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A szakemberhiány kontármunkát szül

Nincsenek könnyű helyzetben azok, akik mostanában fognak bele lakás-, és házfelújításba, vagy építkezésbe. 
Az emelkedő alapanyagárak mellett egyre erősebben mutatkozik a szakemberhiány is. Nagyobb a kereslet, 
mint amit a jó szakemberek el tudnak végezni, és ilyenkor megjelennek a kontárok, akik nem szeretnek szám-
lát adni az elvégzett munkáról, feketén foglalkoztatnak, és megpróbálják lebeszélni a megrendelőt arról, hogy 
szerződést kössenek. Ezekre a jelekre most különösen oda kell figyelni Tiszaújvárosban. Cikkünk az 5. oldalon.

Ünnepeljük őket 
minden nap!

A nők iránti megbecsülés és tisztelet napján, a Nemzet-
közi Nőnapon írom e sorokat. Március 8-a van. 1917 
óta jegyzik világszerte ezt a nevezetes ünnepet, történe-
te viszont jóval korábban, 1857-ben kezdődött, amikor 
ugyanezen a napon negyvenezer textilipari munkásnő 
sztrájkolt a férfiakéval megegyező bérért és az elvisel-
hetőbb munkakörülményekért New Yorkban. Aztán az 
évek során március nyolcadika nemcsak a hölgyek sok-
rétű egyenjogúságának szimbóluma lett, hanem egybe-
forrt az ellenük elkövetett, egyre aggasztóbb méreteket 
öltő, erőszakos cselekményekre vonatkozó figyelemfel-
keltéssel is. Március nyolcadika van. Tegnap megjelent 
a legbefolyásosabb magyar nők listája az egyik gazda-
sági lapban, ma pedig minden bizonnyal rengeteg ri-
portot is fogunk látni este a hírműsorokban. Bennük jól 
öltözött urak jól begyakorolt köszöntőivel, és valószínű-
leg azt is elmondják majd, hogy mindent meg kell ten-
ni a nők gazdasági helyzetének és védelmének megerő-
sítése érdekében. Aztán a szó elszáll. Minden évben így 
van ez, miért pont most lenne másként? Amióta az esze-
met tudom, ezt látom. Kicsiben is. Március nyolcadikán 
reggel vagy délután virággal futkosó férfitársaimat az 
utcán, este pedig romantikus vacsorákról készült fotó-
kat a közösségi oldalakon, néhány szép mondat kísére-
tében. Tömegesen, többnyire ezen az egy napon. Mi ma-
rad ezekből a szépségekből holnapra és a következő há-
romszázhatvannégy napra? Szerintem nem sok. 
Kedves férfitársaim! Mindannyian gondoljunk csak be-
le, mi mindent veszítenénk el az életünkből, ha nők nél-
kül kellene élnünk? Ha elvonatkoztatok a családtagok-
tól és a családalapítástól, akkor is végtelen hosszúsá-
gú a képzeletbeli listám. Rajta a barátaim névsorának 
nyolcvan százalékával, a tanárnőim, az orvosaim, a 
fodrászom, a varrónőm és bizony, a főnököm nevével 
is, aki megadta a lehetőséget arra, hogy hivatásszerűen 
foglalkozhassak a kedvenc hobbimmal, az írással. Már-
cius nyolcadika van. Kedves férfitársam! Te mit veszíte-
nél, ha egyszer csak, hirtelen a semmiből, egy varázsü-
tésre eltűnnének a nők az életedből? Én a magam részé-
ről bizton állíthatom: szinte mindent elveszítenék. Isten 
éltesse a hölgyeket!

Ördögh István

Szökőkútban gördeszkáztak
Több százezer forintos kárt okoz-
tak újra a vandálok a Március 15-
e parkban. A szökőkút medencéjét 
tették tönkre, annak vízzáró fólia-
burkolatát szántották fel több he-
lyen is kerékpárral, gördeszkával. 
A nagy, látványos szakadás mellett, 
több apró sérülés is van a burkola-
ton, ezeket újra javíttatni kell, csak 
ezután tudják feltölteni a medencét. 

- Sajnos itt nincs köztéri kamera, így 
nem tudjuk, hogy kik tették ezt - nyi-
latkozta lapunknak Sávolyi Péter, a 
Városgazda Kft. közterület-gondozó 
részlegvezetője. 

- A nyomok alapján szerintem gör-
deszkások és biciklisek szórakozhat-
tak a medencében, látszanak is a ke-
réknyomok, de az idén köveket is 
találtunk a szökőkútban. Nem tu-
dom miért csinálják, csak azt tud-
juk, hogy anyagi kárt okoznak folya-
matosan nekünk és ez már a sokadik 
eset. Mivel ez egy nagyon régi szökő-
kút, és az aljzata felvált, nem egyen-
letes, ezért a medence aljára egy víz-
záró fóliát raktunk, és ezzel próbál-

tuk meg a vízzáróságát és az egyen-
letes vízzárását biztosítani úgy, hogy 
egy szép látványt is mutasson, amikor 
fel van töltve vízzel. Ha ez kiszakad, 
mint most is több helyen, akkor a fó-
lia megemelkedik, nem lesz szép az 
alja, ha nem lesz lenyomva, akkor fel-
emelkedik a fólia és a víz is szivárog-
ni fog belőle. A hibát most a vállalko-
zóval kijavíttatjuk, összehegeszti a re-
pedéseket, ahol kiszakadt, de ez nem 
olcsó mulatság.

Tiszta lesz a sziget
A második helyre „futott be” a Tisza-szigeti Csónakki-
kötő Egyesület, s ezzel 200 ezer forintot nyert a TES-
CO közösségeket támogató programján. Az egyesület 
Tiszta Sziget Közösségi Nap elnevezéssel szervez ren-
dezvényt a pénz felhasználásával. Az egyesület tagjai 
és a helyi horgászok szemetet gyűjtenek majd a Tiszán 
és a folyóparton.
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Nem olcsó mulatság a javítás.

Nyírő Gyula Ölelkező pár című alkotása sok viszontagságot megélt már.
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Egyházi hírek 

Római katolikus
Szentmisék a megszokott időpontokban: kedd, csü-
törtök, péntek, szombat 18.00, szerda 8.30, vasárnap 
11.00. Március 15 -18., kedd - péntek a szentmisék 
8.30-kor. Március 19-én, szombaton 18.00, március 
20-án vasárnap 11.00-kor.
Minden vasárnap Sajószögeden 9.30-kor, minden pá-
ros vasárnap Sajóörösön 8.30-kor, minden páratlan va-
sárnap Nagycsécsen 8.30-kor van szentmise.
Március 27-én, nagyböjt 4. vasárnapján 9.30-kor Sa-
jóörösön templombúcsú, melyet Futó Béla piarista 
atya tart.
A bérmálkozás időpontja május 29., vasárnap 11.00 
óra. Szülői értekezlet első áldozók és bérmálkozók 
szülei részére március 22., kedd 17.00.
Görögkatolikus
Nagyböjt első vasárnapján az ukrajnai háborúban 
szenvedők és menekülők megsegítésére tartottunk 
gyűjtést. Hálásan köszönjük a nagylelkű adományokat. 
Pénzbeli adományokat egyénileg is utalhatunk a Gö-
rögkatolikus Metropólia számlaszámára: 10702071-
69121841-51400006 (a megjegyzés rovatba írjuk 
oda: Ukrajna). A rászorulókat segíthetjük a kárpátaljai 
Szent Panteleimon karitász támogatásával is (Palágy-
komoróci Görögkatolikus Egyházközség, 11100702-
85001245-59000005).
Istentiszteleti rend nagyböjt 2. hetében: hétközna-
pokon 17.30 esti istentisztelet; szerdán és pénteken  
17.30 Előreszentelt Adományok Liturgiája. Szomba-
ton elhunyt szeretteinkre emlékezünk: 11.00 Szent Li-
turgia és pannichida, 17.30 esti istentisztelet. Vasár-
nap (Palamasz Szent Gergely, Thesszaloniki érsekének 
emlékezete) 10.00 reggeli istentisztelet, 11.00 Szent 
Liturgia. 
Református
Tiszaszederkény
Úrnapi istentisztelet vasárnap, március 13. 10 óra.
Tiszaújváros
Bibliaóra: csütörtök, március 10. 17 óra.
Úrnapi istentisztelet vasárnap, március 13. 11 óra.
Konfirmációi előkészítő: a héten elmarad!
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 Ferenc Református Általános Is-
kola portáján adhatják le. Facebook oldalunkon folya-
matosan közöljük az aktuálisan szükséges adománykö-
rök listáját, kérjük ellenőrizzék. 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 13-ig (vasárnap) a Borostyán Gyógyszer-
tár (Széchenyi u. 11., tel.: 49/341-050), majd március 14-
től (hétfő) az Arany Sas Gyógyszertár (Bethlen G. út 17., 
tel.: 49/540-688) látja el. A telefonos készenléti szolgá-
lat a legtovább nyitva tartó gyógyszertár zárása után kez-
dődik 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

Kezdődik a rekonstrukció
Tisztelt Tiszaújvárosi Lakosok!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Tiszaújváros önkormány-
zata megbízásából a kivitelező a Lévay J. utca 1-11. 
számú lakóépületek előtti területen megkezdi az út, ke-
rékpárút, parkolók, járdák és garázsok előtti közterület 
rekonstrukcióját, ezért az érintett terület a közforgalom-
tól ideiglenesen el lesz zárva.
A kivitelezés várhatóan 2022. március 16-án indul és - 
az időjárás függvényében - előreláthatólag 120 napon 
belül fejeződik be. 

