
    TISZAÚJVÁROS ÉS KÖRNYÉKE 2017. március 1. XXVIII/9.

Tiszaúj 09. hét
Nőnap. Szerkesztőségünk nőtagjai 
vállalkoztak címlapfotózásra nőnap 
alkalmából. Ezzel is kívánva minden 
nőtársuknak virágokban gazdag idei 
ünnepet./3. oldal

A sajóörösi mester 
életmű-elismerése

Szűcs István sajóörösi hen-
tes- és mészáros mester a 
Vágóállat és Hús Termékta-
nács elismerő oklevelét, élet-
mű-kitüntetésként vette át. 
/5. oldal

12 társasház, 21 millió

Az Épület-fenntartási Alap 
2016-os felhasználásáról is 
szó esett a Társasházak, La-
kásszövetkezetek és Egyedi 
Lakástulajdonosok Érdekvé-
delmi Egyesületének mina-
pi gyűlésén Tiszaújvárosban. 
/5. oldal

387653

Könyvelés
Elektronikus adóbevallás 

készítés
Érd.: 06-20/922-9822

Tiszaújvárosban vendéglátóegység

SZAKÁCSOT 
KERES.

Bér: nettó 200.000 Ft-tól!
Tel.: 20/422-2973

Üzleteink:
Kertész Áruház Miskolc, Búza tér 10.

Kertész-Iparcikk Szaküzlet
 3580 Tiszaújváros, Széchenyi út 21-23.

Ke rtész Áru háza k Kf t.  ...h a Ön te rmésben gondolk odi k.

Aktuális 
akciós ajánlatunkban 

2017. március 2-től - 2017. március 8-ig minden
250 grammos kiszerelésű borsó vetőmag 
-os kedvezménnyel  vásárolható meg.

VETŐMAGOK KIEMELT 
KISKERESKEDELMI 
FORGALMAZÓJA

20%
Az akcióban résztvevő termékekből 

kereskedelmi mennyiséget 
nem szolgálunk ki!

Tiszaújvárosi vendéglátó egység 

PULTOS 
munkatársat keres!

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

A SZEMÜVEGLENCSÉRE
VAGY A KERETRE

KEDVEZMÉNY

AZ AKCIÓ MÁRCIUS 31-IG TART.

Tiszaújváros, Szent I. út 29/g. (az új OTP-vel szemben)
Telefon: 49/341-519 Nyitva: H-P: 9-17, Szo.: 9-12-ig

387801

387688

387686

387655

387679

387552

379600
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Műanyag termékek előállításával foglalkozó 
tiszaújvárosi telephelyű vállalat 

KARBANTARTÓ GYAKORNOK
ÉS KARBANTARTÓ

munkakörbe pályakezdő, vagy gyakorlattal  
rendelkező munkatársat keres.  

Azon személyek jelentkezését várjuk, akik legalább gép-
lakatos, lakatos, hegesztő, villanyszerelő, vagy más, a 
munkavégzéshez kapcsolható szakmunkás végzetséggel 
rendelkeznek és vállalják a 3 műszakos munkarendet, 
természetesnek tartják a feladatok ellátásához kapcsoló-
dó dinamikus munkavégzést. Előnyt jelent, ha ismerik a 
hőre lágyuló műanyagok feldolgozás-technológiáját és 
az extrúderek karbantartásával kapcsolatos alapvető fel-
adatokat.

Az önéletrajzzal ellátott pályázatokat „karbantartó” jeligére 
kérjük eljuttatni a 3581 Tiszaújváros, Pf.: 254. címre 

legkésőbb 2017. március 20-ig.

®

ENTA BÚTORBOLT
Miskolc, Pesti út 18/A.
(a cementgyári elágazás után)
ÚJ NYITVA TARTÁS! Nyitva: H: Zárva: K-P: 9.30–17.30, Szo.: 9.30–13.00-ig

Elôzze meg a derékfájást!

Akár 70.000 Ft-ért 
megvásároljuk roncs-, használt 

vagy megunt matracát.

Telefon: 46/789-417

Special
            COLLECTION

Roncsmatrac
AKCIÓ!

Vásárolt méretnek megfelelően új CATTANIA matrac 
2017. március 18-ig történő megrendelése, vásárlása esetén
                                                                          BESZÁMÍTÁS
  90x2000x15 79.600 Ft/db ---- 39.800 Ft/db------>> 39.800 Ft/db
140x2000x15 129.200 Ft/db ---- 64.600 Ft/db------>> 64.600 Ft/db
160x2000x15 137.800 Ft/db ---- 68.900 Ft/db------>> 68.900 Ft/db
180x2000x15 159.600 Ft/db ---- 79.800 Ft/db------>> 79.800 Ft/db
4 pozícióba forgatható --->> négyszeres élettartam
lezippzárolható, mosható ALOA VERA-s huzattal
habosított szendvics matrac
KEMÉNY mag, 
fokozott ellenálló képesség, megnövelt terhelhetőség
külső pro�lozott réteg: masszázs csomók

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

NEMESBIKKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
3592 NEMESBIKK, Pető� út 13.

PÁ LYÁ Z AT O T  H I R D E T

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a  
juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló  
2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázni szakmai önéletrajzzal és bizonyítványmásolattal 
2017. március 14-ig lehet.

Tájékoztatást Nagy Géza jegyző nyújt személyesen,  
vagy a 70/313-7996-os telefonszámon.

PÉNZÜGYI ELŐADÓ
munkakör betöltésére, teljes munkaidős, 

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony keretében.

Senior HR munkatárs
A Low and Bonar Hungary Kft. nemzetközi tulajdonú, tiszaújvárosi telephelyek-
kel működő, hazai szinten piacvezető vállalat a nem szőtt geotextília gyártásban. 
Több, mint 100 fő alkalmazotti létszámmal, jelentős nemzetközi háttérrel, jelentős 
exportérintettséggel, termékei Európa számos országában megtalálhatók. 

