABDARÚGÁS. A 2020/2021-es szezon el-
ső felében hazai pályán a vártnál „visszafo-
gottabban”, míg vendégként kiválóan szere-
pelt a Termálfürdő FC Tiszaújváros együt-
tese. Az NB III Keleti csoportjában vitézke-
dő Gerliczki csapat az őszi 19 és a tavaszról 
előrehozott 2 forduló eredményei alapján 34 
pontjával a 8. helyen áll a tabellán.

Az idényt hazai pályán kezdte az újvárosi ala-
kulat, mely a feljutásra aspiráló Jászberény-
től elcsent ugyan egy pontot, de kicsit csaló-
dottak lehettek a mérkőzés után a kék-sárgák, 
mert Vincze góljával még vezettek, de a máso-
dik félidő elején a jászságiak egyenlítettek. Ez 
követően két „fiókcsapat” a DVTK II és a DV-
SC II ellen szerepeltek Gelsiék. Előbbit idegen-
ben 3-2-re, utóbbit hazai pályán 3-1-re győzték 
le. Így 3 játéknapot követően 7 ponttal az előke-
lő 5. helyen állt a Tiszaújváros, és következhe-
tett az Eger elleni hazai derbi, melyet Boros ne-
gyedórával a vége előtt szerzett gólja döntött el, 
így először veszített a szezonban a Tiszaújváros.
 A borsodi rangadón Sajóbábonyban hármat 
kaptak Tóth Csabáék, és 3-1-es vereségüket 
követően visszacsúsztak a 9. helyre. Még min-
dig augusztust mutatott a naptár, de a második 
hétközi mérkőzését játszhatta Gerliczki Máté 
együttese, amely első gólnélküli döntetlenjével 
csak azért lehetett elégedett, mert a Kisvárda II 
elleni hazai meccsen a vendég várdaiaktól az 
NB I-es keretből többen is szerepeltek. A mér-
kőzés második félidejének egy részét élőben is 
figyelemmel kísérhették a Tisza TV nézői. Az 
ezt követő ceglédi vendégjáték során nem várt 
győzelmet arattak a tiszaújvárosiak. A 2-1-es 
sikerhez Bene és Kristófi találata kellett. 

Hazai pályán azonban a következő fordulóban 
sem jött össze a 3 pont megszerzése, hiszen az 
elmúlt idényben még a második vonalban vi-
tézkedő Tiszakécske 3-0-ás győzelmet aratott a 
Tisza partján. A szeptemberi meccsek sora ide-
genben sem folytatódott kedvezően a borsodi-
ak számára, hiszen a Balassagyarmat is nyert 
Bussyék ellen 1-0-ra, így 9 forduló után a 13. 
helyre zuhant vissza a 11 pontos Tiszaújváros. 
A vereségek azonban nem szegte az újvárosi-
ak kedvét. Hazai környezetben szeptember 13-
án eddigi legfölényesebb sikerüket aratták ven-
déglátóként a Tiszafüred ellen. Pap Zsolt két 
gólt szerzett, de mellette Kristófi és az újonc 
Benke is eredményes volt. A 3 pont megszerzé-
se meghozta a kék-sárgák harci kedvét és Sal-
gótarjánban is bekasszírozták a pontokat, 2-1-
re nyertek, és 17 egységgel már a hetedik he-
lyen álltak. Ám a következő játéknap már nem 
volt ennyire sikeres. A Mezőkövesd II ellen 
mindenki győzelemmel számolt, de a vendé-
gek nyeretlenségi szériája megtört és 2-1-re le-
győzték Gerliczki Máté tanítványait. 
Sérülések tizedelték a csapatot és a klub veze-
tése a BVSC Zugló elleni idegenbeli mérkőzés 
elhalasztását kérte a fővárosiaktól, ám ők eb-
be nem egyeztek bele. A Tiszaújváros össze-
sen 13 játékossal lépett pályára és Pap Zsolt 8. 
percben szerzett találatával megnyerte a mecs-
cset. Érdekesség, hogy ezen a találkozón Tóth 
Csaba mellett egy másik kapus is pályán volt, 
hiszen Herceg Péter ezúttal mezőnyjátékosként 
segítette csapatát. A Sényő ellen ismét folytató-
dott az újvárosiak hazai vesszőfutása, mert 3-2-
re kikaptak a szabolcsiaktól. 
Ezután igazi megyei presztízsmérkőzés várt a 
kék-sárgákra. Az utóbbi években már megszo-
kott putnoki győzelem most is összejött, ezút-

tal 4-2 lett a végeredmény. A Tállya ellen ha-
zai pályán 1-1-es döntetlen született, így lega-
lább hosszú idő után pontot szereztek itthon is 
Vinczéék. 
A Hatvan elleni november 9-ei meccset a heve-
siek kérésére elhalasztották. Ezt követően a Fü-
zesgyarmat is hasonló kéréssel fordult az újváro-
siakhoz, ám ebbe már nem ment bele a tiszaújvá-
rosi klub, hiszen a vezetőség úgy döntött, ha úgy 
alakul, a későbbiekben ők sem kérnek halasztást. 
A mérkőzés 3 pontját 3-0-s gólkülönbséggel kap-
ták meg a kék-sárgák. Az őszi utolsó fordulóban 
Gyöngyösön nyertek Kristófiék 2-1-re. 
A tavaszról előrehozott két mérkőzésen mind-
össze 1 pont volt az újvárosi termés, hiszen a 
Jászberényben elszenvedett 2-0-s vereséget 
követően hiába rúgtak vendéglátókét 2 gólt, 
ez csupán egy 2-2-es döntetlenhez volt elég a 
DVTK II ellen. Hogy ne záruljon ilyen borúsan 
az esztendő, arról a halasztott hatvani mérkő-
zésen Kristófi és Pap gondoskodott. A két játé-

kos góljára csak egy válasz érkezett, és decem-
ber 10-én az őszi elnapolt forduló során 2-1-es 
tiszaújvárosi sikerről szóltak a hírek.
 A Gerliczki csapat 21 mérkőzésen 10 győzel-
met aratott, négyszer végzett döntetlenre és hét 
alkalommal hagyta el vereséggel a pályát. A 34 
pont azt jelenti, hogy a Tiszaújváros a 8. helyen 
áll a bajnokságban. Az újvárosiak 34 gólt sze-
reztek - ebből 3-at a Füzesgyarmat elleni játék 
nélküli 3-0-s siker alkalmával - melyből Kris-
tófi tízszer, Pap pedig kilencszer volt eredmé-
nyes. A 28 kapott gól a Sényővel és a BVSC 
Zuglóval holtversenyben a 12 legtöbb kapott 
találat. Vendégként a 4., míg hazai pályán né-
gyes holtversenyben csupán a 13. helyen áll a 
Termálfürdő FC Tiszaújváros. 
Összességében azonban korántsem rossz a 
helyzet, mert a csapat a mezőny első felében 
zárva a 2020-es évet várja a február 28-án ese-
dékes folytatást. 

Brézai Zoltán

Az év legjobbjai labdarúgásban

Felemás félévet zárt a csapat
10. � Foci 2020. december 23.

Gólöröm. 31-szer volt részük benne a fiúknak. 



TRIATLON. Az 1999-ben létrehozott Ifj. Márkus Gábor a 
Magyar Triatlonsportért Alapítvány idei díjátadó ünnepsé-
gét december 19-én, szombaton tartották meg a Tiszaújvá-
rosi Triatlon Klubban. 2020-ban az országos díjat és a vele 
járó nettó 500 ezer forintot a házigazda egyesületet képvise-
lő Lehmann Bence vehette át, míg a helyi sportolók kategó-
riájában Bóna Kinga érdemelte ki a plakettet és hozzá a net-
tó 200 ezer forintot. 

A koronavírus-járvány miatti egészségügyi előírásokat betartva, 
Péter Attila kuratóriumi tag, egyben az esemény levezetője ez-
úttal rendhagyó módon lakhelyéről, Kaposvárról, a világhálón 
keresztül, online formában köszöntötte az alapítókat, a koráb-
bi díjazottakat és vendégeket, akik otthonaikban csatlakoztak be 
az eseményre. Kivételt jelentett Márkus Gergely, a kuratórium 
elnöke, a két díjazott, valamint Lehmann Tibor, a Tiszaújvárosi 
Triatlon Klub elnök-vezetőedzője és Márkus Balázs, a klub el-
nökségi tagja, akik a helyszínen felügyelték a technikai hátteret. 
 A hagyományoknak megfelelően ezúttal is levetítették a név-
adó egykori kiváló triatlonosnak, nagyszerű sportembernek, az 
1998-ban vétlen autóbalesetben elhunyt Ifj. Márkus Gábornak 
emléket állító kisfilmet. 

