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Tiszaúj 03. hét

Születési támogatás

Segítségnyújtás  
a hidegben

Amennyiben Tiszaújváros 
közigazgatási területének 
közterületein valaki kihűlés-
re veszélyeztető körülményről 
szerez tudomást, azt jelezze a 
Tiszaújvárosi Humánszolgál-
tató Központnál./3. oldal

Tiszaújváros önkormányza-
ta mindig kiemelt figyelmet 
fordított a gyermeket neve-
lő családokra. Január 1-jétől 
új ellátási formát, születé-
si támogatást vezetett be. 
 /5. oldal Fotó: Buzafalvi Győző

Végre igazi tél...
Gyermekszívvel gon-
dolkozva és a kicsinyek 
optikáján nézve az az 
igazi tél, ha fehér lepel 
borítja a földeket, a 
domboldalakat. Végre 
teljesült ez az óhajuk: 
lehet hóembert épí- 
teni, szánkózni és hógo- 
lyózni. Csemetéik bol-
dog és vidám arcát látva 
szüleik, nagyszüleik 
is önfeledten élték 
át és raktározták el  
e felejthetetlen élmé-
nyeket.

380582

Treff Kisüzlet
MINŐSÉGI IMPORT HASZNÁLTRUHA ÜZLETÜNK
50-60-70%-os kedvezménnyel 

kiárusítást tartunk!
Téli dzsekik, valódi irhák,

 szövetkabátok, blézerek stb.

PARK ÜZLETHÁZ Tiszaújváros, Szent István út 24.

Árufeltöltés naponta!
(Az akció megjelenéstől a készlet erejéig tart!)

Tiszaújváros, Teleki Blanka út 2. (Termálfürdõ) Nyitva: minden nap 9–19 óráig

Online rendelés: www.termalpizza.hu
A kiszállítás Tiszaújváros területén ingyenes!

10–22 óráig
Kiszállítás:

Rendelés: 49/343-809, 20/569-7198, 70/666-8888 

NINCS MIT ENNI,
ÜRES A FRIGÓ, 
VAGY CSAK
NINCS KEDVED 
A BOLTBA MENNI?

Rendelj a Termál Pizzériából! 

 Készételek  Frissensültek  Gyros-tál 

 Saláták és  Pizzák közül választhatsz!

GULYÁS AUTÓSISKOLA

Motoros, B, BE, C, CE, D kategóriák
Tanfolyamainkat folyamatosan indítjuk

Online kresz oktatás!
Ügyfélfogadás: kedd, csütörtök 14-17-ig, szerda 9-12-ig

Tiszaújváros
Mátyás király u. 6.

Telefon: 
06-30/968-8522

380583

380598
380618
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380702
380780

380585
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Tiszaújvárosi székhelyű
hulladékgazdálkodási iparban 

piacvezető ReMat Zrt. 
segédmunkás 

munkakörbe 
megváltozott munkaképességű 

munkatársakat keres
FELADATOK:
 n Könnyű �zikai munka

ELVÁRÁSOK:
 n Rehabilitációs kártya
 n Megváltozott munkaképesség igazolása
 n Alapfokú végzettség

AMIT KÍNÁLUNK:
 n Modern, ergonomikus munkakörnyezet
 n Dinamikus csapat
 n Stabil vállalati háttér
 n Fejlődési lehetőség

Azonnali kezdési lehetőség 
Munkaidő: 4 óra (vagy akár több)

Munkavégzés helye: Tiszaújváros

Jelentkezni fényképpel ellátott magyar nyelvű önéletrajz, 
illetve motivációs levél megküldésével, 
bérigény megjelöléssel a tvkremat@t-online.hu címen 
„megváltozott munkaképességű” hivatkozással 
2017. január 31-ig lehet.  
További információ: 
Gaál Bettina 0649/521-664 munkaidőben.
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Európai Szociális
Alap

Az Észak-Magyarországi régióban 22 jogpont irodában, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyében 11 
irodában működik ingyenes jogsegélyszolgálat. Munkavállalók, munkáltatók, és vállalkozások egy-
aránt igénybe vehetik az ingyenes személyes, telefonos, online, e-mailes jogi tanácsadást a mun-
kajog, társadalombiztosítási jog, társasági-cégjog, adójog témakörökben. Új szolgáltatás az alternatív 
vitarendezés, döntőbíráskodás, melyet szintén ingyenesen vehetnek igénybe az érdeklődők. 
JOGpont irodák:

INGYENES JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT
és alternatív vitarendezés 

GINOP-5.3.3.-15-2015-00002

További információ, jogpont irodák elérhetősége,
az ügyfélfogadás rendje: www.jogpontok.hu

Ingyenesen hívható Zöld szám: 
06-80-77-88-00

E-mail: jogpontok@kisosz.hu

Kalasné Dr. Tóth Mária 3580 Tiszaújváros, Bethlen G. u.30. kedd, csütörtök: 15:45-17:45
Dr. Zemlényi István 3565 Tiszalúc, Széchenyi u. 2. csütörtök: 13:30-18:30
Dr. Tímárné Dr. Kaló Éva 3400 Mezőkövesd, Szent László tér 18. páratlan hét kedd:15:00-20:00
  páros hét kedd: 09:00-14:00
Dr. Tímárné Dr. Kaló Éva 3450 Mezőcsát, Kiss J.u.1. páratlan hét kedd:09:00-14:00
  páros hét kedd: 15:00-20:00

1 fô
felszolgálót 

keresek
tiszaújvárosi étterembe.

Jelentkezni 
csak önéletrajzzal, 

de előtte információ: 
06-30/213-7195

MEZŐKÖVESD GYÓGYFÜRDŐN

06-49/312-251
www.fenyo-panzio.hu 

3 nap/2 éj félpanzióval    9.800 Ft/fő
6 nap/5 éj félpanzióval 24.500 Ft/fő

Tiszaújvárosi Vizsgabázis 
és Autószervíz 

azonnali kezdéssel 
VIZSGABIZTOST 

ÉS AUTÓSZERELŐT  
KERES.

Érdeklődni: 
20/441-2025
telefonszámon, 

qualimont@gmail.com
e-mail címen lehet.

A Titán Service Kft.
több munkakörben is keres 

munkatársakat
Munkakörök:

építőipari művezető  kiemelt bérezéssel
víz-, gáz-, fűtés,- és csőszerelő, vagy ezekben 
a munkakörökben jártas 1 hónap után nettó 160.000 Ft
kőműves vagy kőműves munkában jártas
 1 hónap után nettó 160.000 Ft
villanyszerelő 1 hónap próbaidő után nettó 160.000 Ft
festő és mázoló  1 hónap után nettó 150.000 Ft
segédmunkás nettó 130.000 Ft

Amit garantálunk: 
8 órás munkaidő,

bejelentett és határozatlan idejű munkaviszony.

Bővebb információ: 
Major Rita 06-20/298-7500

SODEXO Magyarország Kft., 
GIRINCSI
szolgáltatói egységébe keres

munkatársat.

Elvárások: szakirányú szakács végzettség, minimum 4-5 éves
szakmai tapasztalat (közétkeztetés), pontos, precíz, igényes
munkavégzés, jó csapatmunka.