A Low and Bonar Hungary Kft. tiszaújvárosi telephelyére  
Senior HR munkatárs pozícióba teljes munkaidőben, 

határozatlan időre felvételt hirdet az alábbi feltételekkel:
Feladatok: 

l szervezet kialakítása, szervezetfejlesztés, szervezeti hatékonyság 
 megteremtése
l job grading kialakítása a szervezeten belül végzettség és munkaköri 
 leírások alapján
l jelenlegi HR folyamatok összefogása, egyszerűsítése, 
 anyavállalattal egyeztetvén
l helyettesítési terv összehangolása a különböző területeken
l HR-t érintő kérdésekben teljes körű segítségnyújtás a vállalat vezetői 
 és munkavállalói számára
l bérszámfejtő kolléga (1 fő) irányítása, jelentések felügyelete
l toborzás, kiválasztás folyamatának irányítása
l direkt kapcsolattartás a munkavállalókkal
l éves teljesítmény értékelési folyamat szervezése, irányítása, follow-up
l személyes szakmai fejlesztési terv elkészítése (képzési terv)
l éves tervezésben, 5 éves tervben való részvétel
l helyi ill. mátrix vezetője által előírt egyéb, képzettségének megfelelő 
 feladatok és utasítások elvégzése
l rewarding (motivációs) eszközök bevezetése
l HR controlling
l egyéb adminisztratív feladatok ellátása

A leendő munkatárs közvetlenül a külföldi BU HR igazgatónak illetve 
a helyi Pénzügyi /HR igazgatónak jelent.
Az álláshoz tartozó tárgyi elvárások: 

l releváns felsőfokú végzettség (HR és/vagy gazdasági)
l minimum 4 éves szakmai tapasztalat HR területen, 
 nagyrészt multinacionális környezetben
l stabil angol nyelvtudás (írásban és szóban)
l MS office ismeretek (Excel, Word, Powerpoint)

Az ideális személyiség, akit várunk:
l gyors gondolkodású
l ambiciózus
l innovatív – reformer típus
l emberközpontú
l numerikus
l kommunikatív
l magabiztos
l nyugodt, higgadt
l csapatjátékos

Előnyt jelenthet: 
l munkatapasztalat mátrix szervezetben
l közép –vagy felsőfokú TB ügyintézői tanfolyam

Amit kínálunk:
l folyamatos szakmai kihívás
l versenyképes jövedelem 
l stabil multinacionális háttér
l igényes munkakörülmények

Várjuk angol nyelvű, fényképes önéletrajzát 
a toborzas@lowandbonar.com e-mail címünkre.
Jelentkezési határidő: 2017. 03. 15.

387557
387698

387708
387579

387656
387699

387543
387546
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Szuper ügyek
A polgármester fogadóórája. Folytatja sorozatát a Tisza Televízió, 
melyben Bráz György, Tiszaújváros polgármestere válaszol a nézők közérdekű 
kérdéseire. Március 1-jén, szerdán este fél 7 órai kezdettel válaszol Tiszaújváros 
polgármestere a lakossági kérdésekre. A kérdések az adás ideje alatt telefonon is 
feltehetők a 49/341-844 és a 341-755-ös számon.

A vacsoraesten egy középkorú 
házaspár ült az asztal túl olda-
lán. A szórakoztató produkciók 
hangzavara nem könnyítette 
meg a társalgás fesztelenségét. 
Kezdetben mindenki a közvet-
len szomszédjával csevegett. 
A pálinkás poharak emelgeté-
se egyre hangosabbá tette a 
férfiakat, így már nem tudtam 
nem meghallani a szemben ülő 
pár férfi tagját, aki minden hoz-
zászólásában nagyon okos és 
ellentmondást nem tűrő volt. 
A felesége szerényen ült az ol-
dalán és egyetlen hangot sem 
ejtett ki és az arcáról sem tud-
tam leolvasni semmit. Még ak-
kor sem, amikor egyre inkább 
pipaccsá vált a férje feje, jelez-
ve több pohár már biztos nem 
fér bele. Száz nőből kilencven-
kilenc ilyenkor durcássá válik, 
megpróbál tenni valamit, de 
ő ekkor sem mozdult. Egyet-
len egyszer kísérelte meg ki-
mozdítani az illetőt azzal, hogy 
már elfogyott a sor a svédasz-
tal előtt. A férfi megalázóan 
felemelte a hangját, mondván 
sztoriban van, ne zavarja.
Amikor a nő egyedül indult a va-
csoráért belegondoltam, hogy 
mit érezhet. Mennyire megalá-
zó ez az egész számára, ahol 
sem emberként, sem társként 
nem tiszteli a párja idegen em-
berek előtt. De milyen élete le-
het otthon egy ilyen társ mel-
lett? Milyen szerepe lehet egy 
ilyen kapcsolatban?
Menet közben tudomásomra 
jutott, hogy a férj egy dúsgaz-
dag vállalkozó és ezen egyál-
talán nem is lepődtem meg. 
No nem a gazdagságán, ha-
nem inkább az attitűdjén. Saj-
nos nem először tapasztalom, 
hogy ha valaki akár az átlagnál 
egy kicsit tehetősebb, úgy vi-
selkedik, mintha a tévedhetet-
len lenne. És a többségük még 
azt is hiszi: a körülettük lévő 
emberek a saját szolgahaduk. 
Hogy honnan veszik a bátorsá-
got ehhez? Meggyőződésem, 
hogy a környezetükben lévők 
rendkívül felelősek ezért. Hagy-
ják, hogy uralkodjanak rajtuk, a 
másik pénze legyen az egyetlen 
mérce, ezzel kiváltva minden 
más elvárást. 
A kedvenc könyvem a Büsz-
keség és balítélet Darcyját 
Elizabeth megleckéztette. A fel-
fuvalkodott, gazdag főnemes 
álmában sem gondolta, hogy 
Lizzy, a szerény hozománnyal 
rendelkező, de rendkívül okos, 
egyedi és öntudatos lány nem 
megy hozzá első szóra. A tör-
ténetet tudjuk, a tanítás örök-
re szólt. Ha többet olvasnánk 
ilyen regényeket, talán elhin-
nénk: a tisztelet mindenkinek 
kijár, szegénynek, gazdagnak 
egyaránt.