Megújulás előtt az alapítvány

Ezt követőn a Németországban dolgozó, a  novembertől World
Triathlon néven jegyzett nemzetközi szövetség Technikai Bi-
zottságába nemrégiben újraválasztott dr. Varga Béla, a kurató-
rium tagja a szervezet munkájáról, a jövőre vonatkozó tervekről 
mondta el gondolatait. 
- Az alapítvány működésének beindítása óta eltelt több mint 20 
év. Erre az időszakra visszatekintve a kuratórium tagjai úgy lát-
ják, hogy elérkezett az idő az alapítvány megjelenésének, arcu-
latának a megújítására - fogalmazott Varga Béla. - Ez a meg-
újítás nem csak a formai elemeket és a megjelenési csatorná-
kat érinti, hanem új tartalmakat is fog hozni, amellyel kapcso-
latban megkeressük a korábbi díjazottakat. Célunk az alapítvány 
ismertségének növelése és a működéséhez, a sportolói támoga-
tásokhoz szükséges pénzügyi alapok erősítése. Kérem a díjazot-
takat, hogy ebben a munkában segítsenek minket és a közösségi 
médiában kövessék, kísérjék figyelemmel az alapítvánnyal kap-
csolatos újdonságokat! Személyes megjegyzésként annyit ten-
nék hozzá: nagy öröm számomra, hogy ilyen célért, ilyen csa-
patban dolgozhatom. Köszönöm a lehetőséget, köszönöm, hogy 
hosszú idő után én is „itt” lehetek!
Márkus Gergely kuratóriumi elnök, egyben a World Triathlon 
sportigazgatója elmondta, hogy dr. Fülöp György, Tiszaújváros 
polgármestere - az eddigiekhez hasonlóan - továbbra is anya-
gi támogatásáról biztosította az alapítványt, ami megnyugvást 
jelent. Ez, és a Tiszaújvárosi Triatlon Klub támogatása is nagy 
mértékben hozzájárult ahhoz, hogy idén is ki tudták írni a pá-
lyázatot.
- Az idei szezon mindenkinek, a komoly segítséget igénylő él-
versenyzőknek különösen nehéz - mondta Márkus Gergely. - Jó 
látni, hogy a soha nem tapasztalt nehézségek ellenére sokan nem 
adják fel, folytatják a kemény munkát céljaik elérése érdekében. 
Ebben az évben kilenc, a kiírásnak megfelelően 23 éves, vagy 

annál fiatalabb sportoló pályázata érkezett be hozzánk. A kurató-
rium tagjaival alaposan átbeszéltük a részleteket, majd úgy dön-
töttünk, hogy az országos díjat a barcelonai triatlon Európa-ku-
pa 19. helyén zárt, középtávú triatlon országos bajnoki ezüstér-
mes Lehmann Bencének, a klubos díjat pedig a junior triatlon 
ob-ezüstérmes Bóna Kingának ítéljük oda. Bence már pólyás-
ként ott volt szüleivel az első tiszaújvárosi világkupán, most pe-
dig “utolsó évesként”, 23 évesen utoljára kaphatta meg a díjat. 
A dinamikusan fejlődő Kinga pályafutásának minden bizonnyal 
újabb lökést adhat ez az elismerés. Bízom benne, hogy az ala-
pítvány is hozzájárul a két kiváló sportoló további sikereihez. 

Díjazottak gondolatai

A két díjazott Márkus Gergelytől vehette át a plaketteteket és a 
nettó 500, illetve nettó 200 ezer forintos pénzjutalmat.
- Bizony, nem ez volt a legeredményesebb évem, így nem is 
gondoltam, hogy én lehetek a díjazott - fogalmazott  Lehmann 
Bence. - Nagy meglepetés és megtiszteltetés ez számomra. Kö-
szönöm a kuratórium bizalmát és az anyagi támogatást, ami iga-
zán jól jön. Jövőre már a felnőttek között  igyekszem minél jobb 
eredményeket elérni.
- Szeretném megköszönni a lehetőséget, hogy megkaphattam 
ezt a díjat - mondta Bóna Kinga. - Külön köszönettel tartozom 
edzőimnek, a családomnak, hogy az elmúlt hónapokban segí-
tettek leküzdeni az eddig még soha nem tapasztalt akadályokat.

Az online-térben is aktívan

Miután a két sportoló aláírta a valamennyi díjazott nevével ellá-
tott bőrtablót, az interneten keresztül az alapítók közül Magyar 
Lajos, majd később Suhajda József gratulált nekik és üdvözölték 
az alapítvány jelenlegi és jövőbeni törekvéseit.
A korábbi díjazottak közül az évek óta családjával együtt Ame-
rikában élő Kaldau Szabolcs jelentkezett be elsőként.
- Lelkiismeret-furdalásom volt az elmúlt években, hogy nem 
tudtam részt venni az alapítványi díjátadókon, így most nagyon 
örülök ennek a különleges lehetőségnek - mondta. - Amikor még 
a tiszaújvárosi klub sportolójaként együtt készültem, versenyez-
tem Lehmann Tiborral és a többiekkel, Bence fia még csak 2-3 

éves lehetett. Napjainkban pedig ő és testvére, Csongor is jobb-
nál-jobb eredményeket ér el, amire méltán lehet büszke a klub, 
a család. Nekem is örömet jelent, ha olvashatok ezekről! Ahogy 
idősödöm, egyre többet nosztalgiázom. Amikor hazalátogatunk, 
igyekszem megmutatni saját fiaimnak a tiszaújvárosi edzéshely-
színeket, azt, hogy hol nőttünk fel. Remélem, hogy mielőbb ta-
lálkozhatunk újra! Addig is hajrá Tiszaújváros! 
Lehmann Csongor elmondása szerint nagy lökést adott pályafu-
tásában az alapítvány erkölcsi és anyagi támogatása. Sinkó-Uri-
be Ábel úgy fogalmazott, hogy sokat segített a támogatás, örül, 
hogy az alapítvány folytatja ezt a példás munkát.  

Erősíteni a támogatottságot
Lehmann Tibor az alapításban is résztvevő egyesület vezetője-
ként örömét fejezte ki, hogy a klub 2020-ban növelni tudta a 
számukra szellemi és érzelmi hátteret is jelentő alapítvány anya-
gi felkarolását.
 A Magyar Triatlon Szövetségben (MTSZ) is korszakváltás előtt 
állunk, 2021 elején tisztújítás lesz a szervezetben - tudtuk meg 
az MTSZ-ben szakmai alelnökként ténykedő Lehmann Tibor-
tól. - Amennyiben a jelenleg elnökségi tag Péter Attilával együtt 
folytathatjuk a munkát, azon leszünk, hogy a szakszövetség 
mind jobban segítse hazánk egyetlen kizárólag a triatlonspor-
tot támogató alapítványát, mely nem csak az eredményességet, 
hanem a sportolók hátterét, hozzáállását, személyiségét is figye-
lemmel kíséri, értékeli tevékenysége során. Úgy vélem, hogy 
amikor végre újra „kiegyenesedik” a világ, az önkormányzat, az 
MTSZ, a klub és talán további támogatók is gond nélkül kive-
szik részüket az egykori csapattársamnak és barátomnak emlé-
ket állító alapítvány patronálásából. 

SZIS

KOSÁRLABDA. A tabella nyolcadik helyén 
álló Atomerőmű KSE Bonyhád csapatával 
szemben lépett pályára a Tiszaújvárosi Pho-
enix. Mindkét gárda a mélypontról akart el-
rugaszkodni ezzel a találkozóval, ugyanak-
kor a Phoenix helyzetét nehezítette, hogy ez-
úttal vendégként kellett helytállnia.