Amit nyújtunk: stabil háttér, biztos munkahely, bejelentett alkal-
mazotti munkaviszony, hosszú távú munkalehetőség, korrekt
bérezés, cafetéria (havonta 6000 Ft, mosópor a munkaruha mo-
sásához, egyéb munkaviszonnyal összefüggő juttatás)

Jelentkezni a human.hu@sodexo.com email címen.

SZAKÁCSSZAKÁCS

SZERELŐ, JAVÍTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 
RÖVIDÍTETT ELNEVEZÉSE: SBS KFT.

3358 ERDŐTELEK, Fő út Kalász-tanya 340/1 HRSZ.
Tel.: +36-36/496-114   Fax: +36-36/496-860

e-mail: sbskft@sbskft.hu
www.sbskft.hu

Heves megye egyik legdinamikusabban fejlődő, és az acélszerkezet 
gyártásban országos szinten jelentős helyet elfoglaló cégünkhöz kere-
sünk munkatársakat erdőtelki telephelyünkre. Legfontosabbnak a vevői 
igények kiszolgálását tartjuk ezért a mottónk:

 „MINŐSÉG, MEGBÍZHATÓSÁG, PONTOSSÁG”.

TOBORZÁST SZERVEZÜNK
Minősített hegesztő és Lakatos 

munkakör betöltésére.
Feladat: 
- Földmunkagép részegységeinek 
 összeállítása és hegesztése

Elvárás:
- Szakirányú szakmunkás bizonyítvány
- Hegesztőknél 135 eljárásban 
 érvényes minősítés
- Vastag anyagok, több soros varratok 
 hegesztésében való jártasság
- Önálló, pontos munkavégzés
- Több műszakos munkarend vállalása

Előnyt jelent:
- Hasonló munkakörben szerzett 
 tapasztalat 

Amit kínálni tudunk:
- Magas kereseti lehetőség 
- Béren kívüli juttatások 
- Bejárás biztosítása
- Szakmai fejlődés lehetősége
- Biztos háttér, stabil munkahely

Toborzás helyszíne: 
ÁMK Kiss József Közösségi Ház és Könyvtár 

3450 Mezőcsát, Szent István út 21  - Színházterem 
Időpont: 2017. január 24. (kedd) 10:00-13:00

380519
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380588
380608

380492
381002

380516
380914

380621



32017. január 18.

A téli hidegben kü- ■
lönösen nagy veszély-
ben vannak azok, akik 
rendkívüli élethelyze-
tük miatt otthontalan-
ná váltak, napjaikat és 
az éjszakákat is a sza-
bad ég alatt, nem lakás 
céljára szolgáló helyi-
ségben vagy lépcsőhá-
zakban töltik.

Amennyiben Tiszaújváros 
közigazgatási területének 
közterületein valaki ilyen 
személyről, vagy kihűlésre 
veszélyeztető körülmény-
ről szerez tudomást, azt 
jelezze: munkanapokon 
16.00 óráig a Tiszaújvárosi 
Humánszolgáltató Központ, 
Tiszaújváros, Kazinczy út 
3. szám alatt személye-
sen, vagy a 06-49/548-190-
es telefonszámon, illetve a 
human@tujvaros.hu e-mail 
címre. a hét minden napján 
24 órában a Tiszaújvárosi 
Humánszolgáltató Központ 
Hajléktalanok Nappali Me-
legedőjében, Tiszaújváros, 
Huszár Andor út 1/A. szám 
alatt személyesen, vagy a 
06-70/333-7956-os és a 06-
70/663-1979-es telefonszá-
mon, illetve a hajlektalansz@
tujvaros.hu e-mail címre.

A személyesen, telefonon 

vagy e-mailre történő jelzést 
követően a segítő szakember 
azonnal megteszi a szüksé-
ges intézkedéseket annak ér-
dekében, hogy a jelzett sze-
mély a számára megfelelő 
segítséget megkapja, illet-
ve eljusson a Hajléktalanok 
Nappali Melegedőjébe. 

Megoldási lehetőségek
Szem előtt kell tartani azt, 

hogy a segítő szakember el-
ső lépésként a krízishely-
zet megoldási lehetőségeit 
csak felajánlhatja, azonban 
ha a rászoruló személy azt 
nem fogadja el, akkor nem 
kényszeríthető a segítség 
igénybevételére. 

A Hajléktalanok Nappa-
li Melegedője 25 fő részére 
nyújt lehetőséget a közös-
ségi együttlétre, pihenés-
re, személyi tisztálkodásra, 
személyes ruházat tisztí-
tására, étel melegítésére és 

elfogyasztásá-
ra. A nappa-
l i melegedő 
szolgáltatását 
igénybe vevő 
személyek krí-
zishelyzetének 
megoldását a 
segítő szakem-
ber a szociális 

munka eszközeivel segíti. A 
Hajléktalanok Nappali Me-
legedőjének szolgáltatásai 
térítésmentesek. 

A Hajléktalanok Nappali 
Melegedője éjszakai szállást 
is biztosít 12 fő részére idő-
szakos férőhelyeken. A szol-
gáltatás lehetőséget nyújt az 
éjszakai pihenésre, a közös-
ségi együttlétre, személyi 
tisztálkodásra, személyes ru-
házat tisztítására, étel mele-
gítésére és elfogyasztására. 
Az éjszakai szállás szolgál-
tatását igénybe vevő szemé-
lyek krízishelyzetének meg-
oldását a segítő szakember a 
szociális munka eszközeivel 
segíti. A szolgáltatás igény-
bevétele térítésmentes. 

Lakhatási szolgáltatás
A Hajléktalanok Átmeneti 

Szállása a Tiszaújváros köz-
igazgatási területén életvi-
tel- szerűen élő, önellátásra 

képes hajléktalan szemé-
lyeknek nyújt lakhatási szol-
gáltatást és az önálló élet-
vitel fenntartása érdekében 
szükség szerinti mértékű 
esetvitelt (szociális mun-
kát). Az intézményben 15 
férfi és 2 nő helyezhető el 
átmeneti időszakra. Az át-
meneti elhelyezést nyújtó 
ellátás a rendszeres havi jö-
vedelem mértékétől függően 
térítésköteles.

A Tiszaújvárosi Humán-
szolgáltató Központ Család-
és Gyermekjóléti Szolgálata 
rendszeresen látogatja a vá-
ros közterületeit azért, hogy 
a hajléktalan személyeket 
motiválják a Tiszaújvárosban 
működő hajléktalanellátó 
rendszer igénybevételére. 
Részükre szociális infor-
mációnyújtást, ügyintézés-
ben való segítségnyújtást, a 
szociális szolgáltatásokhoz 
való hozzájutás segítését, ru-
haadományt és takarót, va-
lamint kenyeret és péksü-
teményt tud biztosítani az 
intézmény. A Tiszaújvárosi 
Humánszolgáltató Központ 
a hajléktalanná vált rászo-
ruló személyek részére hét-
köznapokon napi egy alka-
lommal szociális étkeztetést 
biztosít. SZI

Segítségnyújtás a téli hidegben
Szuper ügyek

Összművészeti gálaest. A tiszaújvárosi Derkovits Kulturális Központ 
színháztermében január 20-án 18 órai kezdettel összművészeti gálaest lesz. A fel-
lépő csoportok: a Tiszaújvárosi Ifjúsági Majorette Csoport, a Tiszaújvárosi Jégvirág 
Majorette Csoport, a Derkovits Majorette Csoport, a Derkovits Fúvószenekar, a 
Kisbocskor Néptáncegyüttes, a Pántlika Néptáncegyüttes, a Bokréta Citerazenekar 
és a Mezei Virág Népdalkör.