A garázstulajdonosok figyelmét külön felhívjuk, 
hogy gépjárműveikkel időben szíveskedjenek kiáll-
ni a garázsból a kellemetlenségek elkerülése érde-
kében! 

Kérjük, hogy a kivitelezés ideje alatt a közlekedési sza-
bályok betartásával és fokozott figyelemmel közleked-
jenek!
Megértésüket köszönjük!

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Három a gyűjtőszív

Februári nyertesünk
Február havi keresztrejtvényünk nyertese: 

Bajgár Józsefné
Gratulálunk, nyereménye egy 5000 Ft értékű 

Gorilla Burger vásárlási utalvány, melyet átvehet 
a Tiszaújvárosi Krónika szerkesztőségében. 

Menekülés
Ezzel a rejtvénnyel folytatódik már-
ciusi sorozatunk. A megfejtéseket 
április 1-ig egyben várjuk e-mail-
ben a kronika@tiszatv.hu címre, 
vagy postai úton a 3580 Tiszaújvá-
ros, Szent István út 16. címre.

2. � Sokféle 2022. március 10.

Már nem kell a városközpontba „zarándokolniuk” a Tisza-parti városrészben és a Tiszaszederkényben élőknek, ha részt 
akarnak venni a jótékonysági kupakgyűjtési akciókban. Immáron ugyanis lehetőségük van a lakóhelyük közelében lead-
ni az összegyűjtött kupakokat.  Tiszaszederkényben a Lorántffy szobor mellett, a Tisza-parti városrészben a buszmegál-
lónál található a Tiszaújváros felirattal is ellátott gyűjtőszív. A Tóth-Szer Kft. felajánlásának köszönhetően az egyiket in-
gyen kapta meg településünk.



Ilyen lesz 
a szavazólap

A helyi választási bizottság március 7-én jóváhagyta a 
választókerületünkben április 3-án, az országgyűlési 
képviselők választásán alkalmazandó szavazólap adat-
tartalmát.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 6. számú (tiszaújváro-
si székhelyű) Országgyűlési Egyéni Választókerületi Vá-
lasztási Bizottság február 25-ei ülésén sorsolással állapí-
totta meg a jelöltek szavazólapi sorrendjét. Március 7-én a 
szavazólap adattartalmát hagyta jóvá. Ezen a jelöltek hiva-
talosan használt családi és utóneve, a jelölő szervezet - kö-
zös jelölt esetén valamennyi jelölőszervezet - neve, illetve 
a független jelölés ténye szerepel.
 A választási eljárásról szóló törvény kimondja, hogy a je-
lölőszervezet jelképét 20 mm magas és 40 mm széles te-
rületen kell elhelyezni a szavazólapon. Közös jelölt ese-
tén, amennyiben a jelölőszervezetek több jelkép feltünte-
tését kérik, azokat együttesen kell a 20x40 mm-es terüle-
ten elhelyezni.
 A választási törvény kitér arra is, hogy amennyiben - jog-
orvoslati döntés vagy a nyilvántartásból való törlés követ-
keztében - megváltozik a szavazólap adattartalma, a vá-
lasztási bizottság jóváhagyására már nincs szükség, a vál-
tozás(ok) átvezetéséről - a jelölőszervezetek és a függet-
len jelöltek tájékoztatása mellett - a választási iroda gon-
doskodik. 

f.l.

Fellélegezhetünk végre, de még nincs vége
A maszktól végre megszabadul-
tunk, a vírustól azonban még min-
dig nem. Itt van velünk és talán már 
itt is marad, és itt van az influenza, 
vagy az influenzaszerű megbetege-
dés, ami miatt most nagyon sok a 
beteg, főleg a gyermekek között. 

Magas láz, fejfájás. Sokan keresik 
fel házorvosukat ezekkel a tünetek-
kel. Az iskolákban, óvodákban is fo-
lyamatos a hiányzás, sokan betegek, 
nincs olyan csoport, osztályközösség, 
ahol ne lennének hiányzók. „Úgy lá-
tom, az influenzavírus elérte gyerme-
keinket. Hirtelen sok a magas, tartó-
san lázas gyerek. Eleinte covid-tesz-
teltük őket, de negatívak, a CRP vizs-
gálatok pedig vírusfertőzést támasz-
tanak alá - írta közösségi oldalán Dr. 
Gyimes Zsófia házi gyermekorvos. 
A rendelőintézet folyamatosan tájé-
koztatja a lakosságot az oltási akci-
ókról, lehetőségekről. Az elmúlt 4 hó-
napban több mint 5 ezren vették fel a 
vakcinát, sokan már a negyedik dózist 
itt helyben, előzetes regisztráció nél-
kül, ám március 1-től a városunkban 
működtetett oltópont megszűnt. 
 - Azok a lakosok, akik nálunk kap-
ták meg az első oltásukat, a máso-
dik oltásért szintén hozzánk jöhetnek, 
a már megadott időpontban a fiziko- 
és balneoterápiás részlegre. A harma-
dik és negyedik oltás felvételére a to-
vábbiakban a megyei oltópontokon 
van lehetőség - kaptuk az informáci-
ót Nagyné Kántor Judittól, a rendelő-
intézet főigazgatójától. 

Időközben megjelent a rendelet a 
járványügyi intézkedések eltörlésé-
ről. Hétfőtől megszűnt a maszkvise-
lési kötelezettség. Nem kell már fel-
vennünk a tömegközlekedési eszkö-
zökön, az üzletekben, a postákon, az 
ügyfélszolgálatokon, de mostantól 
már a beltéri kulturális eseményekre, 
színházakba, moziba, a múzeumok-
ba és a sportrendezvényekre is maszk 
nélkül mehetünk, illetve a vendéglá-
tóegységek dolgozóinak sem kell már 
maszkot hordaniuk munka közben. 
A múlt csütörtöki Kormányinfón je-
lentette be Gulyás Gergely minisz-
ter, hogy átmenetileg kivezetik az ol-
tási igazolványhoz kapcsolódó szank-
ciókat is. Az erről szóló, pénteken 
megjelent kormányrendelet szerint 
megszűnik minden olyan korlátozás, 
amely védettségi igazolványhoz kö-

tötte az egyes hazai szolgáltatások 
igénybevételét. Megszűnnek a ren-
dezvényekre vonatkozó korlátozások, 
nem kell már védettségi igazolvány 
sportrendezvényre, kulturális rendez-
vényekre, zenés-táncos rendezvényre, 
500 főnél nagyobb létszámú szabad-
téri rendezvényekre sem. A Magyar-
ország területére történő beutazással 
kapcsolatos korlátozásokat is felol-
dotta a kormány.
A pénteken megjelent rendelet szerint 
a munkáltató döntésétől függően, de 
legkésőbb 2022. április 1-jén megszű-
nik az elrendelt, vagy alkalmazott fi-
zetés nélküli szabadság, illetve illet-
mény nélküli szabadság, vagyis már 
nem büntethető az, aki nem vette fel 
az oltást a korábbi kötelező munkálta-
tói előírás ellenére.

berta

Nőnek lenni nehéz
Hosszú idő után újra telt házas 
rendezvény volt a Derkovits Mű-
velődési Központ színháztermé-
ben. A nemzetközi nőnap alkalmá-
ból rendezett zenés délutánt a vá-
ros szépkorúinak a Tiszaújvárosi 
Humánszolgáltató Központ. 

A fővárosi Madách és a Magyar Szín-
ház művészei, Jancsó Dóra és Jenei 
Gábor népszerű slágerekkel, operet-
tekkel érkezett hozzánk, a szépko-
rú férfiak, idősklubok vezetői, tagjai, 
intézményvezetők és képviselők pe-
dig egy-egy szál virággal köszöntöt-
ték a nőket.
 A nőnap alkalmából dr. Fülöp 
György polgármester köszöntötte az 
ünnepelteket. 
- A hölgyek a társadalom azon tag-
jai, akik akkor is képesek ránk moso-
lyogni, akkor is képesek szeretni és 
bearanyozni a mindennapjainkat, ha 
nehézséggel küzdenek, ha gondjuk 
van, mi férfiak erre kevésbé vagyunk 
képesek - kezdte ünnepi köszöntő-
jét a polgármester. - Persze az lenne 
az ideális, ha minden nap nőnap len-
ne, de hát ezt nem tudjuk elintézni. 
Viszont azt elmondhatom, hogy hiá-
ba a női egyenjogúság, amiért ugye 
harcoltak, én nem merem kijelente-
ni, hogy ezzel az egyenjogúsággal 
a hölgyek jól jártak. Arra vezetett a 
női egyenjogúság, hogy most már a 
nőknek is annyit kell dolgozni, mint 
a férfiaknak, a munkahelyen ugyan-
úgy tekintünk rájuk, mint a férfiak-
ra, ugyanazok az elvárások, minde-
mellett nekik a családban is rengeteg 

feladatuk van, nem úgy, mint régen, 
amikor a nőknek, nem kellett annyit 
dolgozni, mint a férfiaknak. Emel-

lett elvárjuk tőlük, hogy mindig fris-
sek, üdék, vidámak, szépek mosoly-
gósak legyenek. Nőnek lenni rendkí-
vül nehéz dolog a 21. században, és 
ez úgy szép és úgy jó, hogyha leg-
alább mi férfiak a mindennapokban 
arra törekszünk, hogy egy kicsit át-
vállalunk otthon, a családi feladatok-
ból. Hölgyeim! Nagyon köszönöm, 
hogy vannak nekünk, hogy támaszai 
a közösségnek. Köszönöm azt, amit 
tettek és tesznek a mindennapokban 
Tiszaújvárosért, köszönöm a moso-
lyukat és a szeretetüket. Mi, férfiak 
arra fogunk törekedni, hogy habár 
egy évben csupán egy napon van nő-
nap, de önök az év minél több nap-
ján érezhessék azt, hogy önök nők és 
nagyon fontosak nekünk. Isten éltes-
se önöket!”- mondta köszöntőjében a 
polgármester. 

berta
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Dr. Fülöp György polgármester kö-
szöntötte a hölgyeket.