SZI – Maros Éva

RÚZS

Tisztelet
Férfinap mikor lesz,  ■

viccelődött velem az 
egyik férfi kollégám, 
amikor arról határoz-
tunk: a heti számunk 
címlapfotóját a nőnap-
nak szenteljük, de ki-
csit rendhagyó módon. 
Szerkesztőségünk nő-
dolgozói – úgy nyolc-
van százalékos arányt 
képviselünk a lapjaink-
nál – vállaltuk azt, hogy 
kamera elé állunk. Ez-
zel is megmutatva a 
nők sokféleségét és 
sokszínűségét. 

A kollégám akkor még 
nem ismerhette a cikkünk 
tartalmát, ami az idei nő-
napot a férfiak szemüvegén 
keresztül mutatja be. Mert 
a két nem – a férfi és nő –, 
mint jin és jang nem létez-
het egymás nélkül. Hiszen 
önmagunkat csak a másik 
viszonyulásában ismerhet-
jük meg igazán.

Levente (36)
A jelenlegi helyzetben 

most kicsit elegem van a 
nőkből. Két éve váltam el, és 
azóta sem találok olyan kap-
csolatot, ami örömöt okoz-
na számomra. Ma már ki tu-
dom mondani, az én hibám 
is, hogy elhidegültünk egy-
mástól. Még nem volt egyi-
künk sem harminc, amikor 
öt év együttélés után oltár 
elé álltunk. Mivel a kezde-
tektől nem számíthattunk 
szülői segítségre, így hajtot-
tuk a munkát lakásra, au-
tóra. Amikor a kislányunk 
megszületett, mindenünk 
meglett. De valami mégis 
elveszhetett, mert nem ta-
láltam otthon nyugalomra. 
A mindennapos veszekedé-
sektől tartva egyre később 
jártam haza, nagyon egye-
dül éreztem magam. Aztán 
az egyik nap a feleségem 

bejelentette: elválik. Már 
nem lehetett beszélni ve-
le. Összejött egy tizenéves 
szerelmével. Én nem va-
gyok egy lelkizős fajta, úgy 
gondoltam ez a nő felada-
ta lett volna. Máig sem ér-
tem, miért nem mondta el a 
volt párom, hogy mi a baja 
a házasságunkkal.

Roland (24)
Ha nő, akkor csajozás. Jó 

dolog megszerezni egy nőt. 
Azokat a helyzeteket ked-
velem, amikor agyafúrtnak 
kell lennem hozzá, hogy cél-
ba érjek. Persze kipróbáltam 
már a könnyebb megoldást 
is, amikor semmit sem kell 
tennem és a nő tapadt rám. 
De igazából két-három nap 
után kiderült, ezek a lányok 
nem kötnek le. Nem talá-
lom velük a hangot, mindig 
ugyanaz a nóta. A hétvégi 
bulik, ahol másnap reggel-
re nem emlékszünk, mi tör-
tént előző este. Ha őszintén 
magamba nézek, egy olyan 
nőre vágyok, akire fel tudok 
nézni. Akinek vannak céljai. 
Nemcsak az, hogy genetikai 
donort keres a leendő gyere-
keinek és minden teher alól 
kihúzza magát. Most szó 

szerint udvarlok egy lány-
nak, aki nem igazán adja be 
a derekát. Tetszik benne a 
határozottsága, a világlátá-
sa, a kedvessége. Ennyi ener-
giát még soha sem fektettem 
egy lányba, de tudom, hogy 
megéri.

Gábor (58)
Mi jut eszembe arról, hogy 

nő? Ma már a végtelen sze-
retet, amit a lányaim, az 
anyám és a feleségem iránt 
érzek. Mert szoktam mon-
dani, bizony nálunk nőura-
lom van. Még élt az édes-
apám sokszor mosolyogtunk 
azon: a sors nagy türelem-
re tanít bennünket, hiszen 
nem könnyű eligazodni a 
nőkön. Hát ha még négy nő 
él velünk együtt három ge-
nerációból. Az édesanyám 
mindig is meghatározó volt 

a családunk életében. Édes-
apám mindig azt mondogat-
ta egy döntésnél: anyád ezt 
jobban tudja. És valahogy 
mindig igaza volt. Édes-
anyám a mai napig valahogy 
ráérez arra mi a helyes, és az 
élet ezt visszaigazolja. Ez az 

én életemben is igaz 
volt. Soha nem fogom 
elfelejteni, amikor jó 
tanuló vidéki fiúcs-
kaként azzal küzdöt-
tünk, hová menjek 
középiskolába. Az ak-
kori haverjaim mező-
gazdaságiba mentek, 
mentem volna utánuk. 
Édesanyám szavaira 
ma is emlékszem: mi 

a bánatot akarsz te ezzel, mi-
kor a kapa nyelét sem tudod 
megfogni? Így gimnázium-
ba parancsolt, ahonnan a 
műszaki egyetemre vitt az 
utam. A feleségem ösztöké-
lésére a kilencvenes években 
megszereztem a környezet-
védelmi mérnök másoddip-
lomámat is, hiszen akkor 
már látszott a bányamérnö-
kivel nem fogunk boldogul-
ni. Jó látni ma azt, hogy a 
lányaim is hasonló módon 
támogatják a férjüket.