 AKSE Bonyhád - Phoenix KK
 76-68 (19-22, 9-17, 18-14, 30-15)

Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK: Ko-
vács Martin (2), Drahos Gábor (20/3), Mol-
nár Bence (8/6), Szilasi Bence (6/3), Lajsz Ger-
gely (11). Csere: Taskó István (-), Szabó Nor-
bert (13/3), Eremiás Kristóf (-), Orliczki Bence 
(-), Asszú Áron (4), Kovács Zoltán (4/3). Veze-
tőedző: Szendrey Zsombor.
Az első negyed harmadik percében már 2-7-es 
állást mutatott az eredményjelző, ez is mutat-
ja, hogy motiváltan bocsátkozott küzdelembe 

a Phoenix. A Bonyhád ekkor tudott felpörög-
ni, kiegyenlítetté tette az összecsapást, így a ti-
zedik perc végéig már fej-fej mellett haladtak 
a riválisok. A játékrészt szerencsére Szilasi tá-
volija zárta.
Elképesztő formában kezdte a második etapot a 
Phoenx, gyakorlatilag állva hagyta a Tolna me-
gyeieket, akik csak egy 0-9-es sorozat után ta-
láltak be a gyűrűbe (21-31). A Phoenix azon-
ban nem állt le, Drahos, Szabó és Szilasi pont-
jaival továbbra is távol tudta tartani a feléledő 
házigazdákat. A negyed derekán tizennégy egy-
ségig is feltornázta az előnyt (21-35), amelyből 
fogyott ugyan a félidőig, de így is markáns, tíz-
pontos vezetéssel vonulhatott az öltözőbe.
A Bonyhád sikerrel rendezte sorait a nagyszü-
netben, és a harmadik etapban szívós felzár-
kózásba kezdett. A Phoenix ugyanakkor mély-
pontra került, megszaporodtak a pontatlan do-
bások. A negyed közepén már csupán hat pont 
volt a különbség (37-43), a kilencedikben négy 

(44-48), és bizony nagyon kellettek az etap haj-
rájában Lajsz és Molnár pontjai ahhoz, hogy 
még viszonylag biztos távolságot tudjon tartani 
a Phoenix a Bonyhád előtt (46-53).
A nehéz győzelem esélyével fordult rá a zá-
ró negyedre a tiszaújvárosi csapat, azonban a 
Bonyhád több energiát tudott átmenteni a haj-
rára. Az etap derekáig minden egyenlítési kí-
sérlet elhalt, ekkor azonban beérte ellenfelét a 
Bonyhád (63-63), a Phoenix lendülete pedig 
vészesen fogyott. Az utolsó három percben lé-
pésről-lépésre távolodott a Bonyhád, és végül 
- miután három és fél negyeden keresztül ve-
zetett - nyolcpontos lemaradással zárta az idei 
utolsó a mérkőzését a Phoenix
.A harcos mérkőzésen Drahos újabb dupla-dup-
lát mutatott be, és 20/3 ponttal, 11 lepattanóval, 
2 szerzett labdával, 2 assziszttal, valamint 5 ki-
harcolt faulttal hozta a találkozó egyik legjobb 
teljesítményét. Kipontozódása ellenére is szép 
játékot mutatott be Szabó Norbert (13/3 pont, 

2 lepattanó, 3 szerzett labda, 3 assziszt, 5 ki-
harcolt fault), és nagyot küzdött Lajsz Gergely 
is (11 pont, 5 lepattanó, 3 szerzett labda, 1 asz-
sziszt, 3 kiharcolt fault, 1 blokk).
Szendrey Zsombor: Nagyon jó lendülettel ér-
keztünk a mai meccsre. Kértem a fiúktól vala-
mit az öltözőben, és ég és föld volt a különb-
ség mindazok között, amit most láttam, ezen a 
mérkőzésen és az előző kettőn. Sajnos folya-
matos problémáink vannak, hol vizsga miatt, 
hol egyéb dolgok miatt nem tudnak jönni játé-
kosaink, így kell felvennünk a harcot. De most 
le a kalappal a játékosaink előtt, hiszen 35 per-
cig mi uraltuk ezt a mérkőzést. A végén elkezd-
tünk magunkkal foglalkozni, és elbuktunk az 
utolsó 5 percben. Amit, mondhatni magunknak 
is köszönhetünk, de természetesen ehhez kel-
lett az is, hogy az ellenfél ránk erőltesse akara-
tát. Hiányzik egy-két emberből a rutin, de ma-
ga a sportemberi hozzáállás tökéletes volt a mai 
meccsen.

A végére elfogyott a lendület

Bóna Kinga és Lehmann Bence kapta az idei díjakat
2020. december 23. Sport � 11.

„Bence már pólyásként ott volt szüleivel az első ti-
szaújvárosi világkupán, most pedig “utolsó éves-
ként”, 23 évesen utoljára kaphatta meg a díjat. A 
dinamikusan fejlődő Kinga pályafutásának min-
den bizonnyal újabb lökést adhat ez az elismerés.”

Márkus Gergely

„Azon leszünk, hogy a szakszövetség mind jobban 
segítse hazánk egyetlen kizárólag a triatlonsportot 
támogató alapítványát.”

Lehmann Tibor

Bóna Kinga és Lehmann Bence az alapítvány díjával, stílszerűen az alapítvány maszkjában. 
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Ez az év más, mint a többi, ezt te is jól 
tudod - dúdolom önkéntelenül, és önkénye-
sen átírva a szülinapi dal első sorát, míg a 
létrán egyensúlyozva a legfelső polcra rejtett 
karácsonyi díszek után kutatok. Ez az év, 
ez az ünnep nagyon más, mint a többi.
Emlékszem egy tavalyi beszélgetésre, ami-
kor egy számomra nagyon kedves emberrel 
a nehézségeket soroltuk egymásnak. Ak-
kor is akadt bőven, hiszen az élet mindig 
dob fekete lapokat. Akkor azzal zártuk 
a beszélgetést, hogy én őszinte meggyőződés-
sel biztattam - alapvetően pozitív vagyok -, 
higgye el, hogy a következő év sokkal jobb 
lesz. 2020. Olyan misztikus, olyan kü-
lönleges szám, sok minden fog más megvi-
lágításba kerülni, sokkal kiegyensúlyozot-
tabbak, boldogabbak leszünk, kicsit rév-
be érünk. A minap szikrákat szóró tekin-
tettel számon kért: „mit jósoltál tavaly?!” 
Csendben elsunnyogtam a közeléből. Nehéz 
beismerni… tévedtem. 
Márciusban egy ideig úgy tűnt, ez csak va-
lami rövid pihi lesz, épp annyi, hogy lesz 

időnk utolérni magunkat. Hisz nem is is-
merünk olyat, aki érintett lenne a bajban. 
A világhálón, a tévéből jöttek drasztikus 
hírek, de az ember olyan fajta, hogy képes 
a végsőkig hinni a saját sérthetetlenségében, 
annak az igazában, hogy „ez velem nem 
történhet meg”.
Ki gondolta volna akkor, hogy ha ősszel a 
telefonba annyit mondok a családtagjaim-
nak: pozitív vagyok, eszükbe sem jut örül-
ni, hogy valami jó történt velem, hanem döb-
bent csend lesz a válasz. A ránehezedő ag-
godalomtól súlyos csend, ami ugyan csak 
pár másodpercig tart, mégis oly nyomasz-
tó. Ki a fene gondolta volna, hogy a bűvös 
2020-ban piros lap kerül az ajtómra, en-
nivalóval teli szatyrok a kilincsemre, és a 
rendőrség naponta keres. Egy pépesített ba-
nánt leerőszakolni a torkomon kihívás lesz, 
és nyomoromban nevetni fogok, amikor a 
húsleves kínkeserves megfőzése végére, az el-
ső, áhított kanálnyi aranyló lé elfogyasztá-
sának pillanatára elvesztem az ízlelésem.
Persze akkor már nem nevettem, amikor 

megtudtam, hogy a felnőtt gyerekem pár 
házzal arrébb szintén betegen, lázasan fek-
szik és sajog minden porcikája. És én nem 
tudok neki adni egy pohár teát! Nem tu-
dom végigsimítani a halántékát egy vi-
zes ruhával! Nem tudok segíteni rajta!!! - 
dörömbölt a fejemben a gondolat, hogy azt 
hittem, szétveti. Mérhetetlen dühöt éreztem 
tehetetlenségemben. 
Akkor pedig megsemmisülést, amikor haj-
nalban anyám ágya fölött álltam, és páni 
félelemmel lestem a lélegzetvételét. „Ne vi-
gyétek kórházba, csak ha nagyon muszáj!” 
„Ha nem viszitek idejében kórházba, az 
végzetes lehet!” Istenem, segíts! Mikor van 
az a pillanat, amikor már nem elég, hogy 
erőtlen testét a sajátommal támasztom, hogy 
a szájába tudjak kanalazni csak egyetlen 
falatot???
Elég! - fegyelmezem magam szigorúan. Ka-
rácsonyfa-díszítés következik. Ünnep. Mo-
soly és szeretet! Félre a szörnyű képekkel, 
elő a mézeskalács hozzávalóival, már ha 
eddig nem volt rá idő (pedig uramatyám, 
egyetlen karácsonyi rendezvényre se kellett 
sietnem idén!).
Fárasztom az egyelőre meglehetősen kemény 
tésztát, de én hamarabb elfáradok. Egy pil-

