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Adományok a háborús menekülteknek

Adománnyal megrakott teherautók, kisbuszok, személygépkocsik indultak útnak hétvégén a keleti határhoz. 
Az ország több városában szerveznek gyűjtést a háborús övezetből menekülőknek. Intézmények, önkormány-
zatok, karitatív szervezetek, civilek mozdulnak egy emberként, hogy segítsenek. Tiszaújvárosból többen is út-
nak indultak, rengeteg adománnyal siettek az Ukrajnából menekülők segítségére. Cikkünk, képriportunk a 3. 
és 4. oldalon.

Újra személyes ügyintézés
Március 2-ától (szerdától) ismét lehetőség van a sze-
mélyes ügyintézésre a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hi-
vatalban. 
Az ügyfeleknek orrot és szájat eltakaró maszkot kell vi-
selniük, valamint az épületbe történő belépéskor a kéz-
fertőtlenítés is kötelező!
A Polgármesteri Hivatal bejáratánál elhelyezett irat-
gyűjtők továbbra is az ügyfelek rendelkezésére állnak.

Tiszaújváros képviselő-testülete az alábbi személyek-
nek, szervezetnek adományozott ágazati kitüntetést 
március 15-e alkalmából: 

Tiszaújváros Közneveléséért
Nagy Barnabásné tanító, Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Életmű-
díj
Rogl Béla Bertalanné zenetanár, Tiszaújvárosi Hunyadi 
Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, 
Életműdíj
Pásztorné Bajusz Anikó tanító, Tiszaújvárosi Hunyadi 
Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, 
Évi díj
Réthi Zoltánné tanár, Tiszaújvárosi Széchenyi István Ál-
talános Iskola, Életműdíj
Kathi Mariann iskolatitkár, Tiszaújvárosi Szent István 
Katolikus Általános Iskola, Évi díj
Horváth Tünde Éva tanító, Tiszaújvárosi Szent István Ka-
tolikus Általános Iskola, Évi díj
Halász Zoltánné volt óvodavezető, Kazinczy Ferenc Re-
formátus Általános Iskola és Óvoda, Életműdíj
Gál Csabáné tanító, Kazinczy Ferenc Református Általá-
nos Iskola, Életműdíj
Boros Gáborné tanító, Kazinczy Ferenc Református Ál-
talános Iskola, Évi díj
Andrási Ilona tanár, Tiszaújvárosi Eötvös József Gimná-
zium és Kollégium, Életműdíj
Török István oktató, Szerencsi Szakképzési Centrum Ti-
szaújvárosi Brassai Sámuel Technikum és Szakképző Is-
kola, Évi díj

Csányi Mónika óvodapedagógus, Tiszaújvárosi Napközi 
Otthonos Óvoda, Évi díj
Krivda Jánosné óvodapedagógus, Tiszaújvárosi Napközi 
Otthonos Óvoda, Életműdíj

Humanitás Szolgálatában 
Tiszaújvárosért

Fehér Lajosné fogászati röntgenasszisztens, Tiszaújváros 
Városi Rendelőintézet, Életműdíj
Szabóné Varga Erika asszisztens, Tiszaújváros Városi 
Rendelőintézet, Évi díj
Dr. Bazsányi György fogszakorvos, Tiszaújváros Városi 
Rendelőintézet, Évi díj
Tiszaújvárosi Mentőállomás bajtársi közössége, Orszá-
gos Mentőszolgálat Tiszaújvárosi Mentőállomása, Évi díj

Tiszaújváros 
Közművelődéséért

Deákné Nagy Márta gazdasági ügyintéző, Tiszaújvárosi 
Művelődési Központ és Könyvtár, Életműdíj

Tiszaújváros 
Sportjáért

Demblovszky Gábor Tamás tanár, Tiszaújvárosi Hunya-
di Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Isko-
la, Évi díj
Szendrey István Tibor tanár, Tiszaújvárosi Eötvös József 
Gimnázium és Kollégium, Életműdíj

Tiszaújvárosért 
a Közszolgálatban

Bátori Imréné titkársági munkatárs, Polgármesteri Hiva-
tal, Életműdíj

Tiszaújvárosért 
a Közszolgáltatásban

Maczné Polák Éva gazdasági ügyintéző, Tiszaújvárosi 
Városgazda Nonprofit Kft., Évi díj
Gazdag László raktárvezető, TiszaSzolg 2004 Kft., Évi 
díj
Kerekesné Téglás Katalin pénzügyi előadó, Tiszaújvárosi 
Intézményműködtető Központ, Életműdíj
Magyarosiné Kürti Melinda takarító, Tiszaújvárosi Sport-
Park Nonprofit Kft., Évi díj

Tiszaújváros Közbiztonságáért
Takács Károly rendőr őrnagy, Tiszaújvárosi Rendőrkapi-
tányság, Évi díj

Pintér Ferenc Díj
Németh Viktor tűzoltó alezredes, B-A-Z. Megyei Kataszt-
rófavédelmi Igazgatóság Tiszaújvárosi Katasztrófavédel-
mi Kirendeltség, Életműdíj
Stefán András megbízott szolgálatvezető, FER Tűzoltó-
ság és Szolgáltató Kft., Életműdíj

Lovas Lajos Díj
Müller Noémi gyártásvezető, Tisza Média Kft., Évi díj 

Tiszaújvárosért 
a Szociális Ágazatban

Szerencse Judit Katalin gondozó, Tiszaújvárosi Humán-
szolgáltató Központ, Életműdíj
Pásztor Judit kisgyermeknevelő, Tiszaújvárosi Humán-
szolgáltató Központ, Évi díj
Az elismeréseket március 15-én, a városi díszünnepségen 
adják át.

Városunk kitüntetettjei március 15-e alkalmából
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Egyházi hírek 

Római katolikus
A szentmisék a szokott időpontokban lesznek: kedd, 
csütörtök, péntek, szombat 18.00, szerda 8.30, vasár-
nap 11.00. Minden vasárnap Sajószögeden 9.30-kor, 
minden páros vasárnap Sajóörösön 8.30-kor, minden 
páratlan vasárnap Nagycsécsen 8.30-kor van szentmi-
se. Nagyböjti lelkigyakorlatunk március 4-én, pénte-
ken, 5-én, szombaton és 6-án, vasárnap lesz. A lelki-
gyakorlatot Buda Péter, az Egri Érseki Szeminárium 
rektora tartja. A szentmisék előtt gyónási lehetőség, 
péntek-szombat 17.00-tól, vasárnap 10.30-tól.
Március 5-én 17.00-kor „Erőtér” előadássorozat 2022 
évi 2. előadás. Előadó Azbej Trisztán államtitkár. Az 
előadás címe: „Keresztényüldözés napjainkban”. Sze-
retettel hívunk és várunk minden érdeklődőt a tiszaúj-
városi római katolikus templomba.
Akik 2022-ben templomunkban házasságot szeretné-
nek kötni, azok március 10-éig jelentkezzenek a plé-
bánián. 
Március 27-én, Nagyböjt 4. vasárnapján 9.30-kor Sa-
jóörösön templombúcsú. A templombúcsút Futó Béla 
piarista atya tartja. 
Görögkatolikus
Nagyböjt első vasárnapján a görögkatolikus templo-
mokban gyűjtést tartunk az ukrajnai háború miatt szen-
vedők és menekülők megsegítésére. Pénzbeli adomá-
nyokat egyénileg is utalhatunk a Görögkatolikus Metro-
pólia számlaszámára: 10702071-69121841-51400006 
(a megjegyzés rovatba írjuk oda: Ukrajna).
A rászorulókat segíthetjük a kárpátaljai Szent Pantele-
imon karitász támogatásával is (Palágykomoróci Gö-
rögkatolikus Egyházközség, 11100702-85001245-
59000005).
Nagyböjti istentiszteleti rend: hétköznapokon 17.30 es-
ti istentisztelet; szerdán és pénteken 17.30 Előreszentelt 
Adományok Liturgiája; szombaton 17.30 esti istentisz-
telet, vasárnap 10.00 reggeli istentisztelet, 11.00 Szent 
Liturgia. 
Református
Gyülekezeti alkalmainkat a következő rend szerint tart-
juk:
Tiszaszederkény
Bűnbánati istentisztelet: csütörtök (03. 03.), péntek (03. 
04.) 18.00 óra.
Böjti, úrvacsoraosztással egybekötött istentisztelet: va-
sárnap (03. 06.) 9.30 óra.
Tiszaújváros
Bűnbánati istentisztelet: csütörtök (03. 03.), péntek (03. 
04.) 17.00 óra.
Böjti, úrvacsoraosztással egybekötött istentisztelet: va-
sárnap (03. 06.) 11.00 óra.
Konfirmációi előkészítő: vasárnap (03. 06.) 15 óra. Az 
alkalomra várjuk a szülőket is!
Gyülekezetünk is csatlakozott a Magyar Református 
Szeretetszolgálat adománygyűjtéséhez, amellyel a há-
borús menekülteket segítjük. Adományaikat napköz-
ben a református imaházban (Tiszaújváros, Lévay J. u. 
60.), vagy a Kazinczy iskola portáján is leadhatják. Bő-
vebb információ a Tiszaújvárosi Református Gyüleke-
zet Facebook oldalán található. Minden segítséget kö-
szönünk!