Egy kicsit örülök is, hogy most 
elkapott a nátha, suttogta a az 
egyik beteg az ismerősének az 
orvosi rendelő várójában ép-
pen, amikor én is hasonló cipő-
ben járva bebocsátásért vára-
koztam január első napjaiban. 
Ugyan mi a fene élvezet lehet 
abban, ha az ember percenként 
köhög, hacsak nem az, hogy 
erősödik a hasizma, fortyog-
tam magamban.
Aztán kiderült, az év végi hosz-
szúra nyúlt szünetnek szól az 
öröm, még ha azt táppénznek 
is hívják. A két hölgy egyet ér-
tett abban, hogy igazán csak 
akkor boldogok ha végre eljön 
a hétvége, vagy szabadságo-
lások időszaka.
A Nők Lapja hasábjain olvasott 
cikk csak megerősített abban: 
igenis egyre több az olyan em-
ber, akinek nem nyújt elsődle-
ges boldogság forrást a mun-
kája, csupán a fizetését adja 
cserébe számára. Egyre több 
az olyan munkakör, amihez 
egyáltalán nem társítható ez 
a szó, hivatás.
Desmond Morris viselkedés-
kutató könyvében kaptam a 
miértekre magyarázatot. Mil-
lió éveken keresztül a vadá-
szat tanította meg az emberi-
séget számtalan olyan dologra, 
amely ha most felfedezhető a 
munkájában, az ugyanolyan jó 
érzéseket vált ki. Ez a saját cél, 
a tervezés, a küzdés, valami-
nek az elérése úgy, hogy köz-
ben kockáztatunk. Akik olyan 
helyen dolgoznak, ahol önál-
lóan megoldandó feladatokkal 
vannak tele, változatos, alkotó 
életet élhetnek, azoknak az el-
sődleges boldogság forrásuk a 
munkájuk.
A technika fejlődésével sajnos 
rohamosan romlik a helyzet. 
Amikor az ember nem látja a 
kezéből kikerülő végterméket, 
amikor csak egy csavar a gépe-
zetben, monotonon ugyanazt 
ismételgeti napról napra, évről 
évre, ott bizony elkerülhetetlen 
az, hogy vágják a centit a sza-
badságok előtt.
Sajnos azt sem mondhatjuk, 
hogy a munkáltatókat különö-
sen foglalkoztatná az, hogy al-
kalmazottaikat megfosztották 
az elsődleges boldogság forrá-
suktól. A technológia fejlődé-
se arra mutat, egyre nehezebb 
lesz az emberiségnek örömöt 
találni a munkájában.
Az ember azért találékony, hi-
szen az életéhez szüksége van 
ahhoz az érzéshez, amit bol-
dogságként definiálunk: hogy 
a dolgok most jobbra fordultak, 
mint annak előtte. Így beleveti 
magát az érzéki, a vegyi, a kép-
zeletbeli, a szellemi boldogság-
ba. De hogy ez mi is valójában, 
ez már egy másik történet.

SZI – maroseva.hu

RÚZS
Az elsődleges 

boldogság

Befejeződött a tisza- ■
újvárosi Ifjúsági park-
ban az erre kijelölt mint-
egy 260 fa kitermelése. 
A hátralévő napokban 
a gallyazás, darabolás, 
tuskózás ad munkát az 
ott dolgozóknak. 

Az ágakat, gallyakat 
Tiszaszederkény városrészbe 
szállították, tűzifát biztosít-
va ezzel a rászorulóknak.

Az óriás nyártörzseket a 
Bethlen Gábor úti telephely-
re szállították, egyelőre ott 

pihennek, úgy, ahogy a ki-
ültetendő fák is arra várnak, 
hogy megvessék lábukat a 
parkban.

A faállomány részleges 
pótlásának időpontja az 
időjárástól függ. Leghama-
rabb várhatóan márciusban 
kezdődhet meg a faültetés. 
A tervek szerint 80 földlab-
dás fát telepítenek az első 
ütemben. Ezt később egy 
második ütem követi, pár-
huzamosan az Ifjúsági park 
felújításával. SZI 

Nemcsak kivágják a fákat, ültetnek is majd

Fotó: TK
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TEMETKEZÉS Kft.

6 féle nemesvakolat helyszíni színkeverése raktárról, akár azonnal!
VAKOLATCENTRUM '94 KFT

Építôanyagok
NEMESVAKOLATOK
Díszítôelemek
Hôszigetelô rendszerek

Miskolc, Futó út 70/a.
Tel./Fax: 46/431-491, 560-449

Web: www.vakolatcentrumkft.hu
E-mail: vakolatcentrum@t-online.hu

Mezőkövesd, Sándor u. 19.
Tel.: 06-30/911-6627 www.tjk.hu

Szerelt kémények gyártása ÉMI engedéllyel
Minőségi szerelt kémények és 
béléscsövek, vegyestüzeléshez.

FA ÉS SZÉN 
TÜZELÉSŰ 
KAZÁNOK, 
VÍZTERES 
KANDALLÓK

2 év
garanciával

Hajnal Hotel*** 
3400 Mezőkövesd, Hajnal u. 2.

Tel.: 06-49/505-190
info@hajnalhotel.hu www.hajnalhotel.hu

Hajnal szárny:
18 900 Ft/1 fő/3 éj
23 900 Ft/1 fő/4 éj
Kikelet szárny: 
19 500 Ft/1 fő/3 éj
24 500 Ft/1 fő/4 éj

A csomag tartalma:

3 vagy 4 

éjszaka
Téli akció 

január, február 
hónapban 

már 6 000 Ft/fő/éj-től!

Megújulás 
álom áron!

Gyógyszálloda

Ha nem kapja 
a Szuperinfót,
hívja a 40/424-424-es telefonszámot!

Tiszaújvárosi vállalkozás 
keres német nyelvtudással 

rendelkező

munkatársat. 
Fényképes önéletrajzokat 
bérigény megjelöléssel a 

tiszaujvarosallas171@gmail.com 
e-mail címre várjuk. 

IRODAI
ÜGYINTÉZŐ 

KIEMELT KERESETI  
LEHETŐSÉGGEL 

N E M Z E T K Ö Z I  
G É P KO C S I  V E Z E T Ő K E T 
keresünk 40 tonnás szerelvényre. 

Export-import fuvarfeladatok  
végzésére, (nem uniózás) 

új flottával, miskolci telephelyre.
  Elérhetőség:  

20/520-8732, 46/505-088
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A Sona Group világszínvonalú autóipari beszállító cégcsoport. 
Új gyártó üzemébe keresünk Polgárra:

CNC GÉPKEZELŐKET,
GÉPBEÁLLÍTÓKAT
Versenyképes fizetés és
béren kívüli juttatás rendszer, 
biztos háttér, előrelépési lehetőség
és a szakmai tudás folyamatos fejlesztése. 
Többműszakos munkarend. 