lanatra lehuppanok a székre, és a konok, 
kegyetlen kép - kihasználva az önkontroll 
rövid hiányát - azonnal utat tör magának 
az agyamig. Anyám mesélte, és én éleseb-
ben látom, mintha a szemtanúja lettem vol-
na. Amikor a kórházban az egyik szoba-
társa meghalt hajnali kettőkor, ők, a többi-
ek hangosan imádkozni kezdtek az ágya-
ikban. Akin oxigénmaszk volt, az abban. 
Szinte hallom a rideg kórteremben morajló 
imát, ott lüktet a sejtjeimben…
Érzem, hogy feltartóztathatatlanul elered-
nek a könnyeim. Villámgyorsan felugrok, 
elő a zsebkendőt. A testnedvekben is ott le-
het az a rohadt korona, bele ne pottyan-
jon egyetlen könnyem is a tésztába! Vagy 
akkor én már nem vagyok veszélyes? Vagy 
most hogy is van ez? Úristen, már kezdek 
megbolondulni?!
Nem. Idén tényleg nem kellenek ajándék-
tárgyak. Fene a tülekedésbe, sorban állás-
ba, kapkodásba. Talán még soha nem érez-
tük ennyire, hogy a leggyönyörűbb ajándék 
az, hogy együtt lehetünk. Sőt, most mi, friss 
gyógyultak talán meg is ölelhetjük egymást! 
Olyan fáradt vagyok, hogy most semmi, de 
semmi más nem kell.

Tokaji Edit

Karácsony megkoronázva

Három éve már, hogy a Paletta Baráti Kör felelevenítet-
te a kántálás hagyományát. A Nikodémus Idősek Otthona 
elől induló csapat örömmel elevenítette fel ezt a szép nép-
szokást, az idei év azonban nem tette lehetővé, hogy meg-
szervezzék a programot. Legalábbis a hagyományos mó-
don. Most nem a várost, hanem a Nikodémus udvarát jár-
ták végig énekelve, s készültek lélekben is a karácsonyra. 

fp
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Eljött hát a december,
télapó járt erre, 
azért mert vírus van, 
számíthattunk erre. 
Sajnos sok család lesz 
egymástól most távol, 
szívek szeretete, 
biz’ összekovácsol. 
Ha ezen túl leszünk, 
és majd emlékezünk, 
korlátok között is, 
volt azért ünnepünk. 
Lélekben döntjük el, 
ugyan, mit is érzünk, 
karácsonykor legyen, 
örömteli szívünk!
Gondoljunk rájuk is, 
kik nem érték ezt meg,
kellemes karácsonyt,
és boldog új évet!

Drahos Györgyné



Az olaszok a karácsonyt vidékenként máshogy ünneplik, de ebben az időszakban 
is fontos számukra a család egysége. Egy olasz közmondás szerint: „a karácsonyt a 
szeretteiddel töltsd, a húsvétot meg azzal, akivel akarod”. Az adventi időszak náluk 
is várakozással telik. Feldíszítik a házakat és a városokban a boltokat, karácsonyfá-
kat helyeznek el a köztereken, főutcákon.

Az otthonokban az adventi koszorú készítésének nincs hagyománya, de a templomokban megtalálható a koszorú, melyet három lila 
és egy rózsaszín gyertya ékesít. Elterjedt viszont a jászol, azaz presepe készítése, melyet mindenki saját kézügyessége szerint állít 
fel, ízlésének megfelelően. Ez egy régi tradíció, egészen az 1200-as évekig nyúlik vissza, így szinte minden családnál megtalálható 
már jóval karácsony előtt. A tengerparti városokban elhelyezett betlehemekben láthatóak horgászok és hajósok is a Kisjézus mellett.
December 8-án, Szűz Mária szeplőtelen fogantatásának napján egész Itália díszbe borul. A katolikus családokban és a vallást 
nem gyakorló családoknál is felállítják a fát már az adventi időszak alatt. A gyermekekkel együtt díszítik fel, ami alá az ajándé-
kokat nem a Jézuska, hanem Babbo Natale, azaz a Télapó hozza 24-én este, azonban vannak vidékek, ahol már december 13-án. 
Az olasz gyerekek szerencsések, hiszen kétszer is kapnak ajándékot. Babbo Natale „felesége” Befana, aki egy jóságos és ked-
ves boszorkány, január 6-án, vízkeresztkor vagy annak előestéjén ajándékozza meg a gyerekeket. A nagyorrú, de jólelkű Befa-
na a kéményen keresztül jut be a lakásokba. Antik római hagyományból alakult ki a mai szokás, azonban mára már átalakult, és 
gyümölcs helyett drágább ajándékokat helyez a kandallóra akasztott zoknikba. A rossz gyerekeknek pedig szenet „ajándékoz”. 
A karácsonyfa lebontása is erre a napra esik.
Az ünnepi asztalra bőségesen kerül hal, húsféleség, valamint különböző sós és édes tészták. A híres karácsonyi édes kenyér, a 
pandoro, és az aszalt gyümölcsökkel ízesített kalács, a panettone semmiféleképpen nem maradhat el. Utóbbi születéséről több-
féle történet is kering. Az egyik a milánói Sforza hercegi udvarhoz kapcsolódik. Az ünnepi vacsora desszertjét a főszakács oda-
égette, mire az inasa a rendelkezésre álló maradékokból egy édes tésztájú kenyeret állított össze. A kényszermegoldásnak akko-
ra sikere lett, hogy Viva, pane di Toni! felkiáltással ünnepelték, így a recept fennmaradt. A név is innen ered, pane di Toni, ami 
később panettone-vé változott.

Grönland az egyik legészakabbra fekvő emberek lakta sziget. A köztudatból annyira kiesik, hogy nem is gondolunk rá, hogy keresztény hagyo-
mányokat őriznek, pedig a lakosság zöme protestáns. Ezen a területen már nem él meg semmiféle fa, ezért a fenyőfát Dániából szállítják. Ha-
gyományosan december 23-án díszítik fel a fát fényes dekorációkkal, gyertyákkal és miniatűr, csizma formájú díszekkel. A településeken közös 
karácsonyfát is állítanak. További hagyományos dekoráció a csillag, amit az ablakba, illetve a középületekre is kiraknak. Az északi fekvés mi-
att az évnek ebben a szakában a nap soha nem kel fel, így üdítően hatnak a fényes csillagok. 
Az eszkimó családok karácsonykor vendégségbe mennek egymáshoz, együtt töltik az ünnepeket, és csiszolt rozmár agyarral vagy fókabőr kesz-
tyűvel lepik meg egymást. Az ebédet követően az egybegyűltek játszanak. Szenteste a gyerekek házról házra járnak karácsonyi dalokat énekel-
ve, ezután népviseletbe öltözve mennek istentiszteletre. A férfiak általában fehér anorákot viselnek, amelyet csak különleges alkalmakkor vesz-
nek fel.
A hagyományos ünnepi fogások is meglehetősen távoliak az európai ízléstől. Az eszkimók karácsonykor nyers húsféleséget fogyasztanak. A 
muktuk a beluga, a narvál valamint a bálna bőre és az alatta lévő zsírréteg kockára vágva, tehát lényegében szalonna, amelyet szójaszószba márt-
va fogyasztanak. A kiviak nevezetű grönlandi ínyencség az itt honos madarakból készül, a friss húsukat csőröstül, tollastul hónapokra fókabőrbe 
helyezik, majd elássák kb. 6 hónapra, a bomlás megfelelő szakaszáig. Közvetlenül karácsony előtt kikaparják, majd nagy élvezettel elfogyaszt-
ják. A suaasat pedig egy levesfajta, amelyet fókából, bálnából vagy rénszarvashúsból készítenek.