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség 
miatt jelentkező betegek ellátása.” 
Tiszaújvárosban a gyógyszertári ügyeleti/készenléti szol-
gálatot március 6-ig (vasárnap) a Remény Gyógyszer-
tár (Szent István út 9-11., tel.: 49/340-052), majd márci-
us 7-től (hétfő) a Borostyán Gyógyszertár (Széchenyi u. 
11., tel.: 49/341-050) látja el. A telefonos készenléti szol-
gálat a legtovább nyitva tartó gyógyszertár zárása után 
kezdődik és tart másnap reggel 8 óráig. Rendelkezésre 
állás 30 percen belül. 
Ünnepnapokon az ügyeletes gyógyszertár 8-19 óra kö-
zött zárt ajtók mellett szolgálja ki a betegeket.
Gyógyszertárak nyitvatartása: 
 Hétköznap  Szombat Vasárnap
Arany Sas 8-17 8-12 -
Borostyán  8-17 - -
Remény 8-17 8-12 -
Tisza 8-20 8-20 8-15

In memoriam 
Molnár Katalin 

1970-2022
Elmentél. Örökre. Visszavonhatatlanul. Mi mégis várjuk 
minden reggel, hogy megjelenj, és újra élettel töltsd meg 
az irodát. Várjuk, hogy ismét halljuk azt a senkiével ösz-
sze nem téveszthető kacagást, ami mindig mosolyt csalt 
a mi arcunkra is. Az igazi derűt, ami oly jellemző volt 
Rád. Az életigenlésedet, ami minket is talpra állított, ha 
valami gond vagy bánat ért bennünket. Hiszen Te szí-
vesen osztoztál nem csak örömünkben, de a bánatunk-
ban is. 
Imádtad a munkahelyedet, itt tudtad igazán megvalósí-
tani Önmagadat. Ahogy szokták mondani „a kisujjadban 
volt minden”, hiszen szinte a munkahelyünk megala-
kulásának kezdetétől itt voltál. Lelke és motorja a Tár-
saságnak, aki mindig tudta, mikor, mit, hol kell keres-
ni vagy megtalálni. Ismertél minden kollégát, és mindig 
segítettél, ha szükség volt rá. Tetted ezt önzetlenül, há-
lát sosem várva.

Nem csak a munkatársunk voltál, de a barátunk is, és ha 
úgy hozta a helyzet, anyánk helyett anyánk.  - Tyúkanyó! 
- szólítottunk sokszor, most már tudjuk, nem véletlenül.
Hatalmas űrt hagytál magad után! Szakmailag és em-
berileg egyaránt. Próbáljuk feldolgozni, megérteni, el-
fogadni. Még nem megy, és csak remélni tudjuk, hogy 
egyszer talán sikerül.
„Lelked, mint fehér galamb, csendesen messzire szállt,
Hiába keresünk, könnyes szemünk már többé nem talál.
De tudjuk, hogy a csillagok között a legfényesebb Te 
vagy, Utat mutatsz, mert szívünkben örökre itt maradsz.”

A Tiszaújvárosi Városgazda Kft. munkatársai

Szirénapróba
A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal és a Tiszaújvá-
rosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség tájékoztatja a la-
kosságot, hogy 2022. március 7-én (hétfőn) 11.00 óra-
kor Tiszaújváros, Tiszapalkonya, Oszlár településeken 
szirénapróba lesz. 
A szirénák megszólaltatásával a veszélyes üzemek kör-
nyezetében telepített Monitoring Lakossági Riasztó 
(MoLaRi) rendszer üzemképességét tesztelik. 
A szirénapróba úgynevezett hangos üzemű (teljes kö-
rű) próba lesz, szöveges tájékoztatás mellett, amely so-
rán „Katasztrófariadó” jelzést (120 másodpercig tartó, 
váltakozó hangmagasságú, folyamatos szirénahang), 
valamint „Katasztrófariadó elmúlt” jelzést (kétszer 30 
másodpercig tartó, egyenletes hangmagasságú sziréna-
hang, a jelzések közötti 30 másodperces szünettel) ad-
nak ki.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal
Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Győzelem
Ezzel a rejtvénnyel indul márciu-
si sorozatunk. A megfejtéseket áp-
rilis 1-ig egyben várjuk e-mailben 
a kronika@tiszatv.hu címre, vagy 
postai úton a 3580 Tiszaújváros, 
Szent István út 16. címre.

2. � Sokféle 2022. március 3.

„Nem vársz már minket ragyogó szemekkel,
Nem örülsz már nekünk szerető szíveddel,

De egy könnycsepp a szemünkben Érted él,
Egy gyertya az asztalon Érted ég.

S bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet,
Amit tőlünk soha senki el nem vehet.
Telhetnek hónapok, múlhatnak évek,

Szívből szeretünk, s nem felejtünk téged.”
Patai Krisztina

(1983-2017)
halála 5. évfordulójának emlékére.

Édesanyád (Anci), kislányod Zoié, szeretteid és barátaid



Hat jelölt 
a szavazólapon

Az elmúlt napokban kétszer is ülésezett a tiszaújváro-
si székhelyű 6. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerü-
leti Választási Bizottság. Február 25-én két, március 
1-jén egy újabb jelöltet vett nyilvántartásba, így hat je-
lölt van választókerületünkben. A választási bizottság - 
sorsolással - megállapította a jelöltek/jelölőszervezetek 
szavazólapi sorrendjét is.

Időközben az Egységben Magyarországért pártszövetség 
(DK, Jobbik, Momentum, MSZP, LMP, Párbeszéd)
Kovács Tibort, a FIDESZ-KDNP dr. Boholy Györgyöt de-
legálta a testületbe, így 5 fősre bővült a választási bizott-
ság, amely az ajánlóívek péntek délutáni leadási határide-
je után azonnal ülést tartott.
Először két újabb jelöltet vett nyilvántartásba, ugyan-
is mind Veszprémi Ádám (Megoldás Mozgalom), mind 
Papp György (Magyar Munkáspárt - Igaz Szolidaritás Ma-
gyarországért Mozgalom) kellő számú érvényes ajánlást 
adott le.
Ezt követően a bizottság sorsolással megállapította a jelöl-
tek szavazólapi sorrendjét. Ennél figyelembe vették az ad-
dig nyilvántartásba vetteken túl azokat is, akik még csak 
kérelmezték azt, így akkor még 8-an szerepeltek a listán. 
(További 5 aspiráns, Domokos László - Független Vidéki 
Demokrata Párt, Varga Attila - Mindent a Cigányokért Fó-
rum Párt, Horváth Istvánné - A Mi Pártunk IMA, Dusza 
László - Független, Mészáros Imre - Közösen Magyaror-
szágért Párt is leadta ajánlóíveit, de nem kérték nyilván-
tartásba vételüket.)
Kedden újra összeült a bizottság, ekkor három jelölt ké-
relmét bírálta el, de csak a függetlenként induló Macskás 
Józsefet vette nyilvántartásba. Boros József (Magyar Két-
farkú Kutya Párt) és Miklós Árpád (Mi Hazánk Mozga-
lom) ugyanis az előírt 500-nál kevesebb érvényes ajánlás-
sal rendelkezett. 
Mindezek alapján vélhetően (hiszen lehetnek fellebbezé-
sek, visszalépések) a jelöltek az alábbi sorrendben szere-
pelnek majd az április 3-ai szavazólapon:

1. Jézsó Gábor - DK, Jobbik, Momentum, MSZP, 
LMP, Párbeszéd

2. Macskás József - független
3. Molnár Sándor - NÉP

4. Veszprémi Árpád - MM
5. Papp György - Munkáspárt-ISZOM
6. Dr. Koncz Zsófia - FIDESZ-KDNP

A választási bizottság bírságok kiszabásáról is határozott. 
A törvény értelmében a választási irodától átvett összes 
ajánlóívet a megadott határidőig hiánytalanul vissza kell 
adni az irodának, ellenkező esetben ajánlóívenként ezer 
forintos bírságot kell kiszabni a jelöltre, jelölőszervezet-
re. A választási bizottságnak nincs mérlegelési jogköre és 
méltányosságot sem gyakorolhat, ezért a Mi Hazánk Moz-
galomra 10 ezer, a DK, Jobbik, Momentum, MSZP, LMP, 
Párbeszéd alkotta pártszövetségre 7 ezer, míg a független-
ként indulni szándékozó Dusza Lászlóra 2 ezer forintos 
bírságot szabott ki.

f.l.

- Dermesztő hírekre ébredtünk feb-
ruár 24-én: hajnalban Oroszország 
megtámadta Ukrajnát, Vlagyimir 
Putyin orosz elnök különleges ka-
tonai művelet végrehajtását rendel-
te el az országban. Úgy gondolom, 
hogy a legtöbben nem voltunk felké-
szülve arra, hogy a XXI. században 
Európában újra szembesülnünk kell 
a háború okozta értelmetlen rombo-
lással, áldozatokkal és veszteségek-
kel. Egy ilyen katonai akció híre - 
történjen a világon bárhol - mindig 
megrendíti a jóérzésű embereket, de 
ez az invázió most a keleti szomszé-
dunknál zajlik, ott, ahol a mai napig 
számos magyarlakta település talál-
ható. - nyilatkozta lapunknak Dr. Fü-
löp György polgármester. - A kezde-
tektől fogva elképesztő civil össze-
fogásnak lehetünk szemtanúi, sokan 
sokféleképpen próbálják segíteni a 
háború elől menekülő keleti szom-
szédainkat. Ahogy az elmúlt napok-
ban megtapasztaltuk, a határ menti 