Hosszú idő után ismét megtelt a színházterem nézőtere.

Több mint ötezren vették fel a vakcinát négy hónap alatt.

Ilyen lesz az április 3-ai szavazólap.

Szabó András, a bizottság elnökhelyettese (balra) és Jakab 
István bizottsági tag ellenőrzi a szavazólap tartalmát. 



Bölcsődéről bölcsődére
Kétéves volt a kisfiam, amikor be-
írattam a bölcsődébe. Kettőnk kö-
zül én voltam az, aki nehezebben 
viselte az elválást. Ő könnyen bele-
szokott az új közegbe, hamar meg-
szerette a bölcsit. Részemről persze 
alapos utánajárás előzte meg az in-
tézmény kiválasztását, hiszen mi, 
tiszaújvárosi szülők, többféle ellá-
tás közül is válogathatunk.

Az önkormányzati fenntartású „Nap-
sugár” Bölcsődében gyakorlatilag 
nincs várakozási idő, folyamatosan 
tudnak új gyermeket fogadni. Az in-
tézmény 108 engedélyezett férőhely-
lyel rendelkezik, jelenleg 61 gyer-
mek jár ide. Az elmúlt időszakban 
volt olyan év, amikor kimagasló volt 
a bölcsődei kihasználtság, ez most va-
lamennyire visszaesett. Itt a bölcsődei 
gondozás díja 100 forint/ellátási nap, 
az étkezés pedig naponta 325 forint-
ba kerül. Terjék Magdolna, a bölcső-
de szakmai vezetője nyilatkozott la-
punknak.

- Négy pavilonrendszerünk van, 
nyolc csoporttal működik az intéz-
ményünk, 19 kisgyermeknevelő és 4 
dajka viszi a mindennapos tevékeny-
ségeket, hogy a gyerekek ellátása fo-
lyamatos legyen. A bölcsődei felvé-
tel a tiszaújvárosi önkormányzati ren-
delet értelmében állandó tiszaújváro-
si lakcímmel rendelkezők számára el-
érhető. Munkáltatói igazolás is szük-
séges hozzá, de vannak kivételes ese-
tek, amikor például a védőnői szolgá-
lat tesz javaslatot a gyermek elhelye-
zésére, vagy nevelésbe vett gyerme-
ket szeretnének elhelyezni az intéz-
ményben.
- Hogyan zajlik a beszoktatás?
- A beszoktatásunk folyamatos, a fel-
vételeknél mindig megállapodunk 
a szülőkkel, hogy milyen időpont-
ban szeretnének kezdeni, és az intéz-
mény hogyan tudja biztosítani a kez-
dő időpontot. Az első nap kilenc órá-
ra érkeznek a szülők a gyermekekkel. 
Jelenleg a járványügyi helyzet miatt 
csak egy szülő és a gyermek tartóz-
kodhat a beszoktatás ideje alatt a cso-
portszobában a nevelőkkel. Két hét a 
beszoktatás időtartama, de mindig a 
gyerektől függ, hogy ez hogyan ha-
lad. Gyerekcentrikusak vagyunk, el-
sősorban az ő igényeit nézzük, ho-
gyan tud alkalmazkodni az új környe-
zethez, a nevelőkhöz, a szülőtől va-
ló elváláshoz, és miden egyéb új élet-
helyzethez.
- Van olyan időszak, amikor valami-
lyen oknál fogva bezár a bölcsőde?
- Az intézményünk egész évben fo-
lyamatosan nyitva van. A nyári idő-

szakban négy hét áll rendelkezésünk-
re, hogy egy összevont gyermekcso-
porttal a nevelők számára is tudjuk 
biztosítani a szabadság kiadását, to-
vábbá az intézményben lévő karban-
tartási munkálatokat is biztonságosan 
el tudjuk végezni.
Városunkban több családi bölcsőde is 
működik. Ezek az intézmények Ma-
gyarország egész területéről fogad-
hatnak gyermekeket, tiszaújvárosi 
lakcím tehát nem szükséges a jelent-
kezéshez.
A Csemeteházban öt kisgyermekne-
velő dolgozik. Az intézménynek két 
csoportja van, egy csoportba hét gye-
rek jár. Itt a gyermekfelügyeleten kí-
vül a bölcsődei ellátásba beépített 
egyéb szolgáltatások is elérhetőek, 
például torna, angol nyelvtanulás. A 
családi házat, amelyben működik, ki-
fejezetten erre a célra építették, saját 
játszóházzal - tudtuk meg Pákh Edit-
től, az intézmény fenntartójától.
A hét férőhelyes Karakter Nebuló 
Családi Bölcsőde az utóbbi két-há-
rom évben maximális kihasználtság-
gal működik. Főállásban egy kisgyer-
meknevelő dolgozik itt, és két további 
segítő részmunkaidőben. Munkálta-
tói igazolás igen, tiszaújvárosi lakcím 
azonban nem szükséges ide. Megfo-
galmazott céljaik között szerepel a 
nők visszajuttatása a munkaerőpiac-
ra, a gyermekek családias környezet-
ben való nevelése. Kolosai Katalin-
nal, az intézmény szakmai vezetőjé-
vel beszélgettünk.

- Érkeznek hozzánk Miskolcról is, de 
vannak gyermekeink többet között 
Oszlárról, Palkonyáról és Újtikos-
ról is. Olyanra is volt már példa, ami-
kor volt szabad férőhelyünk, és egy-
egy család hazalátogatott külföldről 
és hosszabb időt itt töltöttek, így más-
fél-két hónapig járt hozzánk olyan 
gyermek, aki egyébként például Ang-
liában nevelkedik. A szülei azt sze-

rették volna, hogy a gyerek több ma-
gyar szót halljon, jobban ragadjon rá 
a nyelv.
- Milyen költséggel jár ez az ellátás?
- A térítési díj egy hónapra negy-
venötezer forint, az étkezési díj pe-
dig nyolcszáz forint naponta. Miu-
tán a gyermekek pelenkás korúak, azt 
kérjük a szülőktől, hogy biztosítsák a 
család által használt pelenkát. Minden 
mást azonban, a higiénés felszerelést, 
a kispárnától a törölközőig, az alapít-
vány biztosít, illetve a rendelkezésre 
álló térítési díjból és egyebekből fi-
nanszírozzuk.
Patai-Kaló Krisztina kisfia is ebbe a 
bölcsődébe jár. 

- Hallottunk róla, hogy ők kevés férő-
hellyel működnek, és nekünk az volt 
az egyik szempont, hogy legyen egy 
kis mélyvíz, de azért ne annyira mély-
vízbe kerüljön a gyerek. A kezdetek-
től szimpatikusak voltak a gondozó-
nők, és nagyon megbízom bennük.
Várhatóan 2023 elején nyílik majd 
meg a tiszaszederkényi bölcsőde, a 
projekt az uniós Területi Operatív 
Program keretében valósul meg. A 
Hernádmenti Kulturális, Sport és Ter-
mészetbarát Egyesület nyerte a pályá-
zatot, melyet követően tavaly októ-
berben tették le az intézmény alapkö-
vét. A közbeszerzési eljárást már le-
folytatták, heteken belül aláírják a ki-
választott kivitelezővel a szerződést 
és megkezdődnek az építési munká-
latok. A tervek szerint a civil szerve-
zet által fenntartott bölcsőde decem-
ber végén készül el. A 28 férőhelyes 
intézmény két csoporttal fog működ-
ni. Vidékies környezetben épül majd 
fel, így nagy hangsúlyt kap a környe-
zeti nevelés - értesültünk Brosch And-
reától, az egyesület projektmenedzse-
rétől, aki a bölcsőde szakmai vezető-
je is lesz.

venna

Megegyeztek, 
nem sztrájkolnak

A múlt héten sikerült megegyeznie a MOL Petrolké-
mia Zrt.-nek és a szakszervezeteknek. Napokig tar-
tó tárgyalások eredményeként a szakszervezetek úgy 
döntöttek, hogy aláírják a bérmegállapodást, figyelem-
be véve a külső körülményeket, az ukrán-orosz hábo-
rút is. 

Kezdetben a szakszervezetek 10 százalékos béremelést 
tartottak elfogadhatónak, az MPK viszont csak 7 százalé-
kos differenciált béremelésre volt hajlandó és akkor még 
tárgyalni sem akart tovább. Erre fel a cégnél működő szak-
szervezetek sztrájkot helyeztek kilátásba, és el is kezdték 
felmérni a sztrájkhajlandóságot a dolgozók körében.