A karácsonyi ünnepkör a legtöbb nép vallásában, kultúrájában fontos szerepet játszik. Azonban 
ahány nemzet, annyiféle karácsonyi hagyományt őriz. Egy közös vonás mégis akad a különböző 
országok ünneplésében, mégpedig az, hogy ilyenkor a család, a barátok egymásra figyelnek, és 
szeretteik között töltik ezt az időszakot.

Jászol, azaz a presepe.

Panettone

Plum pudding.

Wren boys procession.

Kiviak

Muktuk
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Írországban a karácsonyi ünnepkör december 13-án kezdődik. A december 25-ig tartó időszakot kiskarácsonynak nevezik. Az írek ka-
rácsonya ötvözi az ír katolikus szokásokat, a kelta pogány, valamint az anglikán protestáns hagyományokat. A lakásokat az ünnep kö-
zeledtével gondosan feldíszítik. Az ablakba örökzöldekkel ékesített gyertyákat állítanak, általában hármat, amelyek a szent családnak 
mutatják az utat az éjszakában. A hármas szám a szentháromságra utal.
A téli napéjegyenlőség alkalmával szakrális szerepet játszó örökzöldeket a kelták terjesztették el, ezért természetes, hogy fenyőfát ők 
is állítanak. A családok általában december első hétvégéjén kidekorálják a házukat és feldíszítik a karácsonyfát. Néhol már a becsoma-
golt ajándékot is a fa alá teszik, amikor feldíszítik azt, de csakis 25-én lehet kibontani.
December 24. munkanap, ekkor általában még minden nyitva van. A gyerekeknek a Télapó, azaz Szanti - bár sok helyen Father Christ-
mas olvasható - hozza az ajándékot a zoknijukba 24-én éjjel. Az írek katolikus szokás szerint éjféli misére mennek.
A karácsonyi lakoma előkészületei már hetekkel az ünnep előtt elkezdődnek, hiszen a hagyományos karácsonyi desszertek ízeinek ösz-
szeéréséhez hetekre van szükség. Ilyen például a fűszeres-mazsolás plum pudding brandy szósszal, valamint a zsírral összekevert és 
konyakkal leöntött, mazsolát, almát, mandulát és cukrozott narancshéjat tartalmazó mince pie. A vacsora másik tradicionális eleme a 
mind hidegen, mind melegen tálalható spiced beef, amely szintén többnapos pácolást igényel a főzése és préselése előtt. Az ünnepi va-
csora olyan szokásos angolszász ételekkel egészül ki, mint a pulyka, a sonka és az áfonyaszósz.
Az ír asszonyok a család minden tagjának három ánizsos süteményt készítenek, egyet karácsonyra, egyet újév napjára, egyet pedig a 
tizenkettedik éjszakára, amely a téli napéjegyenlőséget követő tizenkettedik éjszakát jelenti. Ez a tizenkét éjjel reprezentálja az óév 
elmúlását, valamint az új esztendőt tápláló folyamatot. A karácsony esti étkezést követően a családok tejet és kenyeret helyeznek el a 
ház előtt, és vendégszeretetük jelképeként nyitva hagyják az ajtót, ezzel jelezve, hogy Mária és József a kisdeddel bármikor betérhet-
nek, ha elfáradtak és megéheztek a hosszú úton.
December 25-én van náluk az igazi ünnep, ekkor minden leáll az országban, szünetelnek a szolgáltatások és még repülőjáratok sem in-
dulnak. A vallásukat gyakorlók templomba mennek, aztán családi körben ebédelnek, ünnepelnek.
Manapság népszerű szokás, hogy mikulásruhába öltözött, elszánt emberek tucatjai lepik el Írország népszerű fürdőhelyeit. Ezrek ug-
ranak a vízbe ilyenkor, és még többen jönnek nézőként drukkolni, hogy lelkesedésükkel is támogassák a bátrabbakat.
December 26-án egy régi, középkori szokás elevenedik meg, a Wren boys procession, magyarra fordítva az Ökörszem fiúk menete. Az 
ökörszem a legkisebb madár a szigeten, amelyet a madarak királyának tekintenek. A menetben fiatal férfiak öltöznek be szalmajelmez-
be, egy karóra tűzik az ökörszem madár figuráját és felvonulnak. Ez a szokás inkább csak vidéken van jelen, helyette az írek többsége 
is vásárolni indul, amikor a Boxing day-nek nevezett napon hatalmas leárazások vannak az üzletekben.



A felkelő nap országában a lakosság elenyésző része keresztény, ezért a karácsony nem számít hivatalos ünnep-
nek. Ennek ellenére ott is megünneplik, de teljesen más jellege van. Talán számunkra furcsán hangzik, de első-
sorban a randizásról szól. Úgy tartják, hogy aki december 24-én nem randizik, az a következő évet egyedül töl-
ti, és lehet, hogy az egész hátralévő életét is. Az ünnepet megelőző napokban mindenki partnert keres szentesté-
re. A többségnek a karácsony egyet jelent a vásárlással, az ajándékozással, az ünnepi díszkivilágítással, a KFC-
vel és a karácsonyi tortával.
Az ünneplés kizárólag december 24-ére korlátozódik, de ez a nap is munkanap. A boltokat és az utcát égősorok 
és karácsonyfák díszítik, a hangszórókból karácsonyi zene árad és rengeteg Mikulást látni. A dekorációk azonban 
szinte másnap le is kerülnek, és a közelgő újévre készülnek, ami sokkal nagyobb ünnep a japánoknál.
A „hagyományos” karácsonyi étel a KFC által forgalmazott csirkeszárny és saláta, de akár egészben sült töltött 
csirkét is lehet kapni. Ez a szokás a ’70-es években alakult ki, amikor az étteremlánc megjelent Japánban. A Ka-
rácsonyra Kentuckyt! elnevezésű kampány révén a japánok tudatában összeolvadt a karácsony a sült csirke fo-
gyasztásával. Ha Japánban valaki ünnepli a karácsonyt, akkor az elképzelhetetlen kurisumasu keeki nélkül. Az 
úgynevezett karácsonyi tortát 1910-ben készítette először a Fujiya nevű híres édességgyár, s 1922-ben nyerte el 
napjainkban legelterjedtebb formáját. Az igazi japán kurisumasu keeki tulajdonképpen vaníliás piskóta tejszín-
habbal, a tetején eperrel és csokoládédíszekkel.
Japánban különösen fontos szerepet tölt be a közösség az emberek életében, ezért év végén megajándékozzák 
azokat, akiknek hálásak valamiért, amit az év folyamán tettek értük. Ám a japánok ezt mégsem karácsonykor te-
szik, hanem az év végén, az úgynevezett oseibo alkalmával, amikor főként a tanárokat, a főnököket, és a családi 
barátokat szokás megajándékozni. Karácsonyi ajándékot inkább a szerelmespárok, barátok cserélnek egymással, 
és családon belül főleg a gyerekek kapnak valamilyen kisebb, kedves ajándékot.