településeken gyakran percről-perc-
re változik a helyzet, de a jó szán-
dékú segítségre és emberséges gesz-
tusokra mindig szükség van. Csütör-
tökön reggel első dolgom volt, hogy 
felhívjam Babják Zoltánt, testvérvá-
rosunk, Beregszász polgármesterét, 
és azóta is folyamatosan kapcsolat-
ban vagyunk. A polgármester úr ké-
résének megfelelően a Tiszaújváro-
si Humánszolgáltató Központ köz-
reműködésével a hét végén 2 tonna 
tartós élelmiszert vásároltunk, me-
lyet a Vöröskereszt segítségével jut-
tattunk el Beregszászra. Az idő elő-
rehaladtával és az események ala-
kulásával kezdjük pontosabban lát-
ni, hogy mivel támogathatjuk még 
a település lakóit, de természetesen 
mindannyian szívügyünknek tekint-
jük, hogy a lehetőségeinkhez mér-
ten maximálisan segítsünk a bajba-
jutottakon, tervezünk pénzadományt 
is valamelyik segélyszervezet bevo-
násával. Ebben a helyzetben nem fe-

ledkezhetünk meg a városunkban 
többnyire ideiglenesen tartózkodó 
ukrán állampolgárságú dolgozókról 
sem, akik tiszaújvárosi nagyválla-
latok alkalmazásában állnak. Telje-
sen érthető módon ők mindannyian 
szeretnék biztonságban tudni a sze-
retteiket, ezért fel kell készülnünk 
arra, hogy a háború elől menekü-
lő hozzátartozóiknak megfelelő kö-
rülményeket tudjunk biztosítani, egy 
olyan környezetet, ahol biztonság-
ban érezhetik magukat. Ennek érde-
kében már felvettem a kapcsolatot a 
Jabil Circuit Magyarország Kft., il-
letve a MOL Petrolkéma Zrt. képvi-
selőivel, hiszen közös kötelességünk 
és felelősségünk, hogy szolidaritást 
mutassunk. A pandémia után most 
ismét egy meglehetősen szokatlan 
és rémisztő helyzettel kell szembe-
néznünk, de bízom benne, hogy em-
berségből, szolidaritásból és segíteni 
akarásból ismét példát fogunk mu-
tatni - mondta a polgármester.

Segítünk szomszédainkon

Szörnyű, ami Ukrajnában történik
Február 24-én, csütörtökön reggel 
arra ébredt a világ, hogy az orosz 
hadsereg megtámadta Ukrajnát. 
Vlagyimir Putyin kora hajnalban 
jelentette be a támadást, és minden 
nagyvárost azonnal tűz alá vettek. 
A Tiszaújvárosban élő ukrán di-
aszpórát is sokkolta a háború híre.

Rémület
- Nagyon váratlanul ért minket - 
mondja Molnár János, aki néhány 
éve Kárpátaljáról költözött Tiszaúj-
városba. - Nekünk családunk, roko-
nok, ismerősök, barátok vannak Uk-
rajnában. Azonnal írtunk a közeli ro-
konságnak, és barátoknak, hogy ho-
gyan vannak, milyen most ott a hely-
zet. Az egyik ismerősünk egy Kijev 
melletti kisvárosban él a családjával, 
és hajnali négy órakor arra ébredtek, 
hogy bomba robbant. Nagyon meg-
ijedtek, egy óra alatt összepakoltak, 
és apuka, anyuka egy egyéves kis-
gyerekkel irányba vették Kárpátal-
ját autóval. Hajnali ötkor indultak ki 
a városból, és tíz órakor még azt ír-
ták nekünk, hogy még nem értek ki 
Kijevből. Amiről mi tudunk, hogy 
vannak civil áldozatok. Olyan vide-
ók kerülnek fel a netre, vagyis azok-
ra a csatornákra, amiket követünk, 
hogy gyakorlatilag, mint itt, tízeme-
letes házakban élnek az emberek, az-
tán bombarobbanást látunk és hal-
lunk, mindenki megijed, és menekül 
a pincébe. Szörnyű, ami ott van. Egy 

óriási túlerővel szemben próbál har-
colni az ukrán hadsereg.
Szabó Olena rokonai egy Kijevhez 
közeli kis faluban, Vojnihában élnek. 
Ő is folyamatosan figyeli a híreket.
- Kijevben, Harkivban és Donyeck 
megyében nagyon súlyos a helyzet - 
mondja Olena. - Az ott élőket evaku-
álják, felszólították őket, hogy men-
jenek a metróba, óvóhelyekre. Kérik 
az embereket, ne menjenek az utcára, 
mert Oroszország sok támadást intéz 
ellenük, súlyos harcok vannak. Any-
nyira félnek az emberek, hogy már 
a híreket sem akarják hallani. Befe-
dik az ablakokat, hogy a berepülő re-
peszektől védjék a házat. Éjszaká-
ra nyitva hagyják az ablakokat, hogy 
hallják, ha veszély közeleg, el tudja-
nak bújni a pincékben. Azt mondták, 
hogy éjszakára mindenki kapcsolja le 
a villanyt, hogy ne lássák az oroszok, 
hová kell lőni.

Hírek, álhírek
Rengeteg hamis videó, és álhír nehe-
zíti a tájékozódást. Magyarországgal 
kapcsolatban is elterjedt néhány ha-
mis információ. Egy ideig az kerin-
gett több hírcsoportban, hogy már 
csak mi blokkoljuk Oroszország le-
tiltását a SWIFT banki rendszerről.
- Mindenképpen azt javaslom - mond-
ja János -, hogy próbáljunk meg hiva-
talos forrásokból tájékozódni. Az uk-
rán elnök honlapján, vagy őt követ-
ve értesülhetünk az aktualitásokról. 
Úgy gondolom, hogy ebben a csatá-
ban nem lehet győztes fél egyik sem. 
Mindenképpen a megegyezés mellett 
kellene valahogy kitartani, emellett 
kellene rendezni a helyzetet, mert ez 
senkinek sem jó, itt csak óriási vesz-
teségek lesznek.

Segítségnyújtás
Magyarország már a háború első 
napján megnyitotta a határt a mene-
kültek előtt. Megalakult a Nemzet-
biztonsági Operatív Törzs, és arról 
döntött, hogy védelmet nyújtunk az 
ukrajnai menekülteknek.
- Nagyon sokan átjöttek Magyaror-
szágra, és sokan mentek Csehország-
ba - mondja János. - Ezt úgy kell el-
képzelni, mint például nálunk ott-
hon a kis falucskánkban, hogy van-

nak a fiatal párok egy-két vagy akár 
több gyerekekkel, és apuka az egyet-
len pénzkereső. Választaniuk kellett, 
hogy ha apukát elviszik katonának, 
akkor ki fogja eltartani a családot? 
Tehát mindenkinek mérlegelnie kel-
lett, hogy mit szeretne csinálni. Vagy 
harcolni a hazáért, ha engedik a fel-
tételek, vagy pedig ha védeni akarja 
a családját, akkor el kell menekülni. 
Tehát ez nagyon nehéz kérdés az otta-
ni embereknek, de mindenkinek meg 
kellett hozni egy döntést. Nekünk a 
családunkból néhányan átjöttek ide, 
viszont nagyon sokan otthon marad-
tak, mert egyszerűen nem akarják 
otthagyni az egész életük munkáját, a 
kis házukat, a kis telküket, a munká-
jukat, a szeretteiket.

Akinek van rá lehetősége, most úgy 
tud segíteni, hogy egy kiválasztott 
adománygyűjtő szervezetnek élelmi-
szerekből, gyógyszerekből, és egyéb 
mindennapos szükségleti szerek-
ből csomagot készít. Ezek a szerve-
zetek folyamatosan szállítják, illetve 
kiosztják a rászorulóknak az adomá-
nyokat.
- Sokat segítenek a szomszédos or-
szágok, például Magyarország, Len-
gyelország - mondja Olena. - Befo-
gadják útlevél nélkül is az időseket, 
asszonyokat, gyerekeket. Tiszaújvá-
rosban is sokan összefogtak, hogy 
segítsenek a menekülteken. Engem is 
megkérdeztek, szükségem van-e va-
lamire, illetve, hogy vannak a hozzá-
tartozóim. Nincsenek jól, de bízunk 
abban, hogy jóra fordulnak a dolgok.

Surányi P. Balázs 
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A választási bizottság sorsolással határozta meg a jelöltek 
szavazólapi sorrendjét.

Szabó Olena

Molnár János
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Hope, az újabb reménység
Szerintem Mancs, a mentőkutya neve 
mindenkinek ismerősen hangzik. A mis-
kolci Spider Mentő- és Felderítőcsoport 
méltán híres tagja volt. Rengeteg sike-
res akció, bevetés kapcsolódik a nevé-
hez. Talán az egyik leghíresebb beveté-
se, amikor 1999-ben a törökországi Iz-
mit városát földrengés rázta meg. A ro-
mok alól egy hároméves kislányt men-
tettek ki élve, aki öt napja várta a segít-
séget. Mancs méltó utódja, Hope és tár-
sa, Lehoczki László a Hamvas Béla Vá-
rosi Könyvtár vendége volt.