 SZI - MÉ

Nők a férfiak szemüvegén át
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www.szuperinfo.hu

-15%
A kupon felmutatásával 

15% kedvezményben részesül 
bármely kozmetikai szolgáltatásra. 

Felhasználható 2017. március

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

Munkatársat 
keresünk!

1 fő gumiszerelőt
1 fő futómű 
 állításban jártas 
 autószerelőt

Tel.: +36-20/924-9393

Előny: szakirányú végzettség,
 szakmai gyakorlat

Ha érdekel az állás, de 
nincs képesítésed, akkor is 

várunk! Betanítunk!

ENDOKRINOLÓGIA
DIABETOLÓGIA

BELGYÓGYÁSZAT
magánrendelés

Dr. Tarkó Mihály
Dr. Tarkó Erzsébet
Miskolc, Szentpáli u. 5.

Rendelési idő: szerda 16-20 óráig
Előjegyzés: (30) 914-5346

www.endodiab.hu

EMÉSZTÕSZERVI BETEGSÉGEK 
DIAGNOSZTIKÁJA, 

RÁKSZÛRÉS, GYOMOR- ÉS 
VASTAGBÉLTÜKRÖZÉS 

altatásban fájdalommentesen 
aneszteziológus közremûködésével.

Miskolc, Szentpáli út 5. 
Rendelési idõ: kedd 18–20 óráig

Elõjegyzés: (30) 239 2424, (30) 373 5658

www.endodiag.hu

DR. ZÉMAN ZSOLT PhD

Új!

Új!

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

Március 8. - Nônapra - szeretettel:

... és egyéb termékek 
a március 1-7-ig tartó

akciós áruféleségekből!

Törzsvásárlóinknak 
kuponnal olcsóbb:

599Ft 449Ft/db 199Ft/db

Tolle trappista 
sajt 1 kg  

1399Ft

COOP
„A” rizs 
álló-
tasakos
1 kg  

299Ft

D.E. Paloma 
őr.vák.kávé
225 g, 2484 Ft/kg; 
2217,77 Ft/kg

Delikát 
ételízesítő

250 g,
1876 Ft/kg
1596 Ft/kg

1 db vásárlásnál
559 Ft/db

2 db vásárlásnál

499Ft/db

1 db vásárlásnál
469 Ft/db

2 db vásárlásnál

399Ft/db

I Love Milka 
epres, alpesi tejkr.  
120 g, 4992 Ft/kg

Orchidea 
dobozos
(márc. 6-8-ig)

Primula
(márc. 6-8-ig)

LEGÚJABB 
TAVASZI AKCIÓNK 

KÍNÁLATÁBÓL  
TISZAÚJVÁROSI COOP ÜZLETEINKBEN:

MÁRCIUS 17IG

381737
387436

387560
387563

387668

387711
387683

387714

387928

387605
387607
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Szuper ügyek
Szűcs István sajóörö- ■

si hentes- és mészáros 
mesternek a Vágóállat 
és Hús Terméktanács 
elismerő oklevelét, élet-
mű-kitüntetésként 
Pelczné dr. Gáll Ildikó, 
az Európai Parlament 
alelnöke, Jakab István, 
az országgyűlés alelnö-
ke, a MAGOSZ elnöke 
és Taskó József, a 
MAGOSZ megyei elnö-
ke, a Nemzeti Agrárgaz-
dasági Kamara (NAK) 
megyei elnöke adta át 
a február 25-i gazdász-
bálon.

A szakirodalom szerint a 
húsmívesség eredete a múlt 
messzeségében rejtőzik el, 
csak az bizonyos, hogy e mí-
vesség őse a vadász, majd 
pedig a pásztor volt. A hon-
foglaló magyarság már ma-
gával hozta ezt a mester-
embert. Magyarországon 
1873-ban még  9700 mészá-
ros- és hentesmester mívelte 
a húst széke tőkéjén, manap-
ság viszont már húsipari cé-
gek ontják termékeiket. Új 
típusú szakemberek veszik 
át a húsmíves szerepét. A ré-
gi mészáros és hentes lassan 
már csak a hússzékek üzle-
teiben emeli csapásra a bár-
dot, és a hajdani módszerek 
emléke is feledésbe merül.

E régi szép, de nehéz mes-
terséget Szűcs István 1970-
ben kezdte Diósgyőrben a 
Kereskedelmi és Vendéglá-
tói Szakközép- és Szakmun-
kásképző Intézetben, majd a 
vasgyári piacon. Nagy Lajos 
és Anderkó István voltak a 
tanítómesterei. E pályán 47 
évet töltöttem el, sok kiváló 
minőségű terméket készítet-
tünk Borsod-Abaúj-Zemplén 
és Heves megyében - emlék-
szik vissza életútjára Szűcs 
István. Hogy mi az erőssé-
gem? - teszi fel mintegy ön-
magának is a kérdést. Nagy 
elismerést jelentett számom-
ra, hogy 24 évesen vezető le-
hettem a korábbi Hejőmenti 
Állami Gazdaságban (jog-
utód NARIVO Kft.). A Mu-
hi vágóhíd vezetője lettem. 
Dr. Lódi György, Oláh Ist-
ván és Németh Géza segített 
szakmai előmenetelemben. 
1999-ben megszereztem a 
hentes és mészáros mester 
vizsgát.

Egerbe 13 éve kerültem, 
a Pásztorhús Kft.-hez. Tóth 
Sándor tulajdonos - aki ki-
váló szakember - sokat tett 
azért, hogy még jobban 
elmélyítsem szakirányú 
tudásomat. 