Érdeklődni: 30/844-9109
Önéletrajzokat a
jelentkezes4090@gmail.com címre várjuk.
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Az OT INDUSTRIES KVV Zrt. nagyívű 
LENGYELORSZÁGI csővezeték építési 
projektjéhez keresi munkatársait az 

alábbi pozíciókra:
- Építésvezető (angol nyelvtudás)
-  Hegesztőmérnök  

(angol/német nyelvtudás)
-  Kivitelezési koordinátor  

(angol/német nyelvtudás)
- Automata hegesztő
- Minősített hegesztő
- Könnyűgépkezelő
- Nehézgépkezelő
- Lakatos/köszörűs betanított munkás

 
A pozíció betöltéséhez a szállás, az 
ellátás és az utazás magas szinten 

biztosítva vannak.  
Jelentkezés: karrier@otindustries.hu

380522
380603

380622
380727

380521
380852

380854
379178

380705
380674

380496
380611

380923
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Fény-Játékok. A Derkovits Kulturális Központban január 19-én, csütörtökön 
este 6 órai kezdettel tartják a Lázár Ervin országos kiállítás megnyitóját. Ezt köve-
tően Fény-Játékok címmel Huszárik Kata és Nagy Anna pódiumműsora következik a 
Hamvas Béla Városi Könyvtárban.Szuper ügyek

Januártól születési támogatás

Nyékládháza: fejlesztések, pályázatok után megvalósítás
Dinamikusan építke- ■

zik, lendületesen fejlődik 
Nyékládháza városa. 

Amíg 2015 a fejlesztések 
éve volt, 2016 a pályázato-
ké, addig 2017 a megvalósí-
tásé lesz. Urbán Sándorné 
polgármester asszonnyal 
beszélgettünk.
– Hogyan értékeli, mivel jel-
lemezné a város és az önkor-
mányzat 2016-os évét?

Urbán Sándorné: – Csak-
nem tíz projektötletet adott 
be városunk tavaly a megyei 
fejlesztési tervbe a követke-
ző uniós időszakra készülve. 
A tervezéssel párhuzamosan 
olyan nagyszabású fejleszté-
sek is megvalósultak, amilyen 
például az Egry-Szepessy-
kastély és megújult kiállítá-
sainak megnyitása, a város 
2015-ös újszülöttei számára 
avatott Csemetepark vagy a 

szabadtéri kondipark 
kialakítása volt. Az 
évet az adósságkon-
szol idác ióba n 
nem résztve-
vő önkor-
mányzatok 
fejlesztése-
inek támo-
gatására adható újabb 181 
millió forint aranyozta be – 
e jelentős „karácsonyi aján-
dék” okiratával Tállai And-
rás országgyűlési képviselő 
úr személyesen tisztelte meg 
városunk vezetőit.
– Mit vár városvezetőként a 
2017-es esztendőtől, mi a „re-
ceptje” a további sikerekre?

Urbán Sándorné: – 2017 
legfontosabb feladata az lesz, 
hogy ezt az összeget belterü-
leti és tóparti útjaink felújí-
tására fordítsuk. Várakozás-
sal tekintünk az új évre, az 
uniós források megnyílására, 

álmaink valóra válására. Pá-
lyázataink alapján ezek közt 

zöld város és solarpark 
kialakítása, bölcsőde 
építése, turizmusfej-
lesztés, illetve energeti-
kai korszerűsítés is sze-
repel. Tervezünk saját 
erőből is: emlékművet 

október 6-a hőseinek és újabb 
parkot 2016 újszülötteinek.
– Mi a személyes célja, mitől 
lenne a legboldogabb 2017-
ben?

Urbán Sándorné: – Sze-
mélyes céljaim egybevág-
nak a városért végzett mun-
kámmal: legyen élhető város 
Nyékládháza! Azt kívánom, 
hogy segítse a munkámat sok 
megértő, jó szándékú ember. 
Eddigi sikereink titka is ez 
volt: lelkiismeretes, becsüle-
tes és összehangolt csapat-
munka. Én ebben hiszek!

 SZI  - BGy

Tiszaújváros önkor- ■
mányzata mindig kiemelt 
figyelmet fordított a 
gyermeket nevelő csalá-
dokra. Január 1-jétől új el-
látási formát, születési 
támogatást vezetett be.
A támogatásra az a 2017. ja-
nuár 1-jén, vagy azt követően 
született tiszaújvárosi lakóhely-
lyel rendelkező gyermek jogo-
sult, akinek legalább egyik tör-
vényes képviselője a gyermek 
születését megelőző egy évben 
már folyamatos tiszaújvárosi 
lakóhellyel rendelkezett, és a 
gyermek és legalább az egyik 
törvényes képviselője életvitel-
szerűen tiszaújvárosi lakcímén 
él. A támogatás megállapítása 

kérelem alapján történik, me-
lyet a polgármesteri hivatal-
ba kell benyújtani, legkésőbb 
a gyermek születését követő 
6 hónapon belül. A születési 
támogatást egy gyermek után 
csak egy alkalommal, és csak 
az egyik törvényes képviselő 
jogosult igénybe venni. Ameny-
nyiben a szülők elváltak, vagy 
külön élnek, de a jogosultsági 
feltételek mindkét törvényes 
képviselő esetében fennállnak, 
úgy a támogatást az a törvé-
nyes képviselő kérelmezheti, 
akinél a gyermek nevelkedik. 
A születési támogatás összege 
15.000 forint, melyet a jogosul-
tak természetbeni támogatás, 
utalvány formájában vehetnek 
igénybe. SZI 

Urbán Sándorné

Fotó: SZI

A tél örömei gyermekszemmel
A gyerekek nagy örömére az elmúlt időszakban igazi arcát is megmutatta a tél. Olyan  ■

nagy pelyhekben kezdett el esni a hó, hogy a közlekedésben komoly zavarokat okozott.

Ez azonban nem szegte kedvét a gyerekeknek, hiszen lehetett hóembert építeni, hógolyózni, szánkózni is, 
és különleges jégcsodák képződtek. Ők komolyan vették Mark Twain kérését: „Add meg mindennapnak az 
esélyt, hogy életed legszebb napja legyen.”
A meteorológusok szerint nem voltak ilyen kemény hidegek öt éve. Folyóink, tavaink befagytak, ami öröm 
és veszély is egyben. Embert és állatot is próbára tettek a kemény mínuszok. Mindenkit arra kérnek: le-
gyünk óvatosak! Sajnos előfordul, hogy a veszélyekre nem figyelnek az emberek. 
 Fotók: Buzafalvi Győző           SZI - BGy
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I n g a t l a n
Keresek eladó családi házat, lakást, nya-
ralót, termőföldet értékesítési célra. Érd.: 
06-30/249-8267.

H á z - ,  H á z r é s z e l a d á s
Bükkszentlászló, Miskolctól 5-6 km-re fel-
újításra szoruló családi házikó eladó! Patak 
mellett, hegyek közötti csendes környezet, 
melléképülettel, pincével, ipari árammal. 
Bővebb infó: 06-70/520-0472.
Hejőkeresztúr, a tóhoz közel családi ház 
eladó. Érd.: 06-20/420-3861.
Polgár, eladó jó állapotú 2 szoba+étkezős, 
gáz- és vegyes tüzelésű családi ház. Irány-
ár: 5,9 M Ft. Érd.: 06-30/361-7696.

Polgár, központjában 3 szobás családi ház 
eladó, kisebbre cserélhető árkülönbözettel. 
Érd.: 06-20/943-2211.