- Azt olvastam, hogy idegeneknek nem sza-
bad a munkakutyákat simogatni. Ez igaz? 
- Egy olyan őrző-védő kutyánál, ami szol-
gálatot teljesít, a védelem a feladata, akkor 
csak  engedéllyel lehet megközelíteni. Ha a 
kutya vezetője nem ad erre engedélyt a ku-
tyának, akkor az illetőnek egy bizonyos te-
rületen belül már nem szabad belépnie. A 
mentőkutyáknál ennek az ellentéte az igaz. 
Náluk az a lényeg, hogy szeretetet kapja-
nak, szeressék az embereket, ezért keres-
sék az embert. Ők igénylik a simogatást és 
nagyon meghálálják.
- Már kölyökkorban meg lehet állapítani, 
hogy melyik kutyából lesz jó mentőkutya?
- A folyamat olyan, mint az embereknél. 
Amikor a gyerekek megszületnek, még 
senki nem tudja, hogy operaénekes, fes-
tőművész, költő lesz belőle vagy inkább a 
tudomány fogja vonzani. Ez később derül 
ki. A kutyáknál is így van. Minden kutya 
megtanul járni, ugatni, szagolni. Mi folya-
matosan figyeljük a képességeiket, és ami-
ben jónak látjuk, azt fejlesztjük. Teszteljük 
a megoldó képességüket, az ügyességüket. 
A kutyák nem mentőkutyának születnek, 
körülbelül 20 százalékot hoznak a geneti-
kából és 80 százalékot az ember tesz hozzá 
tanítással. Lehetőséget biztosítunk neki ar-
ra, hogy bizonyítsa azt, hogy alkalmas er-
re a faladatra.
- Mennyi idősen áll szolgálatba egy men-
tőkutya? 
- Kölyökkoruktól kezdve arra képezzük 

őket, hogy majd egyszer a mentési ügy 
szolgálatába fognak állni. Tízhetes kor-
ban kezdjük a környezethez, névhez, gaz-
dához, körülményekhez szoktatást. Aztán 
6-8 hónapos korban a fegyelmi gyakorla-
tok következnek, vezényszavakat teljesíte-
nek, majd 8 hónapos kor után, amikor az 
agya eléri a megfelelő fejlettségi szintet, 
akkor jönnek az úgynevezett szakági kép-
zések. Ekkor tanulja meg, hogy hogyan ke-
ressen élő vagy halott személyt vízen vagy 
szárazföldön.  
- Ha jól értem akkor a kutyák kiképzését a 
mentőcsoport tagjai végzik.
- Igen, nagyon fontos az, hogy a kutya csa-
ládban nőjön fel, az érzelmi kötődés elen-
gedhetetlen. Én a kutyáimmal együtt ke-
lek, együtt fekszek, amíg én menni bírok, 
addig ő is jön mellettem és végzi a dol-
gát. Ez a szimbiózis azért is fontos, mert 
az egész mentési tevékenység csapatmun-
ka. A munkánk során természetesen az em-
ber tudja, hogy milyen feladatokat kell el-
végezni, a kutya pedig mint egy műszer 
csatlakozik ebbe a folyamatba. Ez azt je-
lenti, hogy a kutya mutatja meg, hogy mer-
re induljunk el, ha ő nem lenne, el se tud-
nánk kezdeni a munkát.
- Mióta társak Hope-pal?
- Hope most lesz hatéves és hároméves ko-
rától teljesen önállóan, megbízhatóan dol-
gozik. A neve is azért lett Hope, ami ango-
lul reményt jelent, mert Mancs után ő a kö-
vetkező reménységünk.
- Ha már szóba került a nagy előd, az az 
érzésem, hogy Mancs mindig itt van, itt 
lesz közöttünk. 
- Igen, ő egy etalon volt. Magyarországon 
ő honosította meg a kutyával történő men-
tési feladatokat.  Ő volt az első kutya, aki 
külföldön már bebizonyította, hogy igen-
is alkalmasak a magyar kutyások és ku-
tyák erre a tevékenységre. Huszonhat or-
szágban jártunk vele, illetve itthon is száz-
húsz riasztás volt éves szinten. Ezek nagy 
számok, és ez egy eredményes pályafutás. 
Mancs egy nagyon komoly tudású kutyus 
volt.
- Hope méltó utódja lehet, vagy már az is?  

- Igen. Minden bevetésen ott van már ve-
lünk. Az utóbbi évek sikerei az ő nevé-
hez és a kollégáihoz köthetők. Fontos tud-
ni, hogy a kutya orránál pontosabb mű-
szert még nem találtak ki. A szagelemzé-
si feladatok, amiket a kutya elvégez, ezek 
pótolhatatlanok. Mondok egy példát. Az 
egyik külföldi mentési akció során egy ösz-
szedőlt nagy ház romjai alól kellett men-
tenünk. Ilyen esetekben az emberi érzék-
szervek elbutulnak, mi nem halljuk, nem 
látunk a törmelékek alá, hogy van-e vala-
ki a romok alatt. A kutya érzékeli és jel-
zi, ha testet talál. Sőt, másképpen jelez, ha 
élő embert és másképpen, ha halottat ta-
lál. Ez is nagyon fontos, hiszen a felada-
tok rangsorolásában segít. Természetesen 
ilyenkor az élők mentésével kezdünk. Per-
sze azt nem tudja megmondani, hogy há-
nyan vannak a romok alatt. Volt olyan ese-
tünk Egyiptomban, hogy sajnos halottakat 
jelzett Hope és öt gyerek feküdt egy fran-
ciaágyon, akikre rászakadt a plafon. Ehhez 
tartozik és fontos tudni,  hogy hat órán be-
lül még a halott embert is élőnek jelzi. Ez-
után tudja már úgy érzékelni, szétválaszta-
ni a sejtbiológiai folyamatokat, amikor már 
nem az élő embert kell jeleznie.
- Ez egy 24 órás szolgálat. Folyamatosan 
készenlétben kell lenni. Nem lehet könnyű, 

mondjuk az éjszaka közepén szolgálatba 
indulni.  
- Az ember ilyenkor átkapcsol, nem az-
zal foglalkozik, hogy fáradt vagy hogy 
hideg van. Menni kell, mert szükség van 
ránk. Amikor veszem fel a narancssár-
ga ruhát, akkor már a kutyák tudják, hogy 
munka van. Több kutyám is van, és ilyen-
kor mindegyik ott ül a kocsi mellett és vár-
ja, hogy melyikőjüket viszem magammal. 
Ha az egyiket kiválasztom, a másik ket-
tő lekonyult füllel veszi ezt tudomásul és 
egy egész hétig rám se néznek, megsértőd-
nek. Persze ez rövid ideig tart, mert tudják, 
hogy szeretem őket, de ebből az akcióból 
most kimaradtak.
- Volt olyan, amikor a gazdit kellett meg-
menteni?
- Persze, sokszor volt ilyen. Egyik alka-
lommal Olaszországban voltunk, Sarno 
nevű városkában, ahol kilencméteres sár 
borította el a települést, az egyik részen be-
szakadt alattam ez a sárréteg. Annyi lélek-
jelenlétem volt, hogy elkaptam a mellettem 
lévő kutya farkát. Ez a kutya éppen Mancs 
volt. Addig tartott engem, amíg jöttek a 
többiek egy kötéllel és kihúztak. Ha ő ott 
akkor nem segít, akkor elsüllyedek és nem 
hiszem, hogy most mi itt beszélgetnénk.

ema

Amikor egy álom valóra válik
Az Eötvös József Gimnázium egykori 
diákja, Nagy Ildikó és kutyája, egy ame-
rikai staffordshire terrier, Sindy mutat-
kozott be az Ötórai tea soron következő 
eseményén a művelődési központ konfe-
renciatermében.

Ildikó kutyák számára tervezett, egye-
di design kiegészítők készítésével foglal-
kozik, vállalkozását, a Nidodogs-ot más-
fél évvel ezelőtt alapította. Nagy utat járt 

be, kezdetben varrógépe sem volt, a kö-
zépfokú közgazdasági szakon és a pénz-
ügy-számvitel területén szerzett ismeretei 
mellett nem volt jártas sem az eladásban, 
sem az informatikában, sem a fotózásban. 
Mára azonban szorgalmának és kitartásá-
nak köszönhetően jól ismert szereplőjévé 
vált az egyedi készítésű kutyakiegészítők 
piacának. Varrni a nagymamája tanította 
meg, élete első nyakörvét kutyája, Sindy 
számára készítette az első fizetéséből vá-
sárolt varrógéppel.  

- Eddig divatos felszerelésekkel foglalkoz-
tam, nemrég váltottam profilt, most már 
sokkal strapabíróbb holmikat, elsősorban 
nyakörveket készítek, amelyeknek legin-
kább az a különlegessége, hogy minden 
mintát magam tervezek hozzájuk - mondta 
Ildikó. - A mostani irány egy masszívabb, 
egyedibb vonal, egyedi dizájnal, amit én 
tervezek, nem nagyon érhető el máshol. 
Immár nem a divat inspirálja az új irányt, 
hanem leginkább a természet. Az ára ma-
gasabb, olyanoknak szánom a termékei-
met elsősorban, akik évente egy-két nya-
körvet vesznek, de olyankor a lehető leg-
jobbat keresik. 
Ildikó fontosnak tartja ügyfeleivel a kap-
csolattartást, megrendelései teljesítésekor 
személyes üzeneteket is mellékel a termé-
kekhez. 
- Ha szeretnénk valamit, ki kell lépnünk 
a komfortzónánkból. Amikor elkezdtem 
a nyakörvezést, megvettem a varrógépet, 
megtanultam varrni, aztán ahhoz, hogy 
ebből meg tudjak élni, meg kellett tanul-
nom eladni is, amit egyáltalán nem tud-
tam. Ahogy fotózni sem, pedig az ugyan-
csak alapvető a termékek eladásához. Az-
óta viszont megtanultam mindent. Koráb-
ban az instagramon kereskedtem. Renge-
teg minőségi posztot kellett feltennem oda, 
hogy megrendeljék a termékeimet. Köztük 
olyan videókat, melyekben én beszélek, 