Nekem is részem van ab-
ban, hogy onnan is sok árut 

szállítottunk Borsodba, fő-
leg az Unio Coop üzleteibe. 
Ennek előzménye az, hogy 
amikor a korábbi Hejőhúsnál 
üzemvezető, ügyvezető vol-
tam, jó partneri kapcsolatot 
alakítottam ki legnagyobb 
vevőnkkel, az Unio Coop-
al.

A Mezőcsáton szüle-
tett, Igriciben nevelkedő és 
Sajóörösön élő Szűcs István 
a fiatal generáció szakmai 
képzéséhez és továbbkép-
zéséhez jelentős mértékben 
járult hozzá. - Munkám so-
rán fontosnak tartottam a 
felkészítésüket. Több fiatal 
munkatársam lett a szakma 
mestere. Úgy érzem, kollégá-
im elismerik szorgalmamat 
és szakismeretemet, amit 
szívesen osztok meg velük. 
Egész életemben törekvő, 
fegyelmezett munkavállaló 
és vezető voltam. Soha nem 
vártam el a kollégáimtól azt, 

amit magam nem tudtam el-
végezni. Fontos számomra 
ma is a fiatalok tanítása, 
mert én is az idősebb mes-
terektől „lestem el” a szak-
ma fogásait. Arra kapacitá-
lom őket, hogy a gyakorlat 
teszi a „Mestert”, a rutinos 
munkatárstól tanulni a biz-
tos tudás. Sok fiatal kollé-
gának igyekeztem átadni 
a tapasztalataimat, sajnos 
egyre kevesebb fiatal dol-
gozik e nehéz szakmában. 
A sikernek az a titka, hogy 
mindent maximális odaál-
lással kell végezni, és érde-
keljen bennünket, amit csi-
nálunk. A vásárlók tisztelete 
is fontos szempont. Egerben 
szerencsémre a tulajdonos 
nagyon jó szakember, így 
igen szép termékek kerül-
tek ki tőlünk. Az az elvünk, 
hogy hústerméket csak hús-
ból szabad készíteni és nem 
mindenféle maszlagból, 

melléktermékből. Ha a fel-
dolgozott állatokból készí-
tett áruféleségeket megkós-
tolva kitűnőnek találják a 
fogyasztók, akkor ez min-
ket örömmel tölt el.

Szerettem volna a nyug-
díjkor végéig dolgozni, de 
sajnos szívműtétem miatt 
rokkant nyugdíjas lettem 
tavaly decembertől. Fizika-
ilag képtelenség azt meg-
tenni, amit 30 évvel ezelőtt, 
de tapasztalataimat igyek-
szem átadni a fiatal szak-
emberkollégáknak. Egyelő-
re pihenek, mert elfáradtam, 
gyűjtöm az erőt. Egy-két fel-
kérést azonban máris kap-
tam. Egy gyógyszerkutatás-
sal foglalkozó cég megkért, 
hogy vegyek részt az egri 
szemlén, mintavételen. Pá-
lyafutásom során sokat kö-
szönhetek családomnak, 
különösen a feleségemnek. 
E szép mesterség mívelése 
nem szakad meg, mert sze-
rencsére a nagyobbik fiam, 
ifj. Szűcs István ugyanezt a 
mesterséget tanulta, így lesz 
örökösöm. Ő a múlt héten 
Szirmabesenyőn tette le az 
aranykalászos vizsgát. Je-
lenleg egy budapesti vállal-
kozónál dolgozik a húsos 
szakmában.

 SZI - Buzafalvi Győző 

Utánpótlás randevú. Nyolc korosztályban, 51 csapat részvételével több 
mint félezer gyermek vett részt azon a tiszaújvárosi teremlabdarúgó tornán, mely-
hez hasonlót még nem szerveztek a városban. A Thermálfürdő FC Tiszaújváros 
labdarúgócsapata bajnokságban játszó egyesületek utánpótlás gárdáit hívta meg. 
Többségében NB III-as együttesek képviseltették magukat, de volt néhány topligás 
alakulat is. A házigazdák U9-es és U23-as csapata megnyerte a tornát.

A sajóörösi hentes- és mészáros mester életmű-kitüntetést kapott
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Tizenkét társasház részesült az alapból
Az Épület-fenntartá- ■

si Alap 2016-os felhasz-
nálásáról is szó esett a 
Társasházak, Lakásszö-
vetkezetek és Egyedi 
Lakástulajdonosok Ér-
dekvédelmi Egyesüle-
tének minapi gyűlésén 
Tiszaújvárosban. 

Az elmúlt esztendőben 12 
társasház kapott több mint 
21 millió forintot az alapból. 
Tiszaújváros önkormányza-
ta 37 millió forint támogatást 
utalt az Épület-fenntartási 

Alapba, melyet az egyesü-
let kezel. - Kamatmentesen 
maximum 36 hónapra lehet 
igényelni az alapból - mond-
ta Csoma Bertalan, a Társas-
házak, Lakásszövetkezetek 
és Egyedi Lakástulajdono-
sok Érdekvédelmi Egyesü-
letének elnöke -, a társashá-
zaknak 30 százalék önerőt 
kell biztosítaniuk. 2016-ban 
a tulajdonközösségek által 
elfogadott felújításokra 12 
társasház, illetve lakásszö-
vetkezet adta be pályázatát 
19,505 millió forint értékben. 

Az elbírálást követően 18,747 
millió forint támogatást ítélt 
meg az egyesület, valamint 
2015-ről egy társasház és egy 
lakásszövetkezet kért átüte-
mezést 2016-ra a beruházás 
későbbi megvalósulása mi-
att. Így összesen 21,482 mil-
lió forintot utaltunk ki a 12 
társasháznak. 

- Mire fordítható a 
támogatás?