Polgár, Ságvári E. u. 25.sz. alatti ingat-
lan eladó, rendezett telken. A lakás tégla, 
újonnan szigetelve, cserepezve. A fűtés 
több funkciós. Elköltözés végett sürgő-
sen eladó. Bármikor megtekinthető. Érd.: 
52/392-073, 06-30/442-1467.

sajószöged, 3 szobás, összkomfortos 
családi ház eladó, akár bútorozva is, vál-
lalkozásra alkalmas helyiségekkel. Érd.: 
06-20/450-8732.

tiszaújváros-tiszaszederkény, eladó 
2+1 félszobás, régi típusú családi ház 
780 nm-es telken. Irányár: 4,8 M Ft. Érd.: 
06-30/361-7696.

l a K á s e l a d á s
Kazincbarcika, belvárosi, felújítandó, par-
kettás, gázkonvektoros, 54 nm-es, fszt-i 
lakás - vállalkozásra is alkalmas - eladó. 
Érd.: 06-20/966-3662.
tiszaújváros, 55 nm-es, erkélyes, panel-
programos, IV. emeleti lakás az Árpád úton 
eladó. Ár: 9 M Ft. Érd.: 06-20/257-2788.
tiszaújváros, kertvárosában eladó 77 
nm-es bruttó alapterületű, III. emeleti, 2 
szoba-nappali-amerikai konyha típusú 
társasházi lakás. Irányár: 17,3 M Ft. Érd.: 
06-70/361-7696.
tiszaújváros, Liszt F. úton eladó 1,5 szo-
bás, 40 nm-es, II. emeleti (panelhoz viszo-
nyítva I. emelet), egyéni gázfűtéses lakás. 
Kis rezsi, nagy konyha, külön WC. Irány-
ár: 6,5 M Ft. Érd.: +36-30/494-4039, vagy 
+436646425879
tiszaújváros, Mátyás király úton eladó 
48 nm-es, II. emeleti, panelprogramos 
lakás. Irányár: 8,95 M Ft. Érd.: 06-30/361-
7696.

tiszaújváros, központi helyen 35 nm-es, 
I. emeleti lakás eladó. Érd.: 06-70/601-
9966.
tiszaújváros, Örösi úton I. emeleti, 35 
nm-es, panelprogramos lakás eladó. Érd.: 
06-20/479-6500.

a l B é r l e t K í n á l a t
tiszaújváros, 60 nm-es, berendezett, 
külön bejáratú lakrész számlaképesen 
kiadó. Érd.: 06-70/615-0584.

tiszaújváros, hosszú távra kiadó egy 
28 nm-es, központi fekvésű, alacsony 
rezsijű téglalakás. Érd.: 06-20/226-2573 
napközben.

tiszaújváros, Munkácsy úton 35 nm-es, 
1,5 szobás, panelprogramos, II. emeleti 
lakás albérletbe kiadó. Érd.: 06-20/254-
1178.
tiszaújvárosban kiadó társasházi lakások 
28-55 nm-ig bútorozott, gépesített, vala-
mint üresen álló is. Érd.: birone.klara@
dh.hu
tiszaújváros-tiszaszederkény, 7 szobás 
ház kiadó, bérbeadó cégeknek, vállalkozók-
nak. Érd.: 06-30/218-6953.

é P í t é s I  t e l e K
sajóörös, a Tóalja kertvárosban 927 nm 
építési saroktelek eladó. Érd.: 06-70/935-
8865.

Ü z l e t ,  m ű H e l y ,  t e l e P H e l y
Polgár - tanyán - mezőgazdasági épület 
eladó. Érd.: 06-70/454-5833.

g a r á z s
Városközpontban ház alatti garázs eladó. 
Érd.: 06-70/454-5833.

J á r m ű K e r e s é s 
autó, terepjáró azonnali készpénzes vásár-
lása 0Ft-tól 5millió-ig. Hívjon most! Érd.: 
06-30/881-2377.

törött, totálkáros személy- és kisteher-
autót vásárolnék bontásra, szállítással. 
Érd.: 06-30/205-6311.

á l l a t
görbeházán eladó 20 db jerke tokjó. Érd.: 
52/215-154.

Hízó van eladó 150-160 kg-os, 380 Ft/
kg. Érd.: 06-70/362-2421.

Hízó van eladó. Helyszínen kiválasztható. 
Érd.: 06-20/577-5252.
mangalica hízók eladók 90-140 kg súly-
ban. Érd.: 06-30/466-4220.

n ö V é n y
zab, őszi árpa eladó. Érdeklődni lehet: 
06-20/953-7620.

Kukorica eladó. Érd.: 06-70/373-
8789.

e g y é B  e l a d á s

Bútorok és háztartási cikkek vétele, 
eladása és beszámítása új bútor vásárlása 
esetén. Hitellehetőség! Érd.: 06-20/943-
2003. E-mail: butorolcsonwebaruhaz@
gmail.com  Honlap: www.butorolcson-
webaruhaz.hu

eladó kiváló állapotú, alig használt, 24”-os 
(60 cm) „ORION LED-TV”. Érd.: 06-70/606-
4193.

Fűnyíró eladó. Érd.: 06-70/373-8789.

Olasz bárpultos szekrénysor, 4 ajtós tükrös 
gardróbszekrény eladó. Érd.: 06-70/454-
5833.

tüzifa eladó kalodában 1x1x1m. Tölgy, 
bükk, akác 15eFt/m3-től. Gyors házhoz 
szállítással. Érd.: 06-20/505-6029.

s z O l g á l t a t á s  K í n á l a t

antik fali-, ébresztő- és karórák javítá-
sát vállalom. Szervizmunkák: üveg, csat, 
rugós fül, elemek cseréje a helyszínen 
megvárható. Tiszaújváros, Szt. István út 
Elliptic Óra-Ékszer. Nyitva: H-Sze.-Cs: 
9-12, 13-17, Szo.: 9-12.

Cipőjavítás, kulcsmásolás! Tiszaújváros, 
Barcsay tér 7. (Totózó és Rétesbolt 
között). Érd.: 06-20/334-0782.

épületek, tetőszerkezetek, kisebb-na-
gyobb melléképületek bontása, lomtalaní-
tása. Érd.: 06-20/433-3119, 06-70/620-
0973.
dunnából paplankészítés kedvező áron 
Polgáron! Érd.: 06-30/352-1745.
lakások és családi házak teljes belső fel-
újítását vállaljuk. Érd.: 06-20/451-7144.

Fák szakszerű kivágása, zöld hulladék 
elszállítása, garancia vállalással. Érd.: 
06-20/267-7676.

m u n K a H e l y e t  K í n á l
200.000 Ft bruttó fizetés, ingyen szállás, 
előleg megoldott. Sárvárra betanított mun-
kásokat keresünk több műszakos munka-
rendbe. Érd.: 06-20/224-0242, 06-30/791-
0950.
22 éves szállítmányozó cég felvételt hir-
det fuvarszervező és adminisztrátor mun-
kakörökre. Fuvarszervezőtől elvárás: saját 
gépjármű, számítógépkezelés. Adminiszt-
rátortól elvárás: gyors gépírási képesség, 
felhasználó szintű számítógépes ismere-
tek. Amit kínálunk: térítésmentes lakha-
tás vagy bejárási költség térítés, verseny-
képes fizetés, szakmai előrelépési lehető-
ség. Fuvarszervezőknek a munkavégzés 
Budafokon és vidéken, adminisztrátorok-
nak Budafokon. Fuvarszervezőknek céges 
telefont és laptopot biztosítunk. Önéletraj-
zát: budafokiszallitmanyozas@gmail.com 
e-mail címre várjuk.
ausztriai Nightclub hostess munkára 
keres csinos lányokat 19 éves kortól, top 
keresettel. Tel.: 00-43-664-599-96-95, 
06-30/313-3516.