hogy tudják az emberek, kitől rendelnek. 
Ehhez kapcsolódóan pedig nagyon sok 
gondom volt azzal, hogy kiálljak és beszél-
jek a vásárlóimhoz. Szerintem egy tizenöt 
másodperces videót egy órába is beletelt 
megcsinálnom, mert olyan sokszor kel-
lett újra felvennem, hogy jó legyen. Most 
már ez viszonylag jól megy. A másik ne-
hézségem az volt, hogy közgazdaság sza-
kon informatikát csak két évig tanultunk, 
kéthetente egyszer. Ami azt jelenti, hogy a 
szövegszerkesztő programon kívül olyat, 
ami nem a könyveléshez való, nem tudtam 
használni. Pedig a reklámanyagok készí-
téséhez elengedhetetlen a speciális prog-
ramok használata. Most - másfél év után 
-  a mintákat nemcsak én tervezem, hanem 
én is rajzolom képernyőceruza segítségé-
vel. Három nap múlva nyit a webshopom, 
amelyet teljes egészében én hoztam össze. 
Rengeteg kedves embert ismertem meg az 
elmúlt másfél év alatt a vállalkozáson ke-
resztül, és az együttműködésekből barát-
ságok születtek. Természetesen a varrás-
ban is sokat fejlődtem, de ami a legtöbbet 
adott, az a közösségépítésben való előrelé-
pésem. Rettenetesen jólesik, hogy vannak 
olyan emberek az ország másik felén, akik 
folyamatosan követik a munkásságomat. 
Ők adják számomra a legtöbb motivációt a 
folytatáshoz - zárta gondolatait Ildikó.

Ördögh István
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Ildikó, Sindy és a kivetítőn a kollekció egy része.

Lehoczki László és Hope hat éve társak.



Március 3., csütörtök
9:00 HétHatár: Háború a szomszédban - Adománygyűjtés a 

menekülteknek - Pedagógussztrájk - Kontárok kíméljenek! - 

Választási aktualitások - Az érem másik oldala    

9:15 Hétről-Hétre: Tiszaújvárosban élő ukránok a háborúról 

- Távleolvasás - Magyar rocklegendák - Kosárlabda - Labda-

rúgás   

Március 9., szerda
18:00 HétHatár:  Háborúban - Választási infók - Bölcsődei el-

látások - Hosszú hétvégés telt házak - Hulladékügy - Nőnapi 

köszöntő - Ünnepi menetrend - TRI napok 

18:15 Hétről-hétre: Nyugdíjas közgyűlés - Vitaminbomba - 

Numizmatikai kiállítás - Nőnek lenni - Sport

Március 10., csütörtök
9:00 A szerdai adás ismétlése 

Március 11., péntek
18:00 B4 Híradó

A Tisza TV műsora

Kovászos kenyérrel az egészségünkért
A városi könyvtár természetes 
gyógymódok területén is képzett 
könyvtárosa, Riczu Anikó tartott 
előadást a kovászolásról és a ha-
gyományos eljárással készült ke-
nyér jótékony hatásairól. 

- Tulajdonképpen mi is az a kovász és 
mit jelent a kovászolás?
- A kovász egy élő anyag, amely jó-
tékony gombák és baktériumok ré-
vén a víz és a liszt erjesztéséből jön 
létre. Ilyen például az élesztőgomba, 
ami az élesztőben is van. Ennek az a 
jelentősége, hogy szén-dioxidot ter-
mel és lazítja a kenyeret. Emellett a 
tejsav baktériumok és az ecetsav bak-
tériumok segítik elő a kenyér növe-
kedését a hagyományos kovász ese-
tében. Szemben a tömegtermelésben 
hozzáadott, a kovász hatását helyet-
tesítő térfogatnövelőkkel és más ada-
lékanyagokkal, amelyek lehetővé te-
szik, hogy a kenyerek nagyon gyor-
san, akár két-három óra alatt elkészül-
jenek, és mellesleg a szervezetre sin-
csenek jó hatással. Egy kovászolással 
dolgozó pékségben fél- vagy akár egy 
egész napba is beletelhet a kovászolás 
folyamata. A kovász minőségét befo-
lyásolja a liszt jellege. Ha nem sike-
rül egy kenyér, lehet gyanakodni arra, 
hogy nem volt jó a liszt vagy a gabo-
na minősége, és az sem mindegy, mi-
lyen vizet használunk.
- Milyen vizet és lisztet javasol?
- Klórmentes, szűrt vizet vagy állott 
vizet, mert a klór nem biztos, hogy jót 
tesz az élesztőgombáknak és a benne 
lévő baktériumoknak, amelyek a ko-

vászt fogják érlelni. Liszt tekinteté-
ben a teljes kiőrlésű lisztet és a rozs-
lisztet javaslom, mert általuk erősebb 
lesz a kovász.
- Hogyan lehet megkülönböztetni a 
kovásszal készült kenyeret az adalé-
kanyagostól?
- Rögtön észrevehető a különbség, 
mert az élesztős kenyerek felfújt, ösz-
szenyomható állagúak.
- Milyen jótékony hatásai vannak a 
hagyományos kovásznak? 
- Elsősorban az emésztőrendszert kí-
méli, hiszen a glutén - a gabonában 
lévő fehérje - átalakul, úgymond fer-
mentálódik a kovászolás során, és így 
emészthetővé válik. Számos bélprob-
léma - például a puffadást -  megelőz-
hető, ha hagyományos kovásszal ké-
szült kenyeret fogyasztunk. Lassab-
ban is szívódik fel, tehát a vércukor-
szint szabályozására is kedvező ha-
tással van, különösen igaz ez akkor, 
ha rozslisztet is adunk a kovászhoz. 
Nagyon jó prebiotikum, amely meg-
felelő táptalajt nyújt a probiotiku-
moknak a bélben, tehát a bélflórán-
kat is javítani tudjuk, ha kovászos ke-
nyeret eszünk. Van olyan ismerősöm, 
aki nem gluténérzékeny, és ha ková-
szos kenyeret eszik, akkor elmúlnak 
a puffadásos panaszai, mert az élesztő 
okoz neki gondot, amellyel általában 
a boltban kapható kenyereket készí-
tik. Viszont attól, hogy előemésztődik 
a glutén, még nem lesz gluténmentes 
a kenyér. Tehát aki valóban cöliákiá-
ban szenved, ne gondolja, hogy a ko-

vászos kenyér megoldja a problémá-
ját. 
- Hogyan készül a kovász és általa a 
kovászos kenyér?
- A kovász alapvetően vízből és liszt-
ből készül. Ehhez jön még hoz-
zá pluszban liszt, víz és só a kovász 
úgynevezett etetése során. Így ké-
szül az alap kovászos kenyér. Külön-
böző extrákkal is kiegészíthetjük ezt 
az eljárást. Van, aki magvakat tesz 
bele, vagy egy kis zsiradékot. A ka-
lácsjellegű kenyerekbe vajat, fűsze-
reket is lehet keverni, valamint tejet, 
amely egy picit édesít. Nagyon fon-
tos, hogy egy többnapos érlelés során 
minden nap megetetjük a kovászt. Az 
első két napon összekeverjük a lisztet 
a langyos vízzel, aztán lezárjuk - de 
nem légmentesen - majd másnap este 
megnézzük, hogy milyen állapotban 
van. Ha picit buborékos és a térfoga-
ta is nőtt a harmadik napra, akkor új-
ból megetetjük. Kilenc napig etetjük, 
és a kilencedik napon lehet sütni vele. 
Ezt nevezzük anyakovásznak, ame-
lyet sohasem használunk el teljesen, 
mindig hagyjunk meg belőle egy evő-
kanálnyit, hogy a következő sütésre 
maradjon. Ha nem szeretnénk nagyon 
gyakran sütni, akkor tegyük be a hű-
tőbe, de sütés előtt egy-két nappal ve-
gyük ki, mert fel kell éleszteni, hogy 
újból elég erős legyen a sütéshez. Mi-
után elkészült, lefagyaszthatjuk. Ami-
kor kiolvad, olyan, mintha friss lenne.

Ördögh István

A Magyar Parasport 
Napja a Kazinczyban

Február 22. a Magyar Parasport napja. A Magyar Pa-
ralimpiai Bizottság (MPB) és a Fogyatékosok Orszá-
gos Diák-, Verseny- és Szabadidősport Szövetsége (FO-
DISZ) idén 5. alkalommal hirdette meg Lélekmozga-
tó programját, melynek célja, hogy az ország óvodásai 
és iskolásai ezen a napon betekintést nyerjenek a pa-
rasportolók helyzetébe. 

A Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola és Óvo-
da 2022-ben is csatlakozott a felhíváshoz, az óvodás és is-
kolás csoportokkal egyaránt. Az ovisok Bartos Erika me-
séin keresztül ismerkedtek meg a fogyatékkal élők min-
dennapjaival. A mesék meghallgatása után rajzzal, kézmű-
ves technikával fejezték ki érzéseiket. A mesefeldolgozás 
során a kicsik beleképzelhették magukat egy hallás-, egy 
mozgás-, valamint egy látássérült kisgyermek helyzeté-
be, átélhették nehézségeiket, és az érzékenyítő beszélge-
tés során megosztották az óvó nénikkel gondolataikat, fel-
tették kérdéseiket a betegen élő gyermekek mindennapjai-
hoz kapcsolódóan. 
Az iskolások a testnevelés órákon parasportágak (ülőröp-
labda, csörgőlabda, stb.) kipróbálására kaptak lehetősé-
get, majd a hittan és osztályfőnöki órákon, valamint a nap-
közis foglalkozásokon lélekmozgató kisfilmek megtekin-
tése után fogalmazták meg felvetéseiket. Választ kerestek 
arra a kérdésre, hogy az egészséges emberek miként segít-
hetik sérült embertársaik mindennapi életét.
 A Magyar Paralimpiai Bizottság mottója: „Fogyatékosnak 
lenni nem jelenti azt, vesztesnek lenni!” A program meg-
valósításával célunk, hogy e nemes gondolat jegyében az 
egymás iránti elfogadás, a megértés ne csak a parasport, 
hanem az év minden napján kísérje sérült embertársaink 
életét. 