- Mára megváltozott a helyzet, szerintem a fókuszponto-
kat sikerült az egyeztető tárgyalásokon tisztázni - nyilat-
kozta lapunknak Tóth Éva, a Petrolkémiában, Műanyag-
feldolgozásban és Szolgáltatásban Dolgozók Szakszerve-
zetének (PKDSZ) elnöke. - Minden fél a megállapodásra 
törekedett, hiszen időközben kitört az ukrán-orosz háború, 
ami nem csak az MPK-t, hanem az egész MOL-csopor-
tot érinti. A bérproblémákat teljes mértékben nem sikerül 
egy lépcsőben megoldani, de elindultunk a megoldás felé. 
Amit elértünk, hogy akiknek jelenleg 400 000 forint alatt 
van az alapbérük, ők egy magasabb, fix összeget kapnak, 
ami minimum 30 000 forint. Akiknek 400 000 forint fe-
lett van az alapbérük, fix 4 százalékos emelést kapnak, il-
letve itt még rendelkezésre áll egy 3 százalékos differenci-
ált keret.  Rendeződik a karriertáblának azon része is, ahol 
az elmúlt három évben nem volt emelés, és a tizenharma-
dik havi juttatás is megmarad. A részletekről még folynak 
a tárgyalások. Most, első körben nem sikerült mindenkit 
egységesen felzárkóztatni, de a célunk természetesen az, 
hogy ez a probléma a felszínen maradjon, és amikor pont 
kerül a végére, a munkavállalók elégedettek legyenek.

ema

Horgászközgyűlés
Átlagosan négyezer forinttal emelkedik a horgászenge-
délyek ára jövőre. A felnőtt éves jegyért így 41 ezer fo-
rintot kell majd fizetni 2023-ban. Kisebb vitát követő-
en ezt és az elnök 2021. évi beszámolóját is elfogadta a 
Zabos Géza Horgász Egyesület közgyűlése szombaton. 
A tavalyi pénzügyi terveket befolyásolta, hogy év köz-
ben megemelkedett a hal ára, a ponty például 60 száza-
lékkal került többe, mint egy évvel korábban. A telepí-
tési tervet azonban tartották, a plusz költségeket a tar-
talékokból fedezték. Az ülésen három fontos probléma 
is felmerült a horgászok részéről: a szemetelés, melyre 
május végéig, a kormoránok és a hódok elszaporodásá-
ra pedig őszig kell megoldást találnia a vezetőségnek. 

p.k.
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Tóth Éva, a PKDSZ elnöke.

Terjék Magdolna

Kolosai Katalin

Patai-Kaló Krisztina

A Nebuló maximális kihasználtsággal működik.



A szakemberhiány kontármunkát szül
Nincsenek könnyű helyzetben azok, 
akik mostanában fognak bele lakás-, 
és házfelújításba, vagy építkezésbe. Az 
egyre emelkedő alapanyagárak mellett 
egyre erősebben mutatkozik a szakem-
berhiány is. Forgács Margit is lakásfel-
újítás előtt áll. Festetni szeretne, a pad-
lóburkolatot kicserélni, és mint mond-
ja, a fürdőszobára is ráférne egy alapos 
tatarozás.

- Próbálok tájékozódni, hogy melyik szak-
ember mennyiért vállalná el a munkákat 
- mutat körbe Margit a lakásban. - Az in-
terneten keresgéltem és már kértem is né-
hány árajánlatot, de még nem döntöttem 
el, hogy kikre bízom a felújítást. Nagyon 
nehéz, mert már több helyről is hallottam, 
hogy voltak, akiket átvertek a kivitelezők. 
Persze az aggodalom kétoldalú. A szak-
emberben is ott van a kérdőjel, hogy vajon 
rendesen ki tudom-e fizetni az elvégzett 
munkát, meg bennem is van némi bizony-
talanság azzal kapcsolatban, hogy a meg-
felelő szakembert választom-e, aki meg-
tudja csinálni az elvállalt munkát. 
Tokaji György évek óta szobafestőként 
dolgozik. Jó szakember lévén tele van 
munkával, ezért hónapokat kell várni rá. 
Azt mondja, szerinte, aki már másnap el 
tudja vállalni a felújítási munkát, az nem 
biztos, hogy jó választás.  
- Nagyon fontos, hogy minőségi munkát 
adjak ki a kezeim közül - mondja György, 
aki egy tiszaújvárosi lakás felújításán dol-
gozik napok óta. - Nekem az a legjobb 
reklám, ha a megrendelők ajánlanak egy-
másnak. Amikor elkezdtem dolgozni, ak-
kor pár alkalommal adtam fel hirdetést, 
de mára már nincs erre szükség. Annyi 
munkám van, hogy az új megrendelőnek 
két-három hónapot kell várnia, mire elju-
tok hozzá. Nem szoktam ígérgetni, mert 
annak nem látom értelmét. A rendes, tisz-
ta munkát szeretem. Sajnos egyre több he-
lyen találkozok olyan munkával, amit el-
nagyoltak, elkapkodtak. A szobafestésnél 
az a gyakori probléma, hogy nem vakar-
ják le a falat teljesen, nem alapozzák, a rá-
festett festék pedig felhólyagosodik. Bár 
a szakmámat tekintve szobafestő vagyok, 
mégis sok helyen kérik, hogy javítsam ki 
a mások által ott hagyott hibákat. Nekem 
van iskolai végzettségem, ami azt jelen-
ti, hogy annak idején rendes szakmunkás-
képző iskolába jártam, ahol volt elméle-
ti és gyakorlati oktatás is. Ma már sajnos 
néhány hónapos képzéseken is lehet szak-
mát tanulni, de ezek nem adnak megfele-
lő tudást. Nincsenek meg az alapok. Eb-
ből következik, hogy egyre több az olyan 
„szakember”, aki igazából nem is az, sok 

hibával dolgozik, hiszen hiányzik a szak-
értelem. 
 Nehéz dolga van a megrendelőnek, és ne-
héz dolga van a szakembereknek is. A té-
mában Koji László, az Építési Vállalko-
zók Országos Szövetségének elnöke vála-
szolt a kérdéseinkre.
- A lakásépítések és a lakásfelújítások te-
rületén hullámzásokat tapasztalunk, hol a 
dombtetőn vagyunk, hol pedig a völgyben 
- tudtuk meg Koji Lászlótól. - A Közpon-
ti Statisztikai Hivatal  két hete tette köz-
zé a múlt évi, azaz a 2021-es számokat, 
amik az új lakásépítésekre vonatkoznak. 
Tavaly csupán 18 000-en, 2020-ban 26 
000-en vágtak bele építkezésbe. Idén ez 
a szám nagy valószínűséggel megközelí-
ti a 35 000-et, amiből 22 000 ebben az év-
ben biztos, hogy el is készül, emellett 250 
000 lakás van felújítás alatt. Ezek az óriási 
számok teljesen egyértelműen igazolják a 
kormányzati támogatások igénybevételét. 
Ma már elmondható, hogy minden negye-
dik újépítésű lakás mögött van valamilyen 
vissza nem térítendő támogatás, és min-
den ötödik lakásfelújításnál felhasználnak 
valamilyen  állami támogatást.

- Elképzelhető, hogy a közeljövőben nor-
malizálódik a helyzet és visszatér a régi 
kerékvágásba az építőipar? Arra gondo-
lok, hogy lesz elég szakember, és nem kell 
hónapokat várni a mesterekre.
- Átmeneti enyhe javulást érzékelhe-
tünk majd. Ennek oka az, hogy várható-
an 2022-ben az állami és önkormányzati 
megrendelések csökkenni fognak a múlt 
évhez képest, így  a lakosság, illetve  a 
magánmegrendelők részére több kapaci-
tás állhat rendelkezésre.
- Mi ennek az oka?

- Minden választási ciklus egy-egy beru-
házási ciklust is szokott jelenteni, ez nem 
egy magyar sajátosság. A választások után 
elmegy egy félév a kormányalakítással, 
lelassulnak a közösségi megrendelések 
előkészítési munkái, és ilyenkor, a válasz-
tás évében kevesebb megrendelés szokott 
lenni. Különösen igaz ez az infrastruktu-
rális létesítményeknél, tehát utat, vasutat, 
csatornaépítést leginkább az állami-  és 
önkormányzati oldal szokott megrendel-
ni, úgyhogy ebben az évben ezen a terüle-
ten dolgozó cégeknek vélhetően kevesebb 
munkájuk lesz, mint a múlt években volt. 
De ez csak átmeneti.
- Hogy állunk most a szakemberekkel?
- Jó szakmunkásból és mérnökből nincs 
elegendő, sem a lakásépítés sem a lakás-
felújítás területén. Ha az országos hely-
zetet nézem, leginkább Budapesten és az 
agglomerációs övezetében, Győr térségé-
ben és a Balaton-felvidék környékén vár-
nak a legtöbbet jó szakmunkásra a lakos-
sági megrendelők, és nem is számítunk ar-
ra, hogy a helyzet kedvező irányba válto-
zik majd. Tiszaújvárosban szintén hason-
ló a helyzet, hiszen lakásépítés és felújítás 
szempontjából kiemelt terület, mivel ren-
geteg új munkahely létesült az elmúlt idő-
szakban. Hirtelen jött ez a felértékelődés, 
így a szakembereknek nehéz tartani a tem-
pót. 
- Vannak, akik ezt ki is használják. Egy-
re több a magukat szakembereknek neve-
zők, de valójában inkább kontárok. Őket 
hogyan tudjuk kiszűrni? 
- Igen, az alkalom szüli a kóklereket. Ki-
használva a hiányt, sokan beszállnak az 
építőiparba. Úgy gondolják, hogy feste-
ni mindenki tud, a laminált padlót is csak 
össze kell pattintani. Hozzák segédnek a 