- A legkülönbözőbb felújí-
tási munkákra: panelhézag-
szigetelés, lépcsőházak fes-
tése, műszaki berendezések 

javítása, szellőzőrendszerek 
felújítása, végfalszigetelés - 
csak néhány a támogatott 
felújítások közül. 

- Idén milyen aktivitásra 
számítanak? 

- Nagyobbra, hiszen a 
napokban várható a panel-
program kiírása, aminek fo-
lyamatosan szigorodnak a 
feltételei, komolyabbak let-
tek a műszaki feltételek. A 
felújítások megtervezése 
plusz költségeket ró majd a 
tulajdonközösségekre.

 SZI

Éves közgyűlést tar- ■
tott a Zabos Géza Hor-
gász Egyesület. 
A rendezvényen beszámolók 
hangoztak el az egyesület el-
múlt éves tevékenységéről, és 
a jövőbeni terveket is ismer-
tette az elnökség. 
A napirendi pontokat nagy 
többséggel, illetve egyhangú-
lag szavazta meg a közgyűlés. 
Ellenvetés a pénzügyi tervnél 
volt.  SZI
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I n g a t l a n
Keresek eladó lakást, családi házat, telket, 
termőföldet, nyaralót eladás céljából. 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.
emőd, központjában 2 szobás családi ház 
sürgősen eladó. Érd.: 06-70/330-0947.
Hejőkürt, eladó 4 szobás családi ház nagy 
telekkel, melléképületekkel. Érd.: 49/353-
256, 06-20/226-1850.
Kesznyéten, 75 nm-es, jó környéken lévő, 
esztétikailag és gépészetileg felújított családi 
ház eladó. Irányár: 3,3 M Ft. Érd.: 06-30/361-
7696.
Mezőcsát, családi ház eladó. Miskolci vagy 
tiszaújvárosi panel csere is érdekel. Tel.: 
06-20/235-2640.
Muhi, 3 szobás családi ház eladó. Irányár: 
6,5 M Ft. Érd.: 06-20/773-0128.
nagycsécs, főúton eladó gázkonvekto-
ros, 60 nm-es, 2 szoba-hallos, kis torná-
cos parasztház. Irányár: 3,8 M Ft. Érd.: 
06-30/361-7696.
Polgár, a városi Piactér közelében eladó 
1985-ben épült, 2+1 félszobás, konyha-ét-
kezős, felújított családi ház. Irányár: 6,45 M 
Ft. Érd.: 06-30/361-7696.
Polgár, centrumában eladó 2 
szoba+nappali+tetőteres, felújított csalá-
di ház. Új tető, részben padlófűtés, új bur-
kolatok. Irányár: 7,5 M Ft. Érd.: 06-30/361-
7696.
Polgár, eladó két szinten kialakított, tégla-
építésű, 3 szobás, karbantartott családi ház. 
Irányár: 10,48 M Ft. Érd.: 06-30/361-7696.
Prügy, 143 nm-es családi ház nagy kerttel, 
udvarral eladó. Érd.: 06-30/394-6937.
sajószöged, 3 szobás, 110 nm-es családi 
ház, ipari tevékenységre is alkalmas mellék-
épülettel eladó. Érd.: 06-30/963-5910.
sajószöged, 3 szobás, összkomfortos 
családi ház eladó, akár bútorozva is. Érd.: 
06-20/450-8732.
tiszagyulaháza, Ady E. út 13.sz., 2 szobás, 
fürdőszobás, gázfűtéses családi ház eladó. 
Érd.: a helyszínen.
tiszaújváros-tiszaszederkény, Pető-
fi S. u. 15.sz. alatt családi ház eladó. Érd.: 
06-30/427-3906.

H á z K e r e s é s
sajóörösi családi házat vennék saját részre. 
Felújítandó is érdekel. Ár: 30 M Ft-ig. Érd.: 
06-70/381-3258.

l a K á s e l a d á s
tiszaújváros, 55 nm-es, erkélyes, panel-
programos, IV. emeleti lakás az Árpád úton 
eladó. 8,9 M Ft. Érd.: +36-20/257-2788.
tiszaújváros, eladó 50 nm-es, 2 szobás, III. 
emeleti, D-i fekvésű, jó állapotban lévő lakás. 
Irányár: 8,2 M Ft. Érd.: 06-30/361-7696.
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, Szederkényi úton 70 nm-es 
lakás márciustól eladó, vagy kiadó. Érd.: 
06-30/352-1745.

a l B é r l e t K í n á l a t
Polgár, kertes családi ház hosszabb távra 
kiadó. Érd.: 06-20/365-1387.
tiszaújváros, Barcsay téren 35 nm-es lakás 
kiadó. Érd.: 17 óra után 06-20/479-6356.
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.

F ö l d ,  K e r t 
eladó Sajószöged Tiszaújváros felőli ele-
jén, körbekerített 720 nm-es zártkert, fúrt 
kúttal, 28 db termő gyümölcsfával. Érd.: 
06-20/985-0024.

Ü z l e t ,  M ű H e l y ,  t e l e P H e l y , 

a nemesbikki Flamingó Söröző vállalko-
zói formában hosszabb távra kiadó. Érd.: 
06-30/953-0647.

g a r á z s
garázst vásárolnék Tiszaújvárosban. Érd.: 
06-20/773-0601.

H a s z o n j á r M ű
eladó TERRA kistraktor tartozékkal és 400-
as egyengető gyalugép. Érd.: 06-30/486-
4535.

j á r M ű K e r e s é s 
autó, terepjáró azonnali készpénzes vásárlá-
sa 0 Ft-tól 5millióig. Hívjon most! 06-30/881-
2377.
autóját megveszem adásvételivel 800ezer 
forintig 1992-es évjárattól. Azonnal fizetek. 
Kevés vagy lejárt műszakival, motorhibás, 
enyhén sérült is érdekel. Házhoz megyek, hív-
jon bizalommal! Érd.: +36-30/995-4950.