Makkainé Chmara Marianna
igazgató

2022. március 3. Kultúra � 7.

Az ülőröplabdát is kipróbálták.

Riczu Anikó a kovásszal.

A hagyományos kovászos kenyér elsősorban az emésztőrendszert kíméli.



Étkezési térítési díjak szedése 
és ebédjegyosztás

2022. március

07. hétfő Kazinczy-ház (Hunyadi isko-
la)

07.30 - 12.00 
és 
13.00 - 16.00

Gyerek és alkalmazott befi-
zetés

Őszirózsa Idősek Klub 07.30 - 8.00 "Esély" Napközi Otthon
08. kedd Kazinczy-ház (Széchenyi is-

kola)
07.30 -12.00
és 
13.00 - 16.00

Gyerek és alkalmazott befi-
zetés

Bölcsőde 3.sz. pavilon 07.30 - 9.00 
és 
15.00 - 16.00

Bölcsődés gyerek és alkal-
mazott

09. szerda Kazinczy-ház (Hunyadi isko-
la)

07.30 - 12.00 
és 
13.00 - 16.00

Gyerek és alkalmazott befi-
zetés

Kazinczy-ház 1. em. 73/3. 07.30 - 12.00 
és 
13.00 - 16.00

Óvodás gyerek és alkalma-
zott

Őszirózsa Idősek Klub 10.30 - 12.00 Szociális étkezők
10. 
csütörtök

Kazinczy ház (Széchenyi is-
kola)

07.30 - 12.00 
és 
13.00 - 16.00

Gyerek és alkalmazott befi-
zetés

Bölcsőde 3.sz. pavilon 09.00 - 12.00 Szociális étkezők
16. szerda Központi Étterem 09.00 - 12.00 Szociális étkezők
17. 
csütörtök

Központi Étterem 10.00 - 12.00 Szociális étkezők

21. hétfő Tiszaszederkény Idősek Klub 10.45 - 12.15 Szociális étkezők
22. kedd Tisza-parti Szabadidőház 11.00 - 12.00 Szociális étkezők
23. szerda Kazinczy-ház (Hunyadi isko-

la)
07.30 -12.00
és 
13.00 - 16.00

Pótbefizetés és alkalmazott 
étkezés megrendelés

Kazinczy-ház (Gondozóház) 08.00 - 12.00 
és 
13.00 - 15.00

Szociális étkezők

24. 
csütörtök

Kazinczy-ház (Széchenyi is-
kola)

07.30 - 12.00 
és 
13.00 - 16.00

Pótbefizetés és alkalmazott 
étkezés megrendelés

Bölcsőde 3.sz. pavilon 08.30 - 12.00 Pótbefizetés szociális étke-
zés és alkalmazott étkezés 
megrendelés

29. kedd Kazinczy-ház (Gimnázium) 07.30 - 12.00 
és 
13.00 - 16.00

Minden gimnáziumban ét-
kező

Kazinczy-ház (Központi étte-
rem)

12.00 - 13.00 Pótbefizetés és alkalmazott 
étkezés megrendelés

30. szerda Kazinczy-ház (Gimnázium) 07.30 - 12.00 
és 
13.00 - 16.00

Minden gimnáziumban ét-
kező

Kazinczy-ház (Gondozóház) 07.30 - 12.00 
és 
13.00 - 15.00

Szociális étkezők

Kazinczy Ház I. em. 73/3. 07.30 - 12.00 
és 
13.00 - 16.00

Bóbita,Tündérkert, és Szi-
várvány óvodák gyermek 
és alkalmazott pótbefizetés

31. 
csütörtök

Kazinczy-ház (Gimnázium) 07.30 - 12.00 
és 
13.00 - 16.00

Minden gimnáziumban ét-
kező

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

Maszk használata kötelező!

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

Nyugdíjas 
egyesületi közgyűlés

A Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesülete 2022. március 7-én 14.00 órakor tartja éves 
közgyűlését, (határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés 14.30 óra) amely-
re ezúton tisztelettel meghívjuk a tagságot.
A közgyűlés helye: Központi Étterem (Tiszaújváros, Kazinczy út 2.) 
A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítunk!
A közgyűlésen való részvételhez védettségi igazolvány szükséges! 

Az egyesület elnöksége nevében: 
Varjas Lászlóné elnök

Ruhaosztás 
romáknak

A Tiszaújvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat, a Tiszaújvárosi Roma Polgárjo-
gi Mozgalom, valamint a Tiszaújvárosi Cigány Nagycsaládosok Szervezete a járvá-
nyügyi szabályok figyelembevételével a rászoruló roma családok részére új és hasz-
nált ruhákat oszt 2022. március 5-én (szombaton) 10.00 órától. 
Helyszín: Tiszaújváros, Rákóczi utca 81. szám.

Farkas Sándor
elnök

Horgászengedély romáknak
A Tiszaújvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat hozzájárul a tiszaújvárosi roma la-
kosság részére a horgászengedélyek kiváltásához és várja azok jelentkezését, akik 18. 
életévüket betöltötték és szociálisan rászorultak. 
Jelentkezni lehet 2022. március 4-étől március 12-ig a Tiszaújváros, Rákóczi út 81. 
sz. alatt.

Farkas Sándor 
elnök

Tiszteletdíjas gondozó
A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ tiszteletdíjas gondozó munkatársat 
keres - lehet nyugdíjas is - jelzőrendszeres házi segítségnyújtás készenléti rend-
szerben történő feladatellátásra, Tiszaújváros területére.

A tiszteletdíjas gondozó feladata az ellátott személy segélyhívása esetén a krízishely-
zet helyszínére történő 30 percen belüli megjelenése és a segélyhívás okául szolgáló 
probléma megoldása érdekében szükséges azonnali intézkedések megtétele.

A feladatellátás határozatlan idejű, szakmai végzettség nem előírás, önéletrajz és bár-
mely meglévő bizonyítván másolat szükséges.

Jelentkezni 2022. március 4-ig lehet személyesen a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató 
Központ titkárságán, Tiszaújváros, Kazinczy út 3. szám alatt, illetve telefonon érdek-
lődni a 49/548-190-es telefonszámon lehet.

Tisztelt Gépjármű-tulajdonosok!
A Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár 

2022. március 15-én (kedd) ünnepi megemlékezést szervez az 
1848/49-es forradalom és szabadságharc emlékére. 
Kérjük, hogy az ünnepség zavartalan lebonyolítása, 

valamint saját gépkocsijuk védelme érdekében 
17.00 és 19.00 óra között 

a Tisza úton ne parkoljanak!

8. � Közlemények 2022. március 3.

FELHÍVÁS
Amennyiben lehetősége van rá, és szeretné felajánlani 

a TISZAÚJVÁROSI MECÉNÁS KÖZALAPÍTVÁNYNAK személyi jövedelem-
adója 1 %-át, úgy az erre vonatkozó rendelkező nyilatkozatot szükséges kitöltenie. 

Adószám: 18412262-1-05
Köszönjük, hogy megtisztel bennünket felajánlásával!

a Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány kuratóriuma



Szakács munkakör
A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ pályázatot hirdet 1 fő szakács 
munkakör betöltésére, 4 hónap próbaidő kikötéssel, határozatlan időre szóló ki-
nevezéssel.

Pályázati feltételek:
• szakács végzettség
• magyar állampolgárság
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
• egészségügyi alkalmasság
• előnyt jelent a közétkeztetésben szerzett tapasztalat, illetve a diétás szakács végzett-
ség
Feladatok: 
• a konyha vezetése, a konyhalányok irányítása
• az ételek elkészítése és tálalása az étlap alapján
• alapanyagok megrendelésének összeállítása
• áruátvétel
• raktárak kezelése

A bérezést az 1992. évi XXXIII. évi törvény a közalkalmazottak jogállásáról, valamint 
annak végrehajtásáról szóló 77/1993. (V.12) Korm. rendelet; az államháztartásról szó-
ló 2011. évi CXCV. törvény; valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtá-
sáról rendelkező 368/2011. (XII.31) Korm. rendelet határozza meg.
A pályázathoz csatolni kell:
• önéletrajzot
• bizonyítványmásolatot
• erkölcsi bizonyítványt (visszaigazolás megléte)
• adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatot
• a borítékon fel kell tüntetni az 19-4/2022. iktatószámot
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. 03. 11.
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. 03. 12.
Az állás a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
Érdeklődni és a pályázatokat benyújtani a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Köz-
pontban lehet. Cím: Tiszaújváros, Bethlen Gábor u. 7. (117-es iroda)
Telefon: Stefánné Andrea: 06 - 49/ 548 - 308, Bánréviné Zán Tamara: 06 - 49/548 - 
383

Molnárné Tóth Anita
igazgató

Gondozó munkakör
A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ (3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3.) 
pályázatot hirdet 1 fő részére gondozó munkakör betöltésére.