Tiszaújváros és környéke
Megjelenik: 30 településen, (Tiszaújváros, Polgár, Mezőcsát, Tiszacsege városokban és vonzáskörzetükben) minden szerdán.

Kiadó: Szuperinfó Média Kft. 4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 11. 
Ügyvezető igazgató: Fodor István B.-A.-Z. megyei vezető, főszerkesztő: Maros Éva

Szerkesztőség, hirdetésfelvétel: 3580 Tiszaújváros, Szent István út 1/a. Tel./fax: 49/540-044
E-mail: tiszaujvaros@szuperinfo.hu Internet: www.szuperinfo.hu Sokszorosító szerv: Russmedia Kft.

4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 11. Tel.: 52/526-626 Fax: 52/526-615 www.russmedia.hu Nyomdavezető: Dubóczki Tibor
Terjeszti: a Magyar Posta és a Russmedia Kft. Sokszorosítás ideje: kedd Megrendelési szám: 2017/03. 

Lapzárta: hétfő 10.00 óra. Eng. szám: 163/0388/7/2010 
A Kiadó az elfogadott megrendelés alapján átadott hirdetések tartalmáért, azok valódiságáért, harmadik 
személyeknek okozott jogsérelemért felelősséget nem vállal, nem köteles olyan tényeket, vagy körülményeket 
keresni, melyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak, az ezzel kapcsolatos jogvitákból keletkező 
következményeket és hátrányokat a  Megrendelőre hárítja. 

MTI
HÍRFELHASZNÁLÓ

Kos - Érthető, hogy szeretné 
mihamarabb elérni a célját, de 
ha kapkod, csak hibázik, így 
épp ellentétes irányba halad. 
Pontosan előkészített mindent, 

most mégis úgy érzi, képes lenne nagyobb 
tempót diktálni. Ám legyen tekintettel 
másokra is! Környezete nem biztos, hogy 
képes tartani a lépést!

Bika - Nem érdemes vitába 
bonyolódnia, ha ellenfele tel-
jes mértékben elzárkózik a 
kompromisszumkötéstől. Mos-
tanában sok ilyen helyzet állhat 

elő, ezért szüksége lesz a türelmére. Pár-
kapcsolatában azonban megértésre számít-
hat. Támaszkodjon jobban szeretteire! Nem 
kell egyedül megoldania mindent!

Ikrek - Szüksége lesz a határo-
zottságára, ha nem szeretné, 
hogy a környezete kihasználja. 
Eljött az ideje, hogy végre a 
sarkára álljon és szóvá tegye, 

ha valamivel nem ért majd egyet. Nem 
kell túl hevesnek lennie, de ne ijedjen meg 
a kihívásoktól sem. Jó időszak ez arra, 
hogy megalapozza leendő sikereit!

Rák - Igaz, a szerencse ma 
nem pottyan egyszerűen az 
ölébe, még az sem igaz, hogy 
csak a kisujját kell kinyújtania 
érte, ám vállalkozásait nem 

kerüli el a siker. Feltéve persze, ha 
megfelelő mennyiségű energiát fektet 
beléjük. Ez most a munka ideje az Ön 
számára, nem a kivárásé. 

Oroszlán - Amíg nem tudja 
egyértelműen megfogal-
mazni céljait, ne várja el a 
környezetétől, hogy megért-
sék. Induljon el egyedül az 

úton, talán ezzel irányt mutathat, és akik 
elkísérik, menet közben megértik. Nem 
kell attól tartania, hogy nem akad segít-
sége, csak fejezze ki magát érthetően! 

Szűz - A hét elején tettre kész 
és energikus lesz. Hangulata 
kiváló, lendületből ezen a héten 
sem fog hiányt szenvedni. Dúl 
Önben a tettvágy és minden-

kinek meg akarja mutatni, hogy mire 
képes. Ne aggódjon, a csillagok is pártolni 
fogják ebben! Azt érezheti emiatt, mindig 
jókor van jó helyen. 

Mérleg - A csillagok azt üzenik, 
érdemes volna időnként meg-
hallgatnia a bölcsebbeket, 
különösen azokat, akikről jól 
tudja, hogy az érintett kérdés-

ben nagyobb a tapasztalatuk vagy a 
tudásuk. Bármilyen problémával is küzd-
jön, értse meg, hogy nem szégyen az, ha 
segítségért folyamodik.

Skorpió - Bár az új év már egy 
ideje elkezdődött, Ön mégis 
csak most kezd ébredezni és 
észbe kapni. Most kezd el 
bizonyos változásokat meglátni 

maga körül. Mindemellett mindennap 
friss energiával és megújult emberként 
ébred. Merje kimutatni érzéseit, ne féljen 
a csalódástól! 

Nyilas - Ez a hét a pihenésről 
is szól, ha most túlhajszolja 
magát az vissza fog ütni a 
későbbiekben. Most még a sike- 
rek sem adnak annyi energiát, 

hogy abból építkezni tudjon. Legyen 
inkább a szeretteivel, kapcsolódjanak 
ki, keressen olyan programot, ahol még 
közelebb kerülhetnek egymáshoz.

Bak - Érthető, hogy tele van 
indulatokkal és úgy gondolja, 
most nem tudná a másik féllel 
higgadtan közölni a véleményét, 
de hiába ad magának időt, 

egyre csak fokozódik az idegessége. 
Szellőztesse ki a fejét, de utána ragasz-
kodjon ahhoz, hogy leüljenek és tisztázzák 
a nézeteltérést! 

Vízöntő - Határozott fellépésé-
vel minden ajtó kinyílik Ön előtt, 
érzéki kisugárzásával most azt 
a személyt is meghódíthatja, 
aki eddig ellenállást tanúsított. 

Bízzon a sikerben! Azonban ne érezze 
nyeregben magát addig, amíg be nem 
teljesíti célját, mert a szerencséje szeszé-
lyes lehet a héten! 

Halak - Bizonyos tekintetben 
úgy érzi majd, ez nem az Ön 
hete. Olyan érzése lehet, hogy 
az egész világ Ön ellen for-
dult. Higgye el, ezek átmeneti 

helyzetek és a hét végére már ismét 
színesnek látja majd a világot. Addig 
is gyakorolja a türelmet, mert az segít  
szembenézni a problémákkal. 

 HOROSZKÓP 4. HÉT (2017. január 23-tól január 29-ig)

TISZAÚJVÁROS,
SZENT ISTVÁN ÚT 24.

PARK ÜZLETHÁZ
u HASZNÁLT LAKÁSOK KÖZVETÍTÉSE 
 (ADÁS-VÉTEL) RUGALMAS KÖZVETÍTŐI  
 DÍJAK, LAKÁSOKNÁL INGYENES 
 ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY
u DÍJMENTES HITELTANÁCSADÁS, 
 HITELÜGYINTÉZÉS NEMCSAK AZ 
 ÁLTALUNK KÖZVETÍTETT 
 INGATLANOKRA
u KELETI-VÁROSKAPU TÁRSASHÁZ  
 III–IV. ÜTEMBEN ÉPÜLŐ LAKÁSOK  
 ÉRTÉKESÍTÉSE, TELJES KÖRŰ HITEL-  
 ÉS CSOK ÜGYINTÉZÉSSEL.