Görögországban az ünnep védőszentje Szent Nikolasz, aki a hajósok védelmezője is egyben. Részben ez az oka annak a na-
gyon régi hagyománynak, mely szerint karácsonykor a görögök a hétköznapjaikban fontos halászhajót ünnepi öltözékbe búj-
tatják. Görögországban a karácsony tizenkét napot felölelő folyamatos ünnep. A december 25-étől január 6-ig terjedő idő-
szakot Dodekameronnak nevezik, melynek jelentése tizenkét nap. Ebben benne foglaltatik mindhárom ünnep, a karácsony, 
az újév és a vízkereszt.
Görögországban 1950 óta díszítenek az otthonokban karácsonyfát. A görögök a télapót Vaszilisznek hívják, aki december 
31-én hoz a gyerekeknek ajándékot, amit ők már az újév első napján találnak meg.
A karácsonyi vacsora hagyományos főétele a sertéssült, a bárány és a kecske görögsalátával. Karácsony előestéjén készül a 
christopsomo kenyér, amelynek felső kérgébe sütés előtt keresztet vájnak, majd különleges díszítéssel kerül az ünnepi asz-
talra. Karácsony napján a családfő keresztet vet a kenyér felett, majd felvágja és mindenkinek ad belőle egy darabot, aki az 
asztalnál ül. A melomakarona és kourabiedesz igazi karácsonyi, illetve újévi görög édességek. Az első búzadarából, fahéj-
ból és szegfűszegből álló sütemény mézben áztatva, a második rózsavízből készült friss vajsütemény, meghintve porckorral.
A görögöknél a karácsonyi ünnepkörhöz nagyon sok legenda, mese, babona kötődik. Azt tartják, hogy a Föld mélyén go-
nosz manók élnek - nevük kalikandzarosz - akik azzal foglalatoskodnak év közben, hogy a Földet tartó fa törzsét elfűrészel-
jék. Karácsonykor azonban a földre jönnek az embereket bosszantani. A házban aztán szörnyű felfordulást csinálnak, tör-
nek-zúznak, megeszik az emberek elől az ennivalót. Ezért távol kell őket tartani, és mivel a tűztől nagyon félnek, a házi tűz-
helyben a láng soha nem aludhat ki. Vízkeresztkor aztán a pap által megszentelt víz bűvös ereje visszaűzi őket oda, ahon-
nan jöttek, a Föld gyomrába.
Az ünnepkör népszokásai a görögöknél is arra szolgálnak, hogy az eljövendő évre bő termést, egészséget, gazdagságot hoz-
zanak a családoknak. Ekkor sütik a vaszilopitát, egy kenyérfélét, amibe fémpénzt rejtenek, aki megtalálja, az szerencsés lesz.
Fontos, hogy karácsonykor az egész család, de még a háziállatok is jó és bőséges táplálékot kapjanak. A görögöknél a sze-
rencsét hozó bűvös gyümölcs a gránátalma, amely a jólétet szimbolizálja, ezért ilyenkor gyakran a bejárati ajtó fölé akaszt-
ják. Az új évben, amikor a gyümölcs kiszárad, összetörik a küszöbön, azután jobb lábukkal belépnek a házukba. A hiedelem 
szerint ez jólétet, bőséget hoz a családnak, és szerencsét a leszármazottjainak. A bőségvarázsló, adománygyűjtő népszoká-
sok közül a legfontosabb Görögországban a kalanda, amikor énekesek járnak házról-házra, egészséget, szerencsét kívánnak 
a háziaknak, cserébe sonkát, vajat, bort kapnak.
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Az indiai népesség jelentős része hindu és muszlim vallású, a ke-
resztények a lakosság kevesebb, mint 5% -át teszik ki, a karácsony 
mégis jelentős és hivatalos nemzeti ünnep Indiában.
December 24-én kezdenek ünnepelni, és ez eltart egészen az új év 
kezdetéig. Sajátos adottságként fenyőfa híján banán- és mangó-
fát díszítenek fel karácsonyfaként. Az indiai karácsony olyan szí-
nes, mint a fűszereik. Az utcákat és házakat színpompásan díszítik 
fel, jellemzően a nagyobb városokban. Karácsonyi rendezvények is 
csak a nagyobb városokban vannak. Az ajándékozás helyett a közös 
étkezést, a jó ételt részesítik előnyben. Jellegzetes karácsonyi ételük 
a mughlai csirke, amely egy nagyon fűszeres, currys-mandulakré-
mes mártással tálalt fogás. December 25-én évről-évre sokan gyűl-
nek össze a Szent Szív székesegyháznál Új-Delhiben, hogy gyer-
tyát gyújtsanak

A Télapó, Joulupukki a lappföldi Rovaniemi városában él, ami Finnország legnagyobb városa és egyben 
Lappföld fővárosa. Télen igen rövidek a nappalok, így a finnek már karácsony délelőttjén útnak indul-
nak, hogy karácsonyfát keressenek az erdőben, melyet kivágnak, hazavisznek és feldíszítenek. 
A karácsonyi vacsorára ők is nagy gonddal készülődnek, amely tradicionális északi ételekből áll. A heringet, la-
zacot sajtleves, majd rozskenyérben sült sonka, rénszarvashús követi, sült krumplikásával. Desszertként mézes, 
gyömbéres süteményeket, tejszínes szilvakrémet fogyasztanak, a felnőttek glöggöt (fűszeres forralt bor) isznak, 
amelyben mazsola és mandula is rejtőzik. Régi hagyomány szerint 24-én délben Turkuban, Finnország koráb-
bi fővárosában kihirdetik a karácsonyi békét, amit a rádió is közvetít. A hagyományoknak megfelelően ezen a 
napon sem hagyják ki a szaunát. A vacsora végeztével együtt bontják ki az ajándékokat, amit Joulupukki, azaz 
a Télapó hoz. Este az egész család együtt megy a temetőbe, hogy elhunyt hozzátartozóik sírjaira gyertyákat he-
lyezzenek el.
A finnek természetközelisége és mély humánuma mutatkozik meg abban a szép szokásban, hogy kará-
csony napján megvendégelik a velük élő háziállatokat, illetve megetetik a fészkelő madarakat.
Finnországban az asztalt éjszakára nem szedik le, hogy a karácsonyi manók is jóllakhassanak, ha épp arra 
járnak. Karácsony első napja szigorúan a családé, ilyenkor nem illik szomszédolni, de még telefonálni sem.

Rovaniemi városa, a Mikulás otthona. Joulupukki, az igazi Mikulás.

Mughlai csirke.

Indiai karácsonyi díszek. 

Japán utcarészlet.

Kalikandzaroszok, azaz a gonosz manók. 

Vaszilopita. 



Hozzávalók 4 adaghoz:
• 240 gramm vöröslencse
• 1 fej vöröshagyma
• 2 db sárgarépa
• 1 db fehérrépa
• 2 dl paradicsomlé
• 1 l zöldségalaplé
• 1 csipet édesnemes 
   pirospaprika
• 1 evőkanál citromlé
• ízlés szerint só
• ízlés szerint bors
• 2 evőkanál olívaolaj 
  (főzéshez való)
• chili pehely

Elkészítés:
A lencsét mossuk meg alaposan, 10 percre áztassuk be forró víz-
be. Míg a lencse ázik, daraboljuk apróra a hagymát és reszeljük 
durvára a sárgarépát, fehérrépát majd egy kevés olajon dinsztel-
jük meg őket alaposan. A lencsét öblítsük le, és adjuk a zöldsé-
gekhez. 
Adjuk hozzá a pirospaprikát és a paradicsomlevet. Öntsük fel 
zöldségalaplével. Közepesen erős lángon főzzük 15-20 percen 
keresztül. Mikor elkészült, pürésítsük le. Ízesítsük sóval, bors-
sal, egy kevés citromlével. Ha szeretjük, a végén chili pehely is 
mehet rá.

Selymes, krémes, fűszeres, édes, csokis és illatos, tes-
tet-lelket átmelengető ital ez a fehércsokoládés mézes-
kalácslikőr. Abban nyilván sokan egyetértenek velünk, 
hogy a karácsonyvárásban az egyik legjobb dolog a mé-
zeskalács, de a hozzá használatos fűszerkeverék sokfé-
le ételben és italban megállja a helyét. Bár a karácso-
nyi sütikhez használt keverék készen is kapható, mi ma-
gunk is keverhetünk saját változatot, ha valamelyik fű-
szert szeretnénk intenzívebben kihangsúlyozni.

Hozzávalók:
• 25 dkg fehércsokoládé
• 4 dl UHT tejszín
• 3 dl vodka vagy konyak
• 2 teáskanál mézeskalács-fűszerkeverék

Elkészítés: A csokit felkockázzuk, 
egy edénybe tesszük és gőz fölött 
megolvasztjuk, hozzáadjuk a tejszínt, 
és simára keverjük. Levesszük a tűzről, 
megszórjuk a mézeskalács-fűszerke-
verékkel, hozzákeverjük a vodkát vagy 
a konyakot, alaposan átkeverjük, majd 
sűrű szövésű szűrőn átszűrjük.
Üvegekbe töltjük, majd a hűtőbe tesz-
szük. Legalább 1 napot érdemes érnie, 
utána már fogyasztható.