á l l a t

előjegyzést felveszünk: napos csibére, 
kettős hasznosítású és húshibrid,  szállítás 
március 10., április 08.  Előnevelt csirké-
re, kettős hasznosítású és húshibrid, szál-
lítás március 27., április 14.  Vörös ket-
tős hasznosítású vágócsirkére, 1,8 - 2 kg 
súlyú, szállítás folyamatosan. Naposcsi-
be és Takarmánybolt Polgár, Rákóczi út 
8. Tel.: 52/237-327.

Farm Color továbbtartása való napos csi-
be kapható, nagyobb előjegyezhető. Érd.: 
49/342-637, 06-20/923-6477.

Hízót szeretne vásárolni, de nem tudja 
kitől? Vegyen tőlem! Állandóan hívható 
telefonszám: 06-20/577-5252.

n ö v é n y
Kisbálás széna, lucerna, szalma, valamint 
napraforgó ocsú eladó. Érd.: 06-70/407-
1037.
Morzsolt kukorica eladó. Érd.: 06-70/373-
8789.

e g y é B  e l a d á s
akció! Tüzifa az erdészettől eladó. Érd.: 
06-70/532-2021.
Honda önjáró fűnyíró eladó. Érd.: 06-70/373-
8789.
Ifjúsági szekrénysor, 4 részes + íróasz-
tal, megkímélt, szép állapotban eladó. Érd.: 
06-70/419-2744.

PytHon Bőrruházat bőrkabát vásárt tart 
2017. március 10-én (péntek) 8 - 12 óráig 
a tiszaújvárosi vásárban. Tel.: 06-20/977-
6258.

válogatott minőségi, használt ruhák 300 
Ft/db ártól, amíg a készlet tart. Teljes áru-
készlet csere! Tiszaújváros, Tisza út 4. (Kár-
páti Szálló alagsora)

e g y é B  K e r e s é s
dunnát, párnát, komplett hagyatékot veszek, 
hívásra házhoz megyek. Érd.: 06-30/233-
2199.
Hulladék vasat, üzemképtelen személy- és 
teherautót, rossz akkumulátort vásárolok. 
Házhoz megyek. Érd.: 06-20/958-6233.

s z o l g á l t a t á s  K í n á l a t
ácsmunkát, új tetők építését, régiek cseré-
jét, előtetők készítését, bádogozást vállalok. 
Érd.: 06-20/557-2928.

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.

dunnából paplankészítés kedvező áron Pol-
gáron! Érd.: 06-30/352-1745.
épületek, tetőszerkezetek, kisebb-nagyobb 
melléképületek bontása, lomtalanítása. Érd.: 
06-20/433-3119, 06-70/620-0973.

Fák szakszerű kivágása, zöld hulladék elszál-
lítása, garancia vállalással. Érd.: 06-20/267-
7676.
Palatető bontás nélküli felújítá-
sa színes, mintás, bitumenes zsindely-
lyel. Ingyenes árajánlatkészítés. Akció 
-10 %. Érd.: 06-30/229-2206, www.
palatetofelujitasjavitas.hu

M u n K a H e l y e t  K í n á l
213.000 Ft bruttó fizetés, ingyen szállás, elő-
leg megoldott. Sárvárra betanított munkáso-
kat keresünk több műszakos munkarendbe. 
Érd.: 06-20/224-0242, 06-30/791-0950.
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
Konyhai kisegítőt keresünk. Érd.: 13.30 óra 
után 06-70/677-2094.
alkalmazottat felvesz ingatlaniroda fő- 
vagy másodállásban (alapbér+jutalék). Érd.: 
06-30/650-6088.

Tiszaújváros és környéke
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keresni, melyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak, az ezzel kapcsolatos jogvitákból keletkező 
következményeket és hátrányokat a  Megrendelőre hárítja. 

MTI
HÍRFELHASZNÁLÓ

Kos - Jó pár dolgot kínál ez 
a hét. A bolygók szembenál-
lásai a Kos jegyében Önt is 
türelmetlenné teszik. Már a 
hét elején érezni fogja, hogy a 

sors nem kíméli, újabb és újabb terheket 
rak a nyakába. Mindezek ellenére merjen 
belevágni új projektekbe, mert a sikerre 
még most is van lehetősége!

Bika - Az utóbbi idők aktivi-
tása minden téren meghozta 
az eredményét! Munkájának 
gyümölcse érik, azonban a 
fáradtság kezdeti jelei is meg-

mutatkoznak Önön! Igyekezzen úgy beosz-
tani teendőit, hogy lelkiismeret furdalás 
nélkül legyen képes lazítani. A csillagok 
most felettébb empatikussá teszik.

Ikrek - Ezen a héten Mars 
teljes ereje a rendelkezésére 
áll, lendületet ad Önnek ez a 
rengeteg energia! A hét ele-
jén alig lehet megfékezni Önt! 

Mindezek ellenére folyamatosan úgy érzi, 
hiába minden elszántság, áthatolhatatlan 
falak állják az útját, de ne adja meg magát 
a kudarcnak!

Rák - Egy kis türelemre van 
szüksége és rendeződik minden. 
a csillagok jóslata szerinte a 
héten minden napra jut majd 
valami pozitívum, kellemes meg-

lepetés az életben. Ezek tulajdonképpen 
előjelek, amik egy még nagyobb dologhoz 
vezetik. Mindenesetre legyen engedékenyebb 
önmagával szemben a héten!

Oroszlán - Ön a hét legnagyobb 
nyertesei közé tartozik! Mars, 
Jupiter és Uránusz az Oroszlán 
oldalán állnak, rengeteg pozitív 
energiát biztosítva Önnek. Ha 

Vénusz egy tüzes jegyben áll, amilyen az 
öné is, annak mindig különös jelentősége 
van. Hagyja, had szárnyaljanak az érzel-
mei szabadon! 