ELÉRHETŐSÉGEK: 
06-30/361-7696

tiszaujvaros@dh.hu
www.dh.hu

forduljon hozzánk

Ingatlanértékesítéssel
Ingatlanértékesítéssel kapcsolatban 

forduljon hozzánk bizalommal! 

Minősített, 100%-os röntgenre dolgozni 
tudó AWI/AWI komb. hegesztők, 

izometriás csőszerelők, lakatosok 
jelentkezését várjuk. KIEMELT BÉREZÉS!

Érdeklődni hétköznap 
20/368-7670 számon (8-16 óráig)

vagy a titkarsag@�bermail.hu-ra 
küldött önéletrajzzal. 

t CSOK t LAKÁSHITEL
t LAKÁSTAKARÉK

Ingyenes ügyintézés!
Tel.: 30/482-0744

Lakáscélú megoldások!

Tiszaújvárosban keresek
2,5 szobás, felújított, panelprogramos 

eladó lakást sürgősen.
Lehetőleg 2. emeletig 

(vagy liftes ház) és É-D fekvésű.
Tel.: 16 óra után 70/282-4334

Tiszaújvárosi vendéglátó egység 

PULTOS 
munkatársat keres!

Szakképzettség nem feltétel.
Érd.: 06-30/599-6932

Elvárások: 
l középfokú végzettség (érettségi)
l számítógép felhasználói szintű 
 ismerete 
l jó kapcsolatteremtő képesség
l gyors, precíz, megbízható  
l 1-3 éves gyakorlat

Feladatok:
l áruforgalom rögzítése,  
l pénzkezelés, 
l ügyfelekkel való kapcsolattartás
l a telep  adminisztrációs ügyeinek
 intézése

A telep hétköznapokon 7-16 óráig 
szombaton 7-13-ig tart nyitva,
a munkatársak  beosztását 
ehhez igazodva alakítjuk ki.

Amit nyújtani tudunk: 
versenyképes jövedelem, 
pörgős, dinamikus csapat. 

Fényképes önéletrajzát a 
habus.szilvia@intermetal.hu 
e-mail címre várjuk.

A hazai piac meghatározó
hulladékgazdálkodással

foglalkozó cége
polgári telepére

pénzügyi ügyintézőt keres.

380799

380580

380696

380591

365586

380912
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www.szuperinfo.hu

a Miskolc, József A. úti Auchan Áruház étel-
udvarán működő látványpékségbe keresek 
megbízható szakácsot, cukrászt és péket. 
Ugyanitt működő süteményes kávézóba 
keresek magára és munkájára igényes 
megbízható, fiatal pultos lányt. Fényképes 
önéletrajzokat: defincsisarok@freemail.
hu e-mail címre kérem. Érd.: 06-30/965-
0344.
alkalmazottat felvesz ingatlaniroda fő- 
vagy másodállásban (alapbér+jutalék). 
Érd.: 06-30/334-5262.
dániába keresünk tapasztalattal rendelke-
ző mezőgazdasági munkásokat, traktoroso-
kat, tehenészeket, sertésgondozókat (ház-
táji vagy üzemi tapasztalattal). Alap angol 
nyelvtudás feltétel. Jelentkezés: 06(70)949-
0400, adrienn.paloczy@andreasagro.com, 
www.andreasagro.com

építéstechnikust keresünk!Férfi állat-
gondozót keresünk - falutól 200 m-re lévő 
- tanyai ott lakással. A lakásban hideg-
meleg víz, gáz. Bérezés megegyezés sze-
rint. Érd.: 06-20/942-8880.

Hegesztő és lakatos szakképesítéssel ren-
delkező, fémipari szakmában jártas mun-
kavállalókat keresünk. Jelentkezés önélet-
rajzzal: kamionszerviz@stefancamion.hu 
címre, vagy meghallgatás előre egyezte-
tett időpontban.

Hölgy munkatársat keresünk irodai 
asszisztens munkakörbe! Munkavégzés 
helye: Tiszaújváros, Ipari Park. Jelentkez-
ni lehet: +36-70/369-3161.

Húscsirke nevelésben jártas gondozót 
felveszek, ott lakással. Érd.: 06-30/634-
6950.
KCr-s teherautóra sofőrt keresünk. 
Nehézgépkezelői papír előny. Jelentkezni: 
rbgkft@t-online.hu Tel.: 06-70/361-7722.

megbízható, leinformálható takarítónőt 
keresünk részmunkaidőbe! Munkavégzés 
helye: Tiszaújváros, Ipari Park. Jelentkez-
ni lehet: +36-70/369-3161.

takarítót vagy takarítókat keresünk heti 
4 vagy 6 óra munkavégzésre. Érdeklődni: 
06-20/932-6959.

Vendéglátó egység pultost keres. Érd.: 
06-20/442-0752.

Veszprém megyei középvállalkozás 
hosszú távú munkára hőszigetelő, ipa-
ri bádogos szakembereket keres. Érd.: 
+36-70/266-0001.

m u n K a H e l y e t  K e r e s
56 éves nő mosást, takarítást, vasalást vál-
lal. Érd.: 17 óra után 06-70/319-1847.

O K t a t á s t  V á l l a l
Bolti eladó, Boltvezető, Szakács, Cukrász, 
Pincér, Vendéglátásszervező-Vendéglős, 
Vendéglátó Eladó, Aranykalászos Gazda 
OKJ tanfolyam. Érd.: 06-70/524-6166, 
www.oktatohazkelet.hu (E-000937/2014/
A001-A011).
Új évi akció indul! Árzuhanás! Oktatások 
részletre is. Bolti eladó, boltvezető, sza-
kács, diétás szakács, élelmezésvezető, pin-
cér, vendéglátó eladó, üzletvezető, aranyka-
lászos gazda, kézápoló-műkörömépítő, szo-
ciális gondozó-ápoló, kozmetikus, fodrász, 
angol, német nyelv. Érd.: 06-30/535-7938.
deKra Akademie Kft. (E-000683/2014.) 
februárban Építő és anyagmozgatógép 
kezelője (Targoncavezető, Emelőgépkezelő, 
Földmunka-, rakodó- és szállítógép kezelő) 
OKJ-32-582-02 tanfolyamot szervez. Tel.: 
+36-52/541-408.

targoncavezető E000431A001 és 
Földmunkagépkezelő E000431A006 tan-
folyam indul Tiszaújvárosban. Jelentkez-
ni: SA-JÓ Bt. 06-30/240-9725.

t á r s K e r e s é s
160/78/63 nő megismerkedne nem dohány-
zó 63-65 éves férfivel. Tel.: 06-20/271-
4685.

Autószerelésben
jártas  munkatársat

keresünk.
Jelentkezés: 

06-20/912-4656

A vegyiparban technológiai
rendszerek karbantartási, javítási 
és kivitelezési munkáit végző cég 

telephely vezető 
pozícióba keres felsőfokú 
végzettséggel rendelkező 

kollégát 
tiszaújvárosi munkavégzésre.

A pályázatokat a 
 bartfaim@ch2000.hu 
e-mail címre kérjük megküldeni.