szomszéd fiút, na ebből nem sok jó szokott 
kisülni. Első és legfontosabb, hogy nem az 
a jó mester, aki magáról azt állítja, hanem 
akiről a korábbi megrendelői azt mond-
ják. Mindig le kell informálni a szakem-
bert vagy a kivitelezőt. Utána kell járni, 
hogy eddig milyen munkái voltak? Meg 
voltak-e vele elégedve? Megbízható-e? 
Kevesen tudják, hogy a Magyar Kereske-
delmi és Iparkamaránál a kivitelezőknek 
kötelező a szakmai regisztráció. Ebben or-
szágosan közel 100 000 vállalkozás van 
jelen,  Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 
pedig több mint 25 000 vállalkozás van re-
gisztrálva. Ez a lista fent van a honlapon, 
ahol városra, településre és szakmákra is 
rá lehet keresni. Nagyon sokszor tapaszta-
lom azt, hogy egy nagyobb értékű felújítás 
előtt a lakossági megrendelő odáig sem jut 
el, hogy legalább lecsekkolja, hogy arra a 
tevékenységre egyáltalán van- e jogosult-
sága annak a mesternek, aki jelentkezik 
az adott feladat elvégezésére. Tiszaújvá-
rosban és a környékén is kevés a jó szak-
munkás és a jó mérnök. Nagyobb a keres-
let, mint amit a jó szakemberek el tudnak 
végezni, és ilyenkor sajnos megjelennek a 
kontárok, akik nem szeretnek számlát adni 
az elvégzett munkáról, feketén foglalkoz-
tatnak, és megpróbálják lebeszélni a meg-
rendelőt arról, hogy szerződést kössenek. 
Ezekre a jelekre most különösen oda kell 
figyelni Tiszaújvárosban. 
- Ha valaki mégis beleesett a csapdájuk-
ba, mit tehet? 
- Ilyenkor két intézményt szoktunk aján-
lani. Az egyik a fogyasztóvédelem, a má-
sik pedig a békéltető testület, ahol a békél-
tetésben közreműködők próbálják a vitás 
helyzetet valamilyen módon megoldani.

ema
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Koji László

Tokaji György a mások által hátrahagyott hibákat is kijavítja.

Rosszul kivágott laminált padló… ...és csempe.



Letűnt korok pénzei, filléres emlékek
Érdekes dolog néha elgondolkodni azon, 
hogy évszázadokkal ezelőtt hogyan él-
hettek őseink. Milyen házakban lakhat-
tak, mi volt a vasárnapi ebéd, vagy mi-
lyen ruháik voltak, mivel és hogyan fi-
zettek, hogyan kaptak fizetséget mun-
kájukért, terményeikért? Kis-Tóth Fe-
rencet gyerekkorától érdekli a történe-
lem, különösen a pénzérmék és a bank-
jegyek. Évtizedek óta gyűjti különbö-
ző korok fizetőeszközeit, ezeket állította 
most ki a városi könyvtárban.

Commodus császár pénze az ókori Rómá-
ból, érmék egészen a középkorig. Korona 
bankjegyek a kiegyezés utáni időszakból, 
pengők, inflációs pénzek, és a korunkbe-
li forint. Mint egy időutazás, letűnt korok-
ról mesélnek.
- Az érme mindent megtanít - mondja Kis-
Tóth Ferenc. - Az adott évszázad kultúrá-
ját, életét, életvitelét, a pénz fizetőértékét. 
Ha az ember megfog egy 1669-es Lipótot, 
az visszaviszi a történelemben, elmeséli, 
akkor hogy éltek a főurak, hogy élt a köz-
nép, mit csináltak, miért tették azt, amit 
tettek, és megkapták-e érte a fizetségüket.
A kiállításon minden korszak külön asz-
talt kapott.
- Ez egy 1849-es Kossuth 5 bankós, tehát 
a szabadságharc idejéből való. A többi az 
Osztrák-Magyar Monarchia idejéből.
A pengőt 1927-ben vezették be, miután a 
korona értékét veszítette. Az első világhá-
ború utáni Magyarország új pénzének el-
nevezését kisebb vita előzte meg. Néhá-
nyan turulnak, libertásnak, vagy máriás-
nak keresztelték volna.
- Részemről, ami megvan - folytatja a rög-
tönzött tárlatvezetést Ferenc -, 1932-től 
1939-ig az 5 pengős, 10-es, 20-as, 50-es, 

a különböző variációik, és a 100-as. Ezen 
látható, hogy a háború idején offset nyo-
matokat is nyomtattak rá.
1946-ban, amikor elértéktelenedett a pen-
gő, az egymilliárd bilpengőn az egyes 
után 21 nullát kellett volna írni, de ez a 
bankjegy már nem került forgalomba. A 
világon valaha kiadott legnagyobb címle-
tű pénz a magyar százmillió bilpengős.
- Lényegében 1945 októberében indult el 
az infláció - mutatja a kisebb címletű pen-
gőket Ferenc -, és itt fejeződik be, 1946 
júliusában. Ami nekem megvan, az egy-
millió bilpengő, de még ide jönne a tízmil-
lió, a százmillió, és az egymilliárd bilpen-
gős, ami 1946. július 15-i dátummal van.
Ekkor már az utcán söpörték a bankjegye-
ket. Ennek ellenére ma már ezek közül is 
van, amelyik nagyon sokat ér.
- Van értéke, mert az utolsó egymilliárd 
milpengős most 80-100 ezer forintért, 
vagy akár 300 ezer forintért is megy árve-
résen. Van ára, igen, de nem mindegy, mi-
lyen a kinézete. Szép legyen, éle legyen, 
ne legyen gyűrött, gyönyörű szép tiszta le-
gyen.
Idén 75 éves a forint. A korunkbeli fizető-
eszköz címletei között is akad egy-két rit-
kaság.
- Az 1946-os forint közül a kék százas, és 
a kék tízes, ők becsületesen nagy értéket 
képviselnek. Ugyanúgy az 1947-es száz-
forintos, tízforintos, és az 1949-es is. Az-
tán vannak a tévveretek, amik nyomdahi-
básak, vagy fordított nyomattal készültek. 
Ha jó állapotban van, akkor az is értéket 
képvisel.
Érdemes odafigyelni a visszajáró pénz-
re a boltban. Bár nagyon-nagyon ritkán - 
olyan, mint egy lottó ötös -, de ezek között 
is akadhat olyan darab, amiért sokat fizet-
nek a gyűjtők.

- A Kossuth százforintos eléggé ritka. Két 
fajta létezik, kötőjellel, és kötőjel nélkül. 
A kötőjel nélkülit drágábban el lehet adni, 
8-10 ezer forintért teszik fel árverésre, de 
a normál Kossuth százasért is adnak 3-4 
ezer forintot. Vagy például a 2004-es Jó-
zsef Attila tízforintosunk, az is olyan árat 
képvisel, hogy hihetetlen, mert ritka ve-
ret, keveset vertek belőle.
Régi érmék nem csak a padlásról, hanem 
ásatáskor, vagy véletlenül, kerti munka 
közben is előkerülhetnek. Ezen kívül el-
terjedtek a fémdetektorok, de ezek hasz-
nálata hazánkban engedélyhez kötött.
- Magyarországon nem lehet csak úgy 
fémkeresőzni. Ha egy múzeummal hiva-
talosan leszerződik valaki, akkor, mint hi-
vatalosan bejelentett fémkereső kimehet, 
de ha talál valamit, azt le kell adni a mú-
zeumnak, ugyanis ami a földben van, az 

mind az állam tulajdona. Régen az előde-
ink is gyűjtötték a pénzt, a gyerekeik örö-
költék, és továbbadták. De úgy is kerültek 
elő, amikor kimentek az emberek kapál-
ni. Gyerekkoromban én is találtam pén-
zérmét, Rákóczi polturát, úgy, hogy ástam 
a gilisztát a Bodrog-parton, és pénzt talál-
tunk. Aztán elvittük, odaadtuk a tanárnak, 
vagy az akkori tanácselnöknek.
Amióta létezik pénz, azóta hamisítják is.
- Ez itt VII. Bíborban Született Konstan-
tin császár arannyal befuttatott bronzpén-
ze - mutatja Ferenc. - Az évszázadok so-
rán lekopott az aranyréteg, ahogy oxidáló-
dott a bronz. De aranypénzként adták oda 
olyanoknak, akiket meg tudtak téveszte-
ni vele.
Ezt az érmét is megtekinthetik, ha április 
2-áig ellátogatnak a városi könyvtárba.

Surányi P. Balázs

Kilencvenesek
Városunk két lakója is a hétvégén ün-
nepelte 90. születésnapját. 
Rab Sándorné, Ida néni (balra) 1932. 
március 5-én született, jelenlegi lakhe-
lyén, Tiszaszederkényben. 
Benőcs Sándorné, Marika néni egy 
nappal később, 1932. március 6-án 
Mezőkövesden jött világra. 
Az ünnepeltek a járványhelyzet miatt 
nem kértek személyes köszöntést, de 
az önkormányzat eljuttatta nekik szo-
kásos ajándékait. 
Ida, és Marika néni családi körben ün-
nepelt, s ennek egy-egy örömteli pil-
lanatát szerkesztőségünkkel, ezáltal a 
városlakókkal is megosztotta.

f.l.

Rendkívüli 
ünnepi adás

Március 15-én, kedden 18 órakor rend-
kívüli adással jelentkezik a Tisza TV. Az 
élő műsorban közvetítik az ünnepi ese-
ményeket: a szederkényi megemléke-
zést, a fáklyás felvonulást, a megemlé-
kezést a Petőfi szobornál, és a díszün-
nepséget, az önkormányzati kitünteté-
sek átadását. 
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A forint éve van, idén 75 éves a fizetőeszközünk.