Feladatai: 
- szociális alapszolgáltatási feladatok ellátása (házi segítségnyújtás) 

A jogviszony időtartama: 
- 1 fő határozott idejű (várhatóan 2023. októberig tartó) kinevezés 

Pályázati feltételek: 
- középfokú végzettség
- szociális gondozó és ápolói végzettséget (OKJ) igazoló bizonyítvány 
- felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- motivációs levél
- szakmai önéletrajz 
- iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata
- bejegyzésmentes, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a Kjt. 20. 
§ (1) és (5) bekezdéseinek megfelelően 
- hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati el-
járással összefüggésben szükséges kezeléséhez

Bérezés: a Közalkalmazottak Jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerint. 
A pályázatot a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központba, Poropatich Péter intéz-
ményvezetőhöz kell eljuttatni, Tiszaújváros, Kazinczy út 3. címre. Pályázni csak a pá-
lyázati feltételekben felsorolt valamennyi irat benyújtásával lehet, ellenkező esetben 
a pályázat érvénytelen. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázat azonosító számát: 
880/2022., valamint a munkakör megnevezését: gondozó. 
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredményte-
lenné nyilvánítsa.
A pályázatok beérkezésének határideje: 2022. március 18.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2022. március 25.
A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni Poropatich Péter intézményvezetőnél a 49/548-
190-es telefonszámon lehet.

Nőnapi buszjárat
A szépkorúak nőnapi köszöntése rendezvényhez kapcsolódó buszjáratok 

A rendezvény ideje: 2022. március 8. (kedd) 15:00
A rendezvény helye: 

Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár
Derkovits Művelődési Központ
(Tiszaújváros, Széchenyi út 2.)

Busz indulása:
14:15 Tisza-parti városrész buszmegálló

Tiszaszederkény, művelődési ház
Tiszaszederkény, Kossuth út 70.

Tiszaszederkény, Dózsa György út 2. (régi iskola)
Derkovits Művelődési Központ

Visszaút:
16:15 Üzletsori buszmegálló

Tiszaszederkény, Dózsa György út 2. (régi iskola)
Tiszaszederkény, művelődési ház
Tiszaszederkény, Kossuth út 70.

Tisza-parti városrész buszmegálló

Kiegészült az ebrendelet
Felhívjuk a település ebtartóinak figyelmét, hogy a kedvtelésből tartott állatok tartásá-
ról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet a következő rendelke-
zéssel egészült ki:
Az eb nem tartós, kizárólag átmeneti kikötése az alábbi feltétel esetén megengedett:
a) az állaton végzett ápolás, illetve gyógykezelés céljából, annak idejére,
b) az állat veszélyes viselkedése miatt, a veszélyeztetés idejére,
c) közlekedésbiztonsági, az állat testi épsége és a járműforgalom zavartalan működé-
se érdekében, vagy
d) állatról emberre terjedő betegség megelőzése esetén, a betegség idejére.

Eb esetében az átmeneti megkötésnél használt eszköz hossza:
a) kistestű ebnél (testtömege 20 kg alatt) 5 méternél,
b) közepes testű ebnél (testtömege 20–40 kg) 7 méternél,
c) nagytestű ebnél (testtömege több mint 40 kg) 9 méternél,
d) futólánc esetén a feszített és a futó részek hosszának összege 8 méternél, a futó rész 
hossza 3 méternél rövidebb nem lehet.
Az átmeneti megkötéshez alkalmazott nyakörvnek forgóval ellátottnak kell lennie, és 
az állat számára fájdalmat nem okozhat.

A kedvtelésből tartott állat tartási helyének (kennel) olyan méretűnek kell lennie, hogy 
az állat fajára jellemző mozgási igényét ki tudja elégíteni.
Tilos:
a) kistestű ebet 10 m2-nél, 
b) közepes testű ebet 15 m2-nél, 
c) nagytestű ebet 20 m2-nél kisebb területen tartósan tartani.

Amennyiben az ebtartó az előírt férőhelyigényeket nem teljesíti, az állat mozgását a 
megengedettől eltérően korlátozza, állatvédelmi bírság kiszabásának van helye.
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 43.§ 1b) pontja 
szerint az állatvédelmi bírság alapösszege hetvenötezer forint, ha az állatvédelmi bír-
ság kiszabására okot adó jogsértés elszenvedője kedvtelésből tartott állat.
Az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. mellékletének 
j) pontja alapján a kiróható alapbírság szorzója 5-szörös.
A fenti előírások értelemszerűen a családi házas övezetekben (Kertváros városrész, Ti-
szaszederkény, Tisza-part városrész) elhelyezkedő ingatlanokon történő ebtartásra vo-
natkoznak.

Kérünk minden ebtartót a szabályok betartására!

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Hamvas Béla Városi Könyvtár Tiszaszederkényi Fiókkönyvtár

HÉTRŐL-HÉTRE! - játékos „szabaduló” kalendárium

A játék év végéig tart, a hetente megjelenő feladatokat a Tiszaszederkényi Fiók-
könyvtár honlapján a JÁTÉKRA FEL! menüpontban 

lehet megtalálni és megoldani.
 

A játék azért „szabaduló”, mert ahhoz hogy továbbléphessen, sok mindenre magá-
nak kell rájönnie a játékosnak. Fontos, hogy minden helyesen megoldott feladat után 
egy számkód jelenik meg, és a következő hónapba csak az előző hónapban össze-

gyűjtött 4 számkód segítségével lehet majd továbblépni.

Bármikor be lehet kapcsolódni a játékba, de mindig végig kell csinálni
 az első héttől a feladatokat.

Aki kitartóan év végéig végigjátssza a játékot, nyereményben részesül.
Bővebb információ a 49/544-552 telefonszámon, illetve 
a szabonegyongyi@tujvaros.hu email címen kérhető.

Jó szórakozást kívánunk!

2022. március 3. Közlemények � 9.



Tisztelt Lakosság!
A B-A-Z Megyei Kormányhivatal tájékoztatása alapján az alábbiakra hívjuk fel a fi-
gyelmet:
A 2020. március 11. és 2022. május 31. között lejárt/lejáró személyazonosító igazol-
vány, útlevél, vezetői engedély 2022. június 30-ig érvényesek.
A 2020. július 4. és 2020. november 3. között lejáró egyéb okmányok (pl. közgyó-
gyigazolvány, parkolási igazolvány, a forgalmi engedélybe bejegyzett műszaki érvé-
nyességi idő) már nem érvényesek.
A 2020. március 11. és 2020. július 3. között lejárt, vagy 2020. november 4. és 2022. 
május 31. között lejárt, lejáró hivatalos okmány, ideértve a forgalmi engedélybe be-
jegyzett műszaki érvényességi időt is 2022. június 30-ig érvényes.
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy az okmányok cseréjét időben kezdjék meg.
A gördülékenyebb ügyintézés érdekében javasoljuk az előzetes online időpontfogla-
lást a https://idopontfoglalo.kh.gov.hu/bejelentkezes oldalon.
Az ügyintézéssel kapcsolatos további információk a magyarorszag.hu oldalon találha-
tók, továbbá az ingyenesen hívható 1818-as telefonszámon felvetett kérdésekre a hét 
minden napján 0-24 órában felvilágosítást kaphatnak.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Tájékoztatás a veszélyhelyzet 
miatt meghosszabbított 

érvényességű okmányokról

10. � Hirdetés/Közlemény 2022. március 3.



A Sportcentrum eseményei
Március 5. (szombat) 

Labdarúgás

10.00 FCT - Miskolc Népkert Volán  
U14 bajnoki mérkőzés          1. sz. Füves pálya

12.00 FCT - Encs     
U13 csapatok bajnoki mérkőzése      2. sz. Füves pálya

Kézilabda

16.00 TSC - MEAFC
női csapatok bajnoki mérkőzése  Játékcsarnok

18.00 TSC - Gyöngyös
férfi csapatok bajnoki mérkőzése Játékcsarnok

Március 6. (vasárnap)

Labdarúgás

11.00 Sajószöged U19 - Sajóörös 
edzőmérkőzés               Műfüves pálya

Foghíjasan nehéz nagyot harapni
KOSÁRLABDA. A bajnokság hu-
szonkettedik fordulójában a Mis-
kolc csapatát fogadta a Phoenix. 
Gerőcs Bálint és Asszú Áron hiá-
nyában egy centerrel kellett neki-
vágnia a derbinek, Szabó Norbert 
játékát is nélkülöznie kellett a csa-
patnak, de még így sem volt esély-
telen a tabella harmadik pozíció-
jában állomásozó ellenféllel szem-
ben. A végjátékra azonban elfáradt 
a csapat.

Phoenix KK - MEAFC
66-77 

(17-19, 18-21, 15-16, 16-21)

2022. február 25. Tiszaújvárosi Sport-
centrum, 150 néző.
Játékvezetők: Gál János, Gergely 
Csaba, Marton Péter.

Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix 
KK: Drizner Gábor (2), Bán Tibor 
(9/3), Hegedűs Gergely (7/3), Jordan 
Madrid-Andrews (22), Kovács Zoltán 
(1). Csere: Hajdu Boldizsár (-), Lenke 
Balázs (-), Drahos Gábor (12/6), Frik-
ker Marcell (7/3), Taskós István (-), 
Molnár Bence (-), Asszú Ádám (6). 
Vezetőedző: Siska János.
Nehezen indult a találkozó, a Miskolc 
gyorsan ellépett hat pontra. Az első 
negyed közepétől azonban fokozatos 
felzárkózásnak lehettünk tanúi, és a 
hetedik percre megszületett az egyen-
lítés, majd egy Andrews-duplával a 
fordítás is (15-13). Bár Drahos meg-
toldotta a vezetést még két büntetővel 
is, a MEAFC újabb lendületet tudott 

venni, és 17-19-re megnyerte a kez-
dő szakaszt.
A második játékrészben ismét a Pho-
enixen volt a sor, hogy beérje ellen-
felét. A Bán-Drahos-Andrews trió a 
harmadik percre meg is teremtette az 
újabb fordítást (25-24), ezt követő-
en sokáig fej-fej mellett haladt a két 
csapat. Frikker, Asszú és Hegedűs is 
beszállt a pontgyűjtésbe, de a félidő 
végjátékában a vendégeknek jött ki 
jobban a lépés (35-40).
A harmadik etapra megkopott az ösz-
szpontosítás, ez a játékrész a Mis-
kolc fölényéről szólt. A negyed kö-
zepén már tizenöt pontos előnyben 
volt (39-54), ezt a menetelést akasz-
totta meg egy jó időben érkező Dra-
hos-tripla. Az Andrewsra támaszkodó 
hazai rohamok aztán biztató eredmé-
nyeket hoztak, és sikerült hat egység-

re apasztani a hátrányt (50-56).
A Phoenix a negyedik etapban már 
erősen érezte a betegségek és sérülé-
sek miatt távol lévők hiányát. Nem si-
került az előző negyed lendületét át-
menteni, egyre inkább a MEAFC aka-
rata érvényesült. Gyorsan tíz pontra 
nőtt a különbség, és hiába volt ered-
ményes Asszú, Andrews, majd ké-
sőbb Hegedűs, Drahos, Drizner és 
Bán is, csak annyit tudtak elérni, hogy 
az időközben tizenöt pontra növekedő 
hátrányt tizenegyre apasztották a lefú-
jásig (66-77).
Siska János: Gratulálok a Miskolc 
csapatának; azt gondolom, hogy sok-
kal jobb mérkőzést játszottunk, mint 
az ősszel. Volt esélyünk nyerni, de 
mivel magas poszton nem volt rotá-
ciónk, a végére elfáradtunk. Jól küz-
dött a csapat.

Fájdalmas lecke a sereghajtótól
LABDARÚGÁS. Az NB III Keleti cso-
portjának 23. fordulójában a bajnok-
ságban sereghajtó SBTC együttesét fo-
gadta a Termálfürdő FC Tiszaújváros. A 
mérkőzésen az előzetesen esélyesebb há-
zigazdák sorsát egy kiállítás és egy tizen-
egyes pecsételte meg.

Ragyogó, hat mérkőzés óta tartó veretlen-
ségi sorozat folytatására készült a harma-
dosztályban a forduló előtt 20. helyen ál-
ló Salgótarján ellen az újvárosi együttes. A 
kék-sárgák legutóbb tavaly november ele-
jén kaptak ki a listavezető Kazincbarci-
kától. A nagyszerű széria folytatásaként a 
mérkőzés előtt most is mindenki hazai si-
kert várt. Az első 10 perc izgalommentes 
időszaka után azonban a 12. percben né-
mileg váratlanul, szinte a semmiből szerez-
ték meg a vezetést a nógrádiak. Nagy Má-
té passzolt vissza egy szabadrúgást az alap-
vonal közeléből Batának, a tarjáni játékos 
középre továbbított és Gazdag 6 méterről 
sarokkal juttatta a labdát Herceg kapujá-
ba, 0-1. Előnye birtokában megnyugodott 
a tarjáni alakulat, amely jól tartotta a lab-
dát, nem engedte kibontakozni a házigaz-
dákat. A 36. percben Vitelki rafinált sza-
badrúgását hárította Szalay, mely a legve-
szélyesebb újvárosi helyzet volt az első fé-
lidőben. A 44. percben 10 emberre fogyat-
kozott a hazai csapat, amikor a Batával 
szemben szabálytalankodó Nagy P. meg-
kapta második sárgalapját, így a kiállítás 
sorsára jutott. 
A második félidőre mindkét tréner két-
két játékost cserélt. A házigazdák igyekez-
tek emberhátrányban is többet és veszé-
lyesebben támadni. Az 51. percben Gérin-

ger labdaszerzése után Nagy D.-hez továb-
bított, aki egy csel után 14 méterről lőtt, 
de Szalay a helyén volt és hárított, majd a 
68. percben Bussy középre ívelésénél Ma-
helek veszélyeztetett fejjel, de a helyzet a 
vendég hálóőrnek köszönhetően ismét ki-
maradt. A 79. percben Bussy csavart ka-
pura éles szögből egy szabadrúgást, de lö-
vése nem találta el a kaput. A 82. perc-
ben egy csereember jóvoltából megtört a 
jég, összejött a tiszaújvárosi egyenlítés. 
Bussy ívelt a 16-oson belülre szabadrúgás-
ból, a védők röviden mentettek, a labda a 
18 perccel korábban beállt Erős elé került, 
aki kapásból 14 méterről félmagasan lőtt a 
salgótarjáni kapu közepébe, 1-1. A gól után 
alig telt el egy kis idő és ismét a vendégek-
nél volt az előny. A 16-oson belülre betö-
rő Sárközit vágta fel a játékvezető szerint 
Gelsi. A megítélt 11-est a hazaiak erősen 
vitatták. A büntetőt a 85. percben csere-
ként beállt Gyetvai végezte el, aki higgad-

tan, az elmozduló hazai kapus mellett a há-
ló közepébe vágta a labdát, 1-2. A nógrádi-
ak a találkozó végén annyira belejöttek a 
gólszerzésbe, hogy a 93. percben meglőt-
ték harmadik találatukat. Constantino, Kó-
csa, Gyetvai volt a labda útja, utóbbi lövé-
sénél elsőre még mentettek a hazai védők, 
de az ismétlésnél már nem hibázott az SB-
TC játékosa, 1-3. A Salgótarján így megle-
petésre 3 ponttal távozott Tiszaújvárosból 
és elkerült az utolsó helyről. A kék-sárgák 
vereségükkel továbbra is 41 ponttal rendel-
keznek és visszacsúsztak a 6. helyre. Vi-
telki Zoltán együttese legközelebb márci-
us 6-án a DVTK II otthonában lép pályá-
ra, majd március 13-án, vasárnap 14 órától 
a Törökszentmiklóst fogadja.

Tiszaújváros - Salgótarján
1-3 (0-1) 

Tiszaújváros, 150 néző. V.: Sándor Cs. 

Termálfürdő FC Tiszaújváros: Herceg - 
Géringer (Tóth S.), Gelsi, Pap (Bartusz), 
Bussy, Vitelki (Erős), Lőrincz, Gottfried, 
Molnár M. (Mahalek), Nagy D., Nagy P. 
Edző: Vitelki Zoltán.

Salgótarjáni BTC: Szalay - Bata (Gyet-
vai), Érsek, Köböl, G. Bíró, Bakos, Nagy 
M. (Constantino), Filkor (Sárközi), Csi-
fó (Horváth M.), Boros (Kócsa), Gazdag. 
Edző: Vízteleki János.

Vitelki Zoltán: Nem azt játszottuk, amit 
szoktunk, amit most is elterveztünk. Az el-
ső félidőben körülményesen és könnyel-
műen futballoztunk, mint korábban. Ösz-
szességében a mai eredményt csak ma-
gunknak köszönhetjük, dolgozunk tovább, 

de a mostani találkozót nagyon ki kell ele-
meznünk, hogy visszatérjünk arra az útra, 
ami minket eddig jellemzett.

Vízteleki János: Az első félidőben igyekez-
tük letámadni ellenfelünket, és a fiúk kre-
ativitásának köszönhetően szereztünk ve-
zetést. A hazaiaknál történt kiállítás min-
ket zavart meg jobban. A játékosok annyi-
ra akarták a sikert, hogy túlzottan is véd-
ték a kaput. A házigazdák egyenlítése után 
jött rögtön a válaszunk, sokat tettünk a mai 
győzelemért, előzetesen erre is készültünk. 
A csapatom Hidasnémetiben megszerzett 
győzelmünk óta nem szenvedett idegenben 
vereséget. 

A 23. forduló további eredményei:

Kazincbarcika - Tállya 3-0
Hajdúszoboszló - Sényő 1-0

Újpest II. - Békéscsaba II. 2-6
Füzesgyarmat - Jászberény 0-0

DEAC - Putnok 6-0
BKV Előre - Hidasnémeti 3-0

Kisvárda II. - Törökszentmiklós 1-0
Eger - DVTK II. 0-0

Tiszafüred - DVSC II. 1-0

Következik a 24.forduló:

2022. március 6., vasárnap
11:00 DVTK II. - Tiszaújváros

Újpest II. - Tiszafüred
DVSC II. - Füzesgyarmat

14:00 Tállya - Békéscsaba II.
Sényő - Kazincbarcika

Salgótarján - Hajdúszoboszló
Törökszentmiklós - Eger

Hidasnémeti - Kisvárda II.
Putnok - BKV Előre
Jászberény - DEAC

Kettős vereség
A TSC női és férfi kézilabda csapata is vereséget szen-
vedett a megyei bajnokság hétvégi fordulójában.
A nők az MVSC gárdáját fogadták, és az első félidőben 
remekül helytálltak, ám a végére elfáradtak.

TSC - MVSC 25-36 (13-14)
A férfiak Egerbe látogattak, és - csakúgy, mint a törö-
kök 470 éve - vereséget szenvedtek.

Eger - TSC 42-34 (20-16) 
A TSC gólszerzői: Búza 14, Molnár 7, Szabó 6, Gulyás 
5, Németh és Pöstényi 1-1

Pap látványos lövése elkerülte a kaput.

A közönség csalódottan távozott.

Sport � 11.2022. március 3.



12. � Rendezvények 2022. március 3.
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