FUVAROZÁS

VAS-PACK BT.
Nyékládháza, Ady Endre út 51.

Tel.: 46/591-205, 46/309-444
Nyitva: H-P: 7-17, Szo.: 7-13-ig

- Acél lemezek 
   - Szögacél 
      - Zártszelvények 
         - VR - VN csövek
               - Építõanyagok 
                    - Barkácsáruk 

Polgár, Hajdú u. 37.
Tel.: 52/391-393 Fax: 52/392-594

F
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A Probitas Plus Kft. 
TISZAÚJVÁROSBAN és POLGÁRON 

2017. januártól 
új OKJ-s képzéseket szervez:

Munkavédelmi technikus 
 (E-000720/2014/A001)
Óvodai dajka (E-000720/2014/A021)

Nyilvántartásba vételi szám: E-000720/2014

Minden tanfolyamunk 
képzési és vizsgadíja havi, 
kamatmentes részlet�zetéssel 
egyenlíthető ki.

Rugalmas időbeosztást 
biztosítunk a képzések 
ütemezéséhez.

Nálunk nincs távoktatás!

Bővebb információkkal az alábbi elérhetőségeinken állunk rendelkezésére: 
+36 70 4242 490, +36 30-2811 548, +36 52 413 766

oktatas@probitas.hu, www.probitas.hu 
Kövessen minket facebook oldalunkon!           facebook: Probitas Plus Kft.

Tiszaújvárosi székhelyű
hulladékgazdálkodási iparban 

piacvezető ReMat Zrt. 
mérlegképes

könyvelő 
munkakörbe munkatársakat keres

FELADATOK:
 n Könyvelési feladatok teljes körű ellátása
 n Havi, negyedéves és éves zárási feladatok ellátása

AZ ÁLLÁSHOZ TARTOZÓ ELVÁRÁSOK:
 n önálló munkavégzés
 n kreatív problémamegoldó készség
 n mérlegképes könyvelői munkakörben szerzett 
  sokrétű tapasztalat
 n pontos, precíz munkavégzés

AMIT KÍNÁLUNK:
 n modern, ergonomikus munkakörnyezet
 n dinamikus csapat
 n Stabil vállalati háttér
 n Fejlődési lehetőség

SZÜKSÉGES TAPASZTALAT:
 n 3 év szakmai tapasztalat

SZÜKSÉGES NYELVTUDÁS:
 n Nem igényel nyelvtudást

Munkavégzés helye: Tiszaújváros

Jelentkezni fényképpel ellátott magyar nyelvű önéletrajz,
illetve motivációs levél megküldésével, bérigény megjelöléssel 
a tvkremat@t-online.hu címen „mérlegképes könyvelő” 
hivatkozással 2017. január 31-ig lehet.  
További információ: Gaál Bettina 0649/521-664 munkaidőben.

Telefon: 46/789-417

A kanapéágyak mestere

Magyar
termékek!

380517
380851

380782
380706

380704

380520
380784
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Tiszaújváros, Lévay út 78.
Mobil: 70/249-4096
Tel./Fax: 49/440-689

REDŐNY, RELUXA 
szalagfüggöny, napellenző, szúnyogháló. 
Redőnyök javítása! 

06-20/9290-403 
Díjtalan kiszállás, garancia!

Könyvelés
Elektronikus adóbevallás 

készítés
Érd.: 06-20/922-9822

PARTNER A S IKERHEZ

KÖNYVELÉS
ADÓTANÁCSADÁS
BÉRSZÁMFEJTÉS
MUNKAER  KÖLCSÖNZÉS
MUNKAER  KÖZVETÍTÉS
HR OUTSOURCING

 

 

 

MUNKALEHETŐSÉG!
Magyarország legnagyobb 
elektronikai összeszerelő gyárába
kollégákat keresünk, azonnali kezdéssel
betanított munkára

OPERÁTOR
ÉS RAKTÁROS 
MUNKAKÖRBE 
Amit kínálunk:

l 8 órás, 3-4 műszakos 
 munkavégzés
l ingyenes felutazás
l műszakpótlék
l étkezési utalvány
l túlóra lehetőség
l álló munka
l hazautazás térítése
l szállás 2-3 ágyas 
 szobákban
l WIFI, Tv, főzési, 
 mosási lehetőség

További 
információ: 

+36 30 198 2795 
VISSZAHÍVJUK!

Munkaügyi engedélyszám:
20-004-2002;  XX-M-001/407/2013

Tájékoztató
időpontja 

minden pénteken:

Miskolc
 ITC Székház 8.00 óra
Tiszaújváros

Hotel Phőnix, 
Bethlen G. út 4.

10.00 óra
Polgár
12.00 óra

Jelentkezésével hozzájárul személyes adatai 
kezeléséhez a www.whc.hu oldalon 

elérhető szabályzat szerint. 
Adatkezelési nyilvántartási
szám: NAIH-102776/2016

FESTMÉNYVÁSÁR
TISZAÚJVÁROS, 

január 19. csüt.  11-18 óráig 
január 20. péntek 9-17 óráig

 

A+B Galéria Pécs

www.apluszbgaleria.hu
SZERETNE INGYEN UTAZNI?
www.szekelyerno.hu

TAKARÍTÁST 
VÁLLALUNK 

TISZAÚJVÁROS ÉS 
VONZÁSKÖRZETÉBEN!

Vállaljuk: 
lakások, irodák, apartmanok, 

lépcsőházak, magánszemélyek 
és cégek, kis- és nagytakarítását

(egyszeri ill. folyamatos),
festés utáni takarítását, 

ablaktisztítást rövid határidővel, 
precíz munkával,

több éves tapasztalattal!

Tel.: 06-30/900-6270

Heti két alkalommal kedd, csütörtök 16:30-tól
A tanfolyam ára 8000 Ft/hó, 
mely magában foglalja a belépő árát is. 
A tanfolyamon szeretettel várunk minden 
gyermeket, aki betöltötte az öt éves kort.
Helyszín a sportcentrum uszodája.
Jelentkezni lehet:
Fodor Ágnes (Ági néni) 20/200-5707
Balogh Bence 70/337-5737
Triatlon klubház

A TISZAÚJVÁROSI TRIATLON KLUB
 ÚSZÓTANFOLYAMOT INDÍT 

2017. FEBRUÁR 2-ÁN

®

Talpvizsgálat időpontjai: 

2017. február 8. 
(szerda)

EGYEDI TALPBETÉT KÉSZÍTÉS
EGÉSZSÉGPÉNZTÁRRA ELSZÁMOLHATÓ

15.220 Ft 
helyett

9.990 Ft
-35%

Dr. Hu 202 felkaros vérnyomásmérő Akciós gyermek és felnőtt lábbelik

2.500 Ft-tól

8.990 Ft-tól

Egészségpénztári kártya elfogadás

GYÓGYÁSZATI SEGÉDESZKÖZÖK 
FORGALMAZÁSA ÉS KÖLCSÖNZÉSE

Bővebb információ és időpont egyeztetés:
Tiszaújváros, Szent István út 23/B. (SPAR mellett) Tel.: 06-49/611-887; 06-20/571-0119 Nyitva: H-P: 08:00-18:00; Szo.: 08:00-12:00-ig

INGYENES SZÁMÍTÓGÉPES TALPVIZSGÁLAT
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