Filléres emlékeim - lyukas kétfillérestől a bélásig. Egymillió milpengős. Reméljük, a mostani infláció nem jut el idáig.



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

HétHatár: Hosszúhétvégés telt házak - Maszk nélkül - Szökő-
kút vandálok - Nőnapi köszöntő - Ünnepi menetrend a tévé-

ben és a városban - Horgászközgyűlés - Szív gyűjtő - 
Sporthírek

9:15 Hétről-Hétre: Nőnek lenni - Háborúban - Kontárok kí-
méljenek! - Pénzben utazunk - Nyugdíjas közgyűlés - Vita-

minbomba - Bankók, pénzérmék 

Március 11., péntek
18:00 B4 Híradó

Március 14., hétfő
18:00 Sporthétfő: a Phoenix KK - Ceglédi KE kosárlabda- és 
a TFCT - Törökszentmiklósi FC labdarúgó mérkőzés közvetí-

tése felvételről

Március 15., kedd
18:00 Ünnepi adás, élő közvetítés a március 15-ei városi ün-

nepségről

Március 16., Szerda
18:00 HétHatár: Március 15-i ünnepségek - Sajtónap - Kézi-
munka-kiállítás -  Pedagógussztrájk - Iskolakóstolgatók - Tri-

atlon - Labdarúgás - Kosárlabda 
18:15 Hétről-Hétre: Kitüntetettek   

A Tisza TV műsora

Az anyai gondviselés kiállítása
„Kézimunkák” címmel nyílt kiál-
lítás a Derkó MiniGalériában. Az 
alkotót, Kovács Viktorné, Erzsi-
ke nénit, hat évtizednyi emlékhal-
maz fűzi városunkhoz. Ötéves volt, 
amikor szüleivel és három testvéré-
vel ideköltözött a Jászságból. Ek-
kor 1958-at írtunk. Nem sokkal ál-
talános iskolai tanulmányainak be-
fejezése után a TVK-nál helyezke-
dett el, nyugdíjba vonulásáig volt a 
vállalat alkalmazottja. Életét gyer-
mekkora óta meghatározza a kéz-
művesség, a különböző techniká-
kat és az alkotás iránti szeretetét 
édesanyjától örökölte.

- A hímzett képei mellett kézzel ké-
szült makettek is fogadják a kiállí-
tás látogatóit. Mi mindennel foglal-
kozik?
- Gyermekkorom óta foglalkozom 
kézművességgel. Kötök, horgolok, 
varrok, hímzek, mostanában pedig 
pálcikákból és gyurmából is készítek 
maketteket, főként házak kicsinyí-
tett mását. A keresztszemes hímzé-
si technika - amellyel a kiállított ké-
pek is készültek - most nagyon meg-
fogott. Egy kicsit modern formában 
alkalmazom.
- Milyen értelemben modernizálta?
- Annyiban modern, hogy számítógé-
pen, szerkesztőprogram segítségével 
készítem elő azt a témát, amit ki sze-
retnék varrni. Előzetesen megadom 
a tervezőprogramban, hogy mekko-
ra képet szeretnék, és azt is, hogy 
hány színből akarom elkészíteni. Ez-
után a program megmutatja, hogyan 
nézne ki a valóságban, amit elképzel-
tem. Tetszőlegesen variálom a színe-
ket, de követem az alkalmazás javas-
latait is, hogy igazán szép legyen a 
végeredmény. A különböző színeket 
más-más jelzéssel adja meg a prog-
ram a mintán, azokat követve szüle-
tik meg a saját elképzelésem. Miután 
elkészültem a kép kivarrásával, be-
szegem és bekeretezem.
- Csupa híres festmény hímzett mását 
látom itt a falon, Goyától kezdve Szi-
nyein és Munkácsyn át Csontváryig. 
Minek alapján választ témát?
- Bár otthonosan mozgom a festészet 
történetében is, mégsem azt nézem 
ilyenkor, hogy ki készítette az eredeti 
képet. Inkább a színekre figyelek, ar-
ra, hogy a meglévő fonalaimból, ho-
gyan tudom élethűen visszaadni az 
adott témát. 
- A fekete-fehér portrék ötlete honnan 
jött?
- A férjemnek nagyon tetszenek a 

részletekben kevésbé gazdag ké-
pek. Ő találta meg ezeket a portrékat 
az interneten, amelyeket aztán ki is 
varrtam neki. A dolgozószobájában, 
a számítógép előtti falat díszítik. 
- Említette, hogy egészen a gyerek-
koráig nyúlik vissza a kézművesség 
iránti szeretete. Kitől tanulta?

- Édesanyámtól. Négyen voltunk 
testvérek, szüksége volt még két 
ügyes kézre. Én segítettem neki. Az 
általános háztartási teendők és a fő-
zés mellett sok mindent tanított ne-
kem, egészen korán gyakorlatot sze-
reztem a különböző ruhadarabok ja-
vításában és készítésében is. Szegé-
nyek voltunk, varrógépünk sem volt, 
gyerekkoromban könnyebb volt há-
rom sálat megkötni egy gombolyag 
fonalból, mint készen megvenni. Így 
jött minden magától. Aztán folyama-
tosan fejlődtem, mert mindig csinál-
tam valamit. Már a nyugdíjas éveim 
előtt is, a munka és a család mellett. 
Sapkát, nyári ruhát, pulóvereket, sok 
mindent. Később pedig már az uno-
káimnak kötöttem és varrtam meg 
bármit, ami megtetszett nekik.

- Aztán a szükség meghozta az alko-
tás szeretetét is.
- Igen, úgy gondolom, hogy minden-
kinek szüksége van valamilyen kre-
atív elfoglaltságra, amelyben örömét 
lelheti, amelynek jutalmai a sikerél-
mény és a pozitív visszajelzések. Az 
unokáim most nagyon büszkék rám, 
már jó ideje mondogatták nekem, 
hogy: „Nagyi, meg kell mutatnod 
másoknak is, amit csinálsz, mert any-
nyira szép!” Ezek a visszajelzések vi-
szik előre az embert. 
- Melyik volt az első nagy sikerélmé-
nye?
- A Lorántffy Zsuzsanna Általános Is-
kolában kezdtem a tanulmányaimat, 
ahol az aulában, vitrinekben állítot-
ták ki az ott tanulók legszebb munká-
it. Negyedik osztályos voltam, ami-
kor az enyémet is beválogatták. Egy 
pici, kötött sálat, mellette egy cím-
kével: „Készítette: Szabó Erzsébet 
negyedik osztályos tanuló” Nagyon 
büszke voltam, mert az osztályzata-
immal nem igazán tudtam kitűnni a 
többiek közül. Más területen ugyan, 
de végül mégis a legjobbak közé ke-
rültem. 
- Mikor kezdett el a makettezéssel 
foglalkozni?
- Két évvel ezelőtt jöttem el nyug-
díjba. Nem sokkal később, az inter-
neten ismerkedtem meg a makette-
zéssel, ami már egy picit összetet-
tebb elfoglaltság, mint a hímzés, en-
nek megfelelően pedig sokféle anya-
got és eszközt - például különböző 
pálcikákat, gyurmát, ragasztót, ra-
gasztópisztolyt, fogókat - is igényel. 
Van két nagy fiókom, amelyek tele 
vannak szerszámokkal. Mondták is a 
gyerekek, hogy már az egész garázst 
behordom a lakásba. Mindig munka 
közben jövök rá, mire van még szük-
ségem. 
- Úgy érzem, csillapíthatatlan a tanu-
lás, a fejlődés iránti vágya.
- Igen, boldogan alkotok. Ha valami 
nem sikerül elsőre, akkor sem adom 
fel, hanem megpróbálom újra. Soha-
sem csüggedést érzek olyankor, ha-
nem ösztönzést arra, hogy csak azért 
is megvalósítsam, amit elterveztem. 
Megvallom őszintén, sokszor tanács-
talan vagyok, hogy hová tegyem ezt 
a rengeteg tárgyat, de nem szeretek 
unatkozni. Nem is tudom, milyen ér-
zés az. Manapság is igyekszem folya-
matosan fejlődni és remélem, hogy 
még nem az utolsó fázisban járok.
A kiállítás április 11-ig tekinthető 
meg a Derkovits Művelődési Köz-
pontban.

Ördögh István
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A makettezéssel az interneten ismerkedett meg Erzsike.

Híres festmények, híres emberek hímezve, varrva.

Kovács Viktorné, Erzsike



Étkezési térítési díjak szedése 
és ebédjegyosztás

2022. március

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!

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.