Hozzávalók:
• 20 dkg bacon 
• 60 dkg csirkemell filé
• 2 tojás
• 3 ek liszt
• 4 ek tejföl
• 15-20 dkg sajt 
• 10 dkg főtt, füstölt tarja
• 1/2 piros kaliforniai 
vagy kápia paprika
• 2 ek apróra vágott snidling 
vagy 1 cs petrezselyem
• só 
• frissen őrölt bors
Köret:
• burgonya
• 2 ek olívaolaj
• 2 g zúzott fokhagyma
• 1 tk mustár
• kakukkfű
• só

 Elkészítése:
1. Az őzgerincformát kivajazzuk, megszórjuk  zsemlemorzsával, kibéleljük a ba-
connal úgy, hogy kicsit fedjék egymást és a forma szélén túllógjanak.
2. A csirkemellet felkockázzuk, enyhén sózzuk, borsozzuk, kicsit állni hagyjuk.
3. A lisztet, tojást, tejfölt, snidlinget vagy petrezselymet, fűszereket összekeverjük, 
hozzáadjuk a durvára reszelt sajtot, csirkemellet, felkockázott tarját, apróra vágott 
paprikát is hozzákeverjük.
4. A masszát beleöntjük a baconnal kibélelt formába, kicsit elsimítjuk, majd a leló-
gó szalonnaszéleket visszahajtogatjuk úgy, hogy fedjék egymást.
5. A formát alufóliával letakarjuk, megfelelő méretű, sütőpapíros tepsibe tesszük, 
hogy a süléskor esetlegesen kifolyó szaft ne a sütőbe csöpögjön.
6. Előmelegített  200°C-os  sütőben kb. 40 percig sütjük, levesszük róla az alufó-
liát, megpirítjuk a szalonnát.
7. Kivesszük és óvatosan a sütőpapíros tepsibe borítjuk az őzgerinc tartalmát, visz-
szatoljuk a sütőbe és kb 10 perc alatt szép pirosra sütjük a tetején lévő szalonnát is.
8. Egy tálkában összekeverjük az olívaolajat, zúzott fokhagymát, mustárt.
9. A meghámozott, megmosott  burgonyát felkarikázzuk, megsózzuk, egymás 
mellé tepsibe rendezzük úgy, hogy ne fedjék egymást. 
10. Megkenegetjük őket a fokhagymás, mustáros olívaolajjal, majd megszórjuk 
szárított kakukkfűvel. 
11. Forró sütőben szép pirosra sütjük.
12. A márványcsirkét melegen és hidegen is fogyaszthatjuk, de szépen szeletelni 
csak, ha teljesen kihűlt, akkor lehet. 
13. Kínálhatjuk sült burgonyával, rizzsel, de friss zöld,- vagy majonézes saláták-
kal is nagyon finom.
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A tészta hozzávalói: 30 dkg liszt, 22 dkg margarin, 
1 kávéskanál só, 2 dl tejföl
A lisztet a margarinnal, sóval elmorzsoljuk, hoz-
záadjuk a tejfölt és jól kidolgozva másnapig állni 
hagyjuk. Késfok ( kb. 3 - 4 mm ) vastagságúra ki-
sodorjuk, pogácsa szaggatóval kiszaggatjuk, fel-
vert tejfölös tojássárgájával megkenjük, reszelt sajt-
tal megszórjuk, forró sütőben aranyszínűre meg-
sütjük. 
Sajtkrém: 1 dl tejföl, 1 tojássárgája, 1 kávéskanál 
liszt, késhegynyi édes vörös paprika, só.
Ezeket összekeverve gőzön sűrűre főzzük, utána 
belekeverünk 6 dkg reszelt sajtot, kihűtjük.
Ezt követően 10 dkg puhított vajat kikeverünk és 
kanalanként a sajtkrémhez keverjük. 
A kihűlt tészta felét megkenjük úgy, hogy a szélei is 
kissé krémesek legyenek, ráillesztjük a másik felét 
és 10 dkg reszelt sajtban megforgatjuk.
Nem kell feltétlenül egy éjszakát állni hagyni.

Hozzávalók
 A tésztához: 30 dkg liszt, 20 dkg vaj, 10 dkg porcu-
kor, 1 tojás sárgája, csipet só,
2 evőkanál szemes mák (nem darált), 1 tk vanília ki-
vonat, vagy 1 vanília kikapart magjai.
A citromkrémhez: 100 ml citromlé, 3 citrom reszelt 
héja, 3 tojás, 8 dkg cukor, 8 dkg vaj,
csipet só.

Elkészítés
1. Gyúrjuk össze a linzer tésztáját: a lisztet öntsük egy tálba, tegyük bele a cukrot és a kockára vágott 
hideg vajat és morzsoljuk el alaposan a liszttel, amíg egynemű száraz keveréket nem kapunk. Ekkor 
adjuk hozzá a többi hozzávalót, és gyúrjunk belőle tésztát. Folpackba csomagolva tegyük hűtőbe, 
amíg pihen, elkészíthetjük a krémet.
2. A krém: mivel igen kis mennyiségről van szó, kis edényt válasszunk hozzá; ebbe tegyük az összes 
hozzávalót A VAJ KIVÉTELÉVEL, jól keverjük el, majd nem erős lángon addig főzzük, amíg be 
nem sűrűsödik. Óvatosak legyünk, hogy a tojás sárgája ne csapódjon ki. Akkor jó, ha lágy és selymes 
citromkrémet kapunk. A végén keverjük bele a vajat, és hagyjuk hűlni.
3. Nyújtsuk ki a tésztát kb. 3 mm vastagra, és szaggassunk belőle olyan formát, amit szeretnénk. A ki-
szaggatott tésztát tegyük sütőpapírral bélelt tepsire, és 180 fokon 7-8 perc alatt süssük meg a linzereket.
4. Amikor megsültek a kekszek, és ki is hűltek, egy telit és egy lyukasztottat ragasszunk össze egy kis 
citromkrémmel. 



Hozzávalók 
egy 18 cm-es tortaformához:
Tészta:
• 120 g méz
• 120 ml olaj
• 150 ml víz
• 160 g finomliszt
• 110 g barna cukor
• 2 tojás
• csipet só
• 10 g sütőpor
• 2 tk mézeskalács fűszerkeverék
Krém:
• 200 g vaj
• 130 g porcukor
• 400 g mascarpone
• 100 g olvasztott fehércsoki
• vaníliaőrlemény
• 1 narancs reszelt héja

Elkészítés
A sütőt melegítsük elő 200 fokra.
A tojásokat egészben felverjük, a mézet, vizet és 
olajat összekeverjük egy edényben, majd belekever-
jük a felvert  tojásokba. A lisztet elkeverjük a sütő-
porral, sóval, fűszerekkel és a  barna cukorral majd 
összekeverjük a tojásos keverékkel.
A kész masszát az alaposan kivajazott és lisztezett 
formába öntjük. Betoljuk a sütőbe, majd kb. 20 
perc múlva letakarjuk alufóliával és még további 30 
percig sütjük.
Még melegen kiöntjük a formából, majd hagyjuk 
kihűlni. Ha kihűlt, 3 lapra vágjuk.
A krémhez a vajat kikeverjük a porcukorral, hozzá-
csorgatjuk a vízgőz fölött felolvasztott fehércsoko-
ládét, a mascarponét, a vaníliát és a narancs héját, 
majd alaposan elkeverjük az egészet.
A kihűlt lapokat megtöltjük a krémmel úgy, hogy 
maradjon a torta bevonásához is belőle. A tortát 
körbekenjük a krémmel és mézeskalácsokkal díszít-
jük.

Hozzávalók 
• 30 dkg fagyasztott spenót-
levél 
• 0.5 bögre feta sajt 
• 1 gerezd fokhagyma 
• 1 tk kakukkfű 
• 0.5 bögre olívaolaj 
• 2 cs. réteslap 
• 45dkg lazacfilé 
• 0.5 bögre tejföl 
• 0.5 bögre kígyóuborka 
• 1tk. friss kapor

Elkészítés
1. A sütőt előmelegítjük 220 fokra. Összekeverjük a felolvasztott, ki-
nyomkodott, szárazra itatott spenótot a morzsolt fetával, az apróra 
vágott fokhagymával, a kakukkfűvel és az olívaolajjal.
2. Egy réteslapot megkenünk olajjal, ráteszünk még 3-4 réteslapot, 
mindegyiket megkenjük olajjal. Félretesszük a maradék réteslapokat.
3. Egy lazacfilét teszünk a réteslap rövidebb oldalára, ráteszünk a spe-
nótos keverékből és becsomagoljuk a réteslappal. Fejjel lefelé sütőpa-
pírra tesszük, megkenjük az olajjal és a tetejét bevágjuk 3 csíkban. A 
másik lazacfilével ugyanígy járunk el.
4. 10-12 percig sütjük, amíg aranybarna lesz. Közben kikeverjük a tej-
fölt a lereszelt uborkával és az apróra vágott kaporral. A halat a kap-
ros-uborkás szósszal tálaljuk.
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Hozzávalók
 8 személyre: 
4 nagy padlizsán
400 g sütőtök megtisztítva és kima-
gozva
1 lilahagyma vékonyra szeletelve
1 teáskanál őrölt köménymag
4 gerezd fokhagyma, szintén vékony-
ra szeletelve
8 evőkanál mogyoróolaj
4 teáskanál friss zöldfűszer (pl. ka-
kukkfű, oregano, zsálya vagy rozma-
ring)
200 g tofu felkockázva
2 nagy marék dió kicsit megpirítva és 
félbevágva