Önkormányzati tulajdonú 
lakótelkek értékesítése

Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének döntése alapján a Ti-
szaújvárosi Polgármesteri Hivatal értékesítésre meghirdeti az önkormányzat tu-
lajdonában lévő alábbi, Tiszaújváros, Kosztolányi Dezső és Tompa Mihály utcán 
található lakótelkeket:

Kosztolányi D. utcán lévő lakótelkek

S.sz. hrsz Terület 
(nm) Házszám

Nettó 
árverési 

alapár (Ft)

Bruttó 
árverési 

alapár (Ft)

Árverési 
biztosíték

(Ft)
1 1497/8 700 59 9 600 000 12 192 000

2.000.000

2 1497/10 707 63 9 200 000 11 684 000
3 1493/6 984 40 13 500 000 17 145 000
4 1493/14 700 56 9 600 000 12 192 000
5 1493/16 700 60 9 600 000 12 192 000
6 1493/17 700 62 9 600 000 12 192 000
7 1493/18 700 64 9 100 000 11 557 000

Tompa M. utcán lévő lakótelkek

S.sz. hrsz Terület 
(nm) Házszám

Nettó 
árverési 

alapár (Ft)

Bruttó 
árverési 

alapár (Ft)

Árverési 
biztosíték 

(Ft)
8 1493/32 774 43 10 100 000 12 827 000

2.000.000

9 1493/31 700 45 9 600 000 12 192 000
10 1493/30 700 47 9 600 000 12 192 000
11 1493/29 700 49 9 600 000 12 192 000
12 1493/28 700 51 9 600 000 12 192 000
13 1493/27 700 53 9 600 000 12 192 000
14 1493/26 700 55 9 600 000 12 192 000
15 1493/25 700 57 9 600 000 12 192 000
16 1493/24 700 59 9 600 000 12 192 000
17 1493/23 700 61 9 600 000 12 192 000
18 1493/22 700 63 9 600 000 12 192 000
19 1493/21 700 65 9 600 000 12 192 000

Az ingatlanok értékesítése árverésen történik a kihirdetett alapvételárról induló szabad 
licitálással. Licitálni a bruttó vételárra lehet. 
A fizetendő árverési biztosíték összege 2.000.000 Ft. 

Az árverésen való részvétel feltételei:
- az értékesítés feltételeinek megismerése és elfogadása, 
- határidőben beadott jelentkezési lap nyilatkozattal,
- az árverésen való személyes részvétel vagy a pályázó meghatalmazottjának jelenléte,
- a megadott összegű biztosíték befizetése és a befizetés igazolása,
- meghatalmazott eljárása esetén teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba 
foglalt meghatalmazás benyújtása,
- az árverésen kizárólag a pályázók vagy meghatalmazottjaik vehetnek részt.

Jelentkezési lap és a tájékoztató beszerezhető: Az építési előírásokról, a telkek mű-
szaki jellemzőiről készített részletes tájékoztató és annak mellékletét képező lényeges 
szerződési feltételek átvehetők Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal ügyféltájékoztató 
irodában, valamint a Pénzügyi, Fejlesztési és Városüzemeltetési Osztályán, ügyintéző: 
Bazsó Gábor munkatárs (206. iroda), illetve letölthető a http://www.varoshaza.tiszauj-
varos.hu/index.php/hireink-kozlemenyek oldalról. 

Megtekintés: a Polgármesteri Hivatal képviselőjének jelenlétében a helyszínen (Kosz-
tolányi út 40. szám) 2022. március 18-án 12:00-13:00 óra között.

Jelentkezési lapok benyújtási és a biztosíték befizetésének határideje: 
2022. március 22-én 12:00 óráig a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi, Fej-
lesztési és Városüzemeltetési Osztályán Bazsó Gábor munkatársnál (206. iroda).

Árverés ideje, helye:
2022. március 23-án 10:00 órakor a Polgármesteri Hivatal III. emeleti tárgyalójában 
(regisztráció a helyszínen 09.30-tól 09.50-ig).

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal Haltelepítés
A Zabos Géza HE 2022. március 11-én (pénteken) 1.750 kg háromnyaras pontyot te-
lepít az alábbiak szerint:
Erdészeti tó: 500 kg, Csécsi tó: 500 kg, Tolnai tó: 250 kg, Örösi tó: 200 kg
Amennyiben az időjárás lehetővé teszi a Kürti tó megközelítését, akkor 300 kg, ha 
nem, akkor ezt a mennyiséget is az Erdészeti és Csécsi tóba telepítjük. A változtatás 
jogát fenntartjuk! A TELEPÍTÉS NAPJÁN 2022. március 11-én (péntek) 06:00 órától 
2022. március 12-én (szombat) 06:00 óráig HORGÁSZNI TILOS! 

Serfőző Gergely
horgászmester

8. � Közlemények 2022. március 10.



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, vala-
mint annak végrehajtásáról szóló 77/1993. (V.12) Korm. rendelet; az államháztartás-
ról szóló 2011. évi CXCV. törvény; valamint az államháztartásról szóló törvény vég-
rehajtásáról 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

Tisztelt Ügyfeleink! 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a hulladékszállítás rendje 
nem változik a március 15-ei ünnepnap alkalmával. 

A hulladékot változatlanul a korábbi megszokott rend 
szerint szállítjuk el. 

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

szíveskedjenek kihelyezni!

Az ügyfélszolgálati irodák 2022. március 14-én 
és 15-én zárva tartanak.

A tiszaújvárosi hulladékudvar 2022. március 12-15. 
között zárva tart.

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

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

BMH Nonprofit Kft.

FELHÍVÁS!
Tiszaújváros önkormányzata Tiszaújváros Partnerségi Egyeztetési Szabályzata

alapján tájékoztatja
a lakosságot, a civil- és gazdálkodó szervezeteket valamint az egyházakat, hogy

TISZAÚJVÁROS Településrendezési Eszközeinek
/Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv/

több részterületre vonatkozó módosítása megkezdődött.

A módosítások a 88/2021 (VIII.26.) ökht. településrendezési döntés alapján történ-
nek. A módosítással kapcsolatosan észrevételeiket és javaslataikat 2022. március 16-
ig Durbák György városi főépítész nevére címezve tehetik meg. Írásban: Tiszaújvá-
ros Polgármesteri Hivatala 3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7., e-mail útján: dur-
bak@tujvaros.hu címeken. 

/A felhívás a 314/2012. (XI. 8,) Korm. rendelet 29. § szakasza szerinti, 
TISZAÚJVÁROS településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő 

Partnerségi Egyeztetés Szabályzata alapján jelenik meg./
Tiszaújváros, 2022. március 7.

A Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Közhasznú Kft. pályázatot hirdet 

adminisztratív ügyintéző/pénztáros 
munkakör betöltésére.

Pályázati feltételek:
- középfokú szakirányú végzettség (közgazdasági, gazdasági vagy pénzügyi),
- adminisztrátori területen szerzett szakmai tapasztalat,
- MS Office programok magabiztos alkalmazása,
- alapos, precíz, önálló munkavégzés,
- magyar állampolgárság,
- büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- idegen nyelv ismerete,
- B kategóriás jogosítvány.

A pályázathoz csatolni kell:
- szakmai önéletrajzot,
- oklevelek, bizonyítványok fénymásolatát,
- 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. március 18.
A betöltendő munkakörről bővebb információ a 70/333-7676 telefonszámon kérhető.
Pályázatok benyújtásának módja:
• Elektronikus úton a sportpark@sportpark.tiszaujvaros.hu e-mail címre.
• Postai úton a 3580 Tiszaújváros, Teleki Blanka út 6. szám alatti címre.

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!

2022. március 10. Közlemények � 9.



Műanyagtermékek előállításával foglalkozó 
tiszaújvárosi középvállalat, a PARTIUM ’70 ZRT.

MECHANIKUS KARBANTARTÓ

munkakörbe pályakezdő, vagy gyakorlattal rendelkező munkatársakat keres. 

Azon jövőbeni munkatársak jelentkezését várjuk, akik min. szakmunkás 
végzettséggel rendelkeznek (lakatos, gépész, hegesztő), nyitottak 
az új feladatok ellátásához szükséges ismeretek elsajátításához, 

vállalják a 2 műszakos munkarendet.
Az állás betöltésénél előnyt jelent hasonló munkakörben szerzett tapasztalat. 

A fényképpel ellátott önéletrajzokat 
a PARTIUM ’70 Zrt. 3581 Tiszaújváros, Pf.: 254. címre 

vagy az info@partium.hu 
e-mail címre kérjük eljuttatni.

Tisza úti vásár
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Tisza úti vásár következő 
időpontja 2022. március 11. (péntek).

Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. üzemeltető
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A Sportcentrum eseményei
Március 11. (péntek)

Kosárlabda
Phoenix KK- Ceglédi KE 
bajnoki mérkőzés              Játékcsarnok
15.30 U20 csapatok
18.00 felnőtt csapatok

Március 12. (szombat) 
Labdarúgás
12.00 FCT - FC Hatvan   
U19 bajnoki mérkőzés              Füvespálya
15.00 Sajószöged - Tiszakeszi 
felnőtt bajnoki mérkőzés             Műfüves pálya

Március 13. (vasárnap)
Labdarúgás
14.00 TFCT- Törökszentmiklós
felnőtt bajnoki mérkőzés  Centerpálya

Idegenben javítottak a fiúk
LABDARÚGÁS. A DVTK II vendége-
ként lépett pályára az NB III Keleti cso-
portjának 24. fordulójában a Termál-
fürdő FC Tiszaújváros. A kék-sárgák 
hamar megszerezték a vezetést és végül 
a három pontot elvitték és újra az 5. he-
lyen állnak. 