Elkészítés: 
Melegítsük elő a sütőt 200 fokra. Vágjuk 
félbe a padlizsánokat, és egy kanál segítsé-
gével vágjuk ki a belsejét a szélektől 1 cm-
ig. A kivágott padlizsánhúst aprítsuk fel, és 
egy tálban keverjük össze a sütőtökkel és a 
lila hagymával. Adjuk hozzá a köményt, a 
fokhagymát, 4 evőkanál olajat, majd ízesít-
sük sóval-borssal. Végül tegyük a keveré-
ket egy sütőpapírral bélelt tepsire. Ezután 
a kivájt padlizsánok belsejét kenjük meg 
vékonyan olajjal, szórjuk meg egy kis sóval 
és borssal, és szintúgy tegyük egy tepsire. 
Mindkettőt süssük 15-20 percig, míg fé-
lig készek nem lesznek. Utána a sült zöld-
ségkeverékhez adjuk hozzá a friss zöldfű-
szert, a tofut és a pirított diót, majd ka-
nalazzuk bele az egészet a padlizsánokba. 
Végül locsoljuk meg őket a maradék olaj-
jal és toljuk vissza a sütőbe még 20 percre.

Hozzávalók
 6 személyre
• 25 dkg rizskeverék
• 1 kisebb kígyóuborka
• 1 piros húsú kaliforniai pap-
rika
• 1 nagy lilahagyma
• 6 evőkanál főtt, morzsolt 
kukorica
• az öntethez:
• 2 evőkanál citromlé
• 6 evőkanál zsiradék
•  2 gerezd fokhagyma
• só
• őrölt bors
• petrezselyemzöld 

Elkészítése
A rizst enyhén sós vízben megfőzzük, leszűrjük, alaposan lecsepegtet-
jük, majd kihűtjük.
A fokhagymát lereszeljük, és az öntet hozzávalóival elkeverjük. Az 
uborkát, a lilahagymát és a paprikát megtisztítjuk, majd apró kockák-
ra vágjuk. A kukoricával együtt tálba tesszük, hozzáadjuk a rizst, meg-
locsoljuk az öntettel, és alaposan átforgatjuk. Tálalásig hűtőbe tesszük.
Natúr sültek, grillezett húsok mellé kínáljuk, de akár önmagában is fo-
gyaszthatjuk.
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Olvasóink humorára, ötleteire, kreativitására szá-
mítottunk szilveszteri képaláírásos pályázatunk-
nál. Nos, a „felhozatal” a tavalyinál gyengébb volt 
ugyan, de így is számos tréfás, frappáns aláírás 
érkezett. Köszönjük! Azoknak is, akik idén nem 
rúgtak labdába. Majd jövőre!
A szerkesztőségünk által legjobbaknak tartotta-
kat, jutalomra is érdemeseket közöljük, hozzáté-
ve saját verzióinkat is. 
A közölt képaláírások szerzői december 28-ától 
vehetik át nyereményüket, egy-egy üveg pezsgőt 
és egy könyvet.
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December 23., szerda
18:00 Egyházi köszöntők, 

karácsonyi gondolatok
18:15 A Tiszaújvárosi Mecénás 

Közalapítvány 2019. évi 
adventi hangversenye 

December 30. 
18:00 A Tisza TV óévbúcsúztató 

szilveszteri műsora.

Január 6., szerda
18:00 A szilveszteri műsor ismétlése

Január 11., hétfő
18:00 Sporthétfő: a Phoenix KK-Békés ko-
sárlabda mérkőzés közvetítése felvételről

Január 13., szerda
18:00 HétHatár

18:15 Hétről-Hétre 

A Tisza TV műsora 

Ünnep
Ezzel a rejtvénnyel véget ér decemberi 

sorozatunk. A megfejtéseket december 

31-ig egyben várjuk e-mailben a kroni-

ka@tiszatv.hu címre, vagy postai úton a 

3580 Tiszaújváros, Szent István út 16. 

címre.

20. � Mindenféle 2020. december 23.



2020. december 23. Program � 21.



Hulladékszállítás
Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a hulladékszállítás a karácsonyi ünnepek alatt (2020. december
24 - 26.), valamint 2021. január 1-jén változatlanul, a korábbi megszokott ürítési rend szerint 
történik. 

Kérjük, hogy a hulladékgyűjtő edényeket és zsákokat a szállítás napján legkésőbb reggel 6 
óráig szíveskedjenek kihelyezni.

Az ügyfélszolgálati irodák az alábbi napokon zárva tartanak:
2020. december 24-25., 31., 2021. január 1.

A tiszaújvárosi hulladékudvar 2020. december 22. - 2021. január 4. között zárva tart.

A nyitvatartási rendről részletes tájékoztatás a www.bmhnonprofit.hu oldalon érhető el.
A 2021. január 4-étől érvényes 2021. évre vonatkozó hulladéknaptárakat hamarosan
feltöltjük.

2021. január 1. napi hatállyal módosul a Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási 
Szerződés. 

A sárga színű BMH Nonprofit Kft. felirattal ellátott szelektív hulladékgyűjtő zsák 
megszűnik,  pótolva sem lesz a gyűjtési napok alkalmával. Amennyiben nem rendelkezik  szelektív
hulladékgyűjtő edényzettel, vagy az edényzet kevésnek bizonyul, abban az esetben a gyűjtési 
napokon bármilyen átlátszó zsákban kihelyezhető a szelektíven gyűjtött csomagolási 
- fém, papír, műanyag - hulladék az edényzet mellé. 

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

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

22. � Hirdetés 2020. december 23.



2020. december 23. Képek � 23.

A koronavírus-járvány miatt idén sok mindenről kellett lemondaniuk az egyéneknek, közös-
ségeknek egyaránt. Mi egy szegmenst ragadunk ki most. Gyakorlatilag „nullára íródott” Ti-
szaújváros rendezvényterve. 
Egyebek mellett olyan hagyományos, mondhatni patinás kulturális, szórakoztató rendezvé-
nyek maradtak el, mint a Tavaszi Fesztivál, a Triatlon Nagyhét, a Halászléfőző Fesztivál, a 
Színház Határok Nélkül, a Mikulástól karácsonyig.
Voltak azonban ötletes emberek, értelmes gondolatok, s ha nem is a maguk teljességében, de 
néhány rendezvény esetében sikerült kárpótlást nyújtani a város lakosságának. Ilyen volt pél-
dául a „Platós majális”, az ugyancsak gépesített gyermeknap, vagy a Mikulás vonatra ültetése. 
Az említett három eseménynek jó visszhangja volt, gyerekek, felnőttek egyaránt örültek a 
kényszer szülte megoldásoknak. Melyekből akár hagyomány is teremtődhet. Ha nem is önál-
ló rendezvényként, - mert csak eltakarodik egyszer ez a fránya vírus - legalább az „ősrendez-
vények” érdekes, látványos elemeiként.
Érdemes elgondolkodni rajta…



Betlehemi csillag
Szelid fénye mellett
Ma az égen és a földön 
Angyalok lebegnek. 
Isten hírvivői
Könnyezve dalolnak
Békességet, boldogságot
Földi vándoroknak. 

Juhász Gyula

Karácsony készül, emberek!
Szépek és tiszták legyetek!
Súroljátok föl lelketek, 
csillogtassátok kedvetek, 
legyetek újra gyermekek
hogy emberek lehessetek!

Wass Albert

Havat terel a szél az erdőn, 
mint pehely-nyájat pásztora. 
S néhány fenyő már érzi sejtőn, 
miként lesz áldott-fényű fa. 

Rainer Maria Rilke

Nem tudok én igazi ajándékot osztogatni
Mint a tehetősek aranytollat és cigarettatárcát
Én mindenféle szép szavakat gyűjtögettem
Adogattam olcsón, még nekem is maradt, 
Gondoltam ezekből csinálok most valamit
Komponálok egy szép karácsonyi korált
Amit aztán majd együtt fogunk énekelni. 

Kosztolányi Dezső

24. � Ünnep 2020. december 23. 
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