A Salgótarján elleni vereség után Vitelki 
Zoltán a Tiszaújváros vezetőedzője úgy fo-
galmazott, hogy az elemzés után vissza kell 
találni arra az útra, ami a csapatot korábban 
jellemezte. Az újvárosiak nem is sokat te-
ketóriáztak a Diósgyőr II elleni bajnokin, 
hiszen már a 2. percben megszerezték a 
vezetést. Vitelki Balázs végzett el a bal 
oldalról, mintegy húsz méterről szabadrú-
gást és nagy erővel a rövid felső sarokba 
tekerte a labdát, 0-1. A házigazdák nagyon 
igyekeztek, hogy meglegyen az egyenlítés, 
mely a vendégek hibájából a 24. percben 
össze is jött. Pap buktatta a tizenhatoson 
belül Oláht, a megítélt büntetőt Korbély a 
kapu bal sarkába lőtte, 1-1. Már mindenki 
elkönyvelte, hogy az első félidő döntetlen-
nel ér véget, de a kék-sárgák másképp gon-
dolták. A 43. percben Bartusz kapott egy 
remek indítást a tizenhatos vonalánál, és a 
Tiszaújváros gólvágója nem sokat tétová-
zott, kapásból félmagasan a rövid sarokba 
helyezett, 1-2. 
A második félidő elején Herceget le kel-
lett cserélni, helyét Galambvári foglalta el. 
A vendégek továbbra is sokkal aktívabbak 
voltak, a DVTK II-nek nem volt igazán ve-
szélyes helyzete. Az 56. percben jobbról 
íveltek középre egy szabadrúgást a vendé-
gek, mely a tizenhatoson belüli kavarodás 
után egy hazai játékosról, Oroszról került 

a kapuba, 1-3. A 78. percben el is döntöt-
te a találkozót a Tiszaújváros. Nagy D. fe-
jelte  a labdát egy jobbról elvégzett szög-
let után 5 méterről a diósgyőri kapuba, 1-4. 
A 83. percben Molnár R. lábát húzta el a 
kapujából kilépő Galambvári, amiért tizen-
egyest kapott a DVTK II. A büntetőt Kor-
bély a balra mozduló kapus mellett a ka-
pu jobb sarkába lőtte, 2-4. A Tiszaújváros 
megérdemelt győzelmet aratott, és a most 
szerzett 3 pontjának köszönhetően 44 pon-
tos és feljött a tabellán az 5. helyre. Vitelki 
Zoltán együttese legközelebb március 13-
án, vasárnap 14 órától a Törökszentmiklós 
együttesét fogadja. 

DVTK II  - Tiszaújváros 
2–4 (1–2) 

DVTK Edzőközpont, 100 néző. 
V.: Muhari. 

DVTK II: Bánhegyi - Orosz D. (Bencsík), 
Ivánka, Mrva, Nagy Á., Jónyer (Girdán), 
Tóth B., Illés B. (Molnár R.), Benkő P. 
(Sós M.), Korbély, Oláh B. Vezetőedző: 
Zsivóczky-Pandel Gyula. 

Termálfürdő FC Tiszaújváros: Herceg P. 
(Galambvári) - Bocsi, Mahalek, Géringer, 
Gelsi, Pap Zs., Bussy (Gönczi), Vitelki B. 
(Nagy D.), Bartusz (Molnár M.), Lőrincz 
P., Gottfried (Benke N.). Vezetőedző: Vi-
telki Zoltán. 

Zsivóczky-Pandel Gyula: Ezen a héten so-
kat gyakoroltunk, mégis sok hiba csúszott 
védekezésünkbe. Ellenfelünk nem kidol-
gozott helyzetek után szerezte góljait, ha-
nem a megingásainkat használta ki. Hét-
ről hétre saját magunkat verjük meg. Eddig 

mindig pozitívan álltam a dolgokhoz, most 
viszont mérges vagyok és elkeseredett. In-
nentől kezdve nem lehet más célunk, mint 
hogy megszilárdítsuk a helyünket ebben a 
bajnokságban. 
Vitelki Zoltán: Nagyon készültünk erre a 
mérkőzésre, mert legutóbb hazai pályán 
kikaptunk a kiesés ellen menekülő Salgó-
tarjántól, ami mély nyomot hagyott min-
denkiben. Ezúttal viszont fegyelmezetten, 
jól futballoztunk. A csapat nagyot küzdött, 
sokat dolgozott ezen a találkozón, amelyet 
így teljesen megérdemelten nyertünk meg. 

További eredmények:

Újpest II. - Tiszafüred 3-2
DVSC II. - Füzesgyarmat 1-2

Tállya - Békéscsaba II. 1-5

Sényő - Kazincbarcika 1-4
SBTC - Hajdúszoboszló 1-0
Törökszentmiklós - Eger 1-2

Hidasnémeti - Kisvárda II. 2-2
Putnok - BKV Előre 0-1
Jászberény - DEAC 0-4

Következik a 25. forduló

2022. március 13., vasárnap
11:00 Békéscsaba - Sényő

14:00 Kisvárda II. - Putnok
Füzesgyarmat - DEAC 

BKV Előre - Jászberény
Eger - Hidasnémeti

Tiszaújváros - Törökszentmiklós
Hajdúszoboszló - DVTK II. 

Tiszafüred - Tállya
DVSC II. - Újpest II. 

Kazincbarcika - Salgótarján

A negyedik negyed döntött
KOSÁRLABDA. A tabella 10. he-
lyezettjével találkozott a Phoe-
nix március 6-án. Rendkívül nehéz 
küzdelmet vívott a Bonyhád ellen, 
de a kitartás és a lelkierő végül si-
kerhez segítette a csapatot.

AKSE Bonyhád - Phoenix KK
73-80

(23-16, 15-20, 22-24, 13-20)
2022. március 6. Bonyhád Városi 
Sportcsarnok.
Játékvezetők: Horváth Alajos, Csák 
Máté Károly, Propszt Amanda.
Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix 
KK: Drahos Gábor (11/3), Bán Ti-
bor (8/6), Gerőcs Roland Bálint (10), 
Jordan Madrid-Andrews (23/3), He-
gedűs Gergely (12/9). Csere: Driz-
ner Gábor (-), Hajdu Boldizsár (-), 
Frikker Marcell (5/3), Taskó István 
(-), Molnár Bence (6/3), Kovács Zol-
tán (3), Asszú Ádám (2). Vezetőedző: 
Siska János.
Egy kicsit a buszban maradt a Phoe-
nix, az ellenfél 6-0-s rohanása az el-
ső percekben ezt mutatta. A jeget He-
gedűs törte meg egy közelivel, amit 
Gerőcs, Andrews és Asszú találatai 
egészítettek ki. A hetedik percben si-
került két pontra felzárkózni, ám a 
hajrában már kilencpontos hátrány-
ból kellett Bánnak kirántania a csapa-
tot. A második etapot Hegedűs nyitot-
ta egy triplával és egy büntetővel, így 
három lett a hátrány, de ezúttal sem 
sikerült megakadályozni a Bonyhád 
felpörgését. Nyolcpontos lemaradás-
ból kellett felállni, és meg is érkezett 
az egyenlítés Andrews és Molnár ta-

lálatainak köszönhetően. A mérkő-
zés fordulatosságára jellemző módon 
bonyhádi hármasok következtek, is-
mét hat egységgel járt előttünk. Sze-
rencsére Bán és Hegedűs kosarai zár-
ták a negyedet, így mindössze két-
pontos hátránnyal várta a Phoenix a 
második félidőt. A harmadik játékrész 
egy egyenlítést jelentő Gerőcs-duplá-
val indult, erre azonban komoly hazai 
roham volt a válasz: a Bonyhád 14-
0-s szakaszt produkált, s ezzel veszé-
lyesen eltávolodott. A hatodik perctől 
kezdve Andrews kilenc pontja hoz-
ta vissza az Újvárost a meccsbe, majd 
Drahos, Frikker és Molnár elképesztő 
tűzijátéka következett: a tizenhat pon-
tos hátrányt követően egállal zárult az 
etap. A Phoenix szárnyalása a záró ne-
gyedben is folytatódott. Magabiztos, 
tizenkét egységes vezetésnél a Bony-
hád új lendületet vett, és ijesztő tem-

póban zárkózott fel három pontra. A 
hajrában Bán és Andrews biztosítot-
ták be a győzelmet.
Morgen Frigyes: Két tetemes előnyt 
is sikerült leadnunk negyven perc 
alatt, három negyedet nyert meg a Ti-
szaújváros, úgyhogy nem volt kérdé-
ses a mérkőzés végkimenetele. Na-
gyon sajnálom, nagyon kellett vol-
na ez a győzelem nekünk, főleg úgy, 
hogy hét nappal ezelőtt sikerült a 
Cegléd csapatát megvernünk. Nagyon 
nehéz helyzetbe kerültünk így a ráját-
szást tekintve.  
Siska János: Gratulálok a csapatom-
nak, mert ismét megmutattuk, hogy 
ha az ellenfél több ponttal vezet, ak-
kor is vissza tudunk jönni a mérkő-
zésbe. Nehéz, hajtós mérkőzést tud-
tunk megnyerni. Azt gondolom, hogy 
a második félidőben jobban játszot-
tunk az ellenfélnél és ezzel nyertünk.  

Sima vereség
A férfiak mérkőzése elmaradt, a TSC női kézilabda csa-
pata azonban meccselt, és kikapott a MEAFC.
Az első félidőben még viszonylag jól tartotta magát a 
hazai pályán játszó Újváros a tabella 2. helyén álló mis-
kolciakkal szemben, ám végül - talán túlságosan is - be-
jött a papírforma.

TSC - MEAFC Miskolc
19 - 32 (11 - 15)

A TSC góllövői: Bagdi Á. 9, Bagdi B., Új, Varga 3-3, 
Orosz 1

Bagdi Ágnes lő kapura. Kilencszer eredményes 
volt.

Nagy Dávid gólja madártávlatból.

Andrews (24) volt a mezőny legeredményesebb játékosa.

Sport � 11.2022. március 10.



12. � Rendezvények 2022. március 10.
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