Szűz - Most még arra is 
hajlandó, hogy sokkal nyilván-
valóbban fejezze ki az érzelmeit 
és ne csak a problémáit merje 
őszintén elmondani, hanem a 

pozitív jellegű érzelmeit is. Ez kifejezet-
ten attraktív dolog! Néhány emberrel a 
környezetéből érdemes lenne mélyebb, 
bizalmi kapcsolatot építenie!

Mérleg - Ezen a héten Mars 
eléggé dominánsan áll az Ön 
jegyéhez. Ha valami rosszul áll, 
akkor a feszültségek tovább 
fokozódhatnak. Most fontos, 

hogy ezeket beszélgetésekkel feloldja. A 
szerettei próbálják elterelni a figyelmét a 
feladatokról, hiszen látják, szüksége lenne 
egy kis pihenésre. 

Skorpió - Találja meg azt 
az arany középutat, amikor 
elvégzi a feladatait, de közben 
a szeretteivel is tölt annyi időt, 
hogy ismét meghitté váljon a 

viszony. Amikor velük foglalkozik, fele-
jtse el a problémáit és legyen nyitott az 
irányukba. Tegyék félre a gondokat és 
lazítsanak kicsit!

Nyilas - Ez a hét két részre 
oszlik. Az első három napon 
Mars és a Hold is támogatják 
Önt, majd a Nap, Merkúr és 
Neptunusz lesz aktív, gyengítve 

energiáit. Így elsőre azt hiheti, hogy 
egy nyugodt és békés hét elé néz, de 
hamar szembesülnie kell majd ennek az 
ellenkezőjével. 

Bak - Most bármit képes lesz 
véghezvinni, illetve bárkit 
meggyőzni egy ötletéről, avagy 
lehetőségről. Még Önt is meg-
lepetésként éri majd, mennyien 

egyet értenek Önnek vagy fogadják el 
terveit, ajánlatait. Ezért bármit is szeretne 
megvalósítani, annak most érdemes neki-
futnia!

Vízöntő - A héten tele lesz 
tettvággyal, amit érdemes 
kihasználnia és folyamatosan 
építgetnie a magánéletét és 
a karrierjét. A csillagok azt 

súgják, most különösen érdemes többet 
beszélgetnie másokkal, mert kivételesen 
jó tanácsot, tippet kaphat! Az energiái 
növekvőben vannak.

Halak - Az égi konstellációk 
csalhatatlan ösztönnel ruház-
zák fel Önt. A problémákat is 
ösztönösen oldja meg, és esély-
eit is első pillanatban felismeri. 

Kreativitása is előtérbe kerül. Használja 
ki ezt az időt arra, hogy hobbijait, amiket 
az utóbbi időben elhanyagolt, újra fele-
levenítse.

 HOROSZKÓP 10. HÉT (2017. március 6-tól március 12-ig)

SZÉTNYÍLT falak, megsüllyedt alapok 
helyreállítása, vizes salétromos házak 

utólagos bontás nélküli szigetelése 
injektálással, garanciával!

www.vizes-repedt-hazak-javitasa.hu
Tel.: 06-20/385-5251

Keresünk nehézgépkezelőt és 
autódaru kezelőt JCB-re.

Feltételek: 
1 éves gyakorlat, OKJ bizonyítvány.

Jelentkezni: 06-20/974-8887 telefonszámon, 
illetve személyesen munkaidőben

Sajószöged, Vállalkozási Park út 14.

Bérbe adó
Görbeháza

központjában jól 
bejáratott vendéglátó 
egység (Íves presszó) 

bérbeadó.

Érdeklődni lehet: 
Makó Albert

06-30/9356-226

Az Inno-Comp Kft., multinacionális, 
dinamikusan fejlődő, 

alapanyaggyártó társaság 
Tiszaújvárosban keres 

Minőségellenőr munkatársat
Elvárások: • középfokú végzettség 
 • műanyagipari ismeretek
 • MS Office alkalmazások ismerete
 • precíz, önálló munkavégzés
Előnyök: • műanyag alapanyagok minősítésében és/vagy 
  feldolgázásában szerzett gyakorlat
 • IFS vállalatirányítási rendszer ismerete
 • angol nyelv ismerete
Ajánlatunk: • béren kívüli juttatások
 • hosszú távú munkalehetőség
 • stabil munkáltatói háttér
 • változatos munka, szakmai kihívás és fejlődés
Munkarend: • megszakítás nélküli munkarend

Amennyiben ajánlatunk felkeltette érdeklődését és megfelel 
az elvárásoknak, kérjük, küldje el magyar nyelvű fényképes önéletrajzát 

a következő postacímre, vagy e-mail címre:
 • 3581 Tiszaújváros, Pf.:118.
 • baicu.katalin@innocomp.hu

Érdeklődni a következő telefonszámon lehet: +36(49)542-084/132 mellék
Jelentkezési határidő: 2017. március 10.

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

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

A Kereskedelmi és Iparkamara
tisztelettel meghívja Önt!

Kamara tevékenységét bemutató rendezvény. 
A rendezvényen konzultáció és tanácsadás is lesz. 

Akiket érinthet: egyéni vállalkozók, 
kis- és közép, illetve nagy vállalatok.

A rendezvényen való részvétel díjmentes, de előzetes regisztrációhoz kötött.
  9:30 helyszíni regisztráció
10:00 Köszöntő 
 Résztvevők: 
 – Dudás Tiborné titkár, gazdasági vezető
 – Dr. Szécsiné Bányai Ilona gazdaságfejlesztési és nemzetközi 
     kapcsolatokért felelős szakigazgató
 – Dr. Deme Lászlóné hatósági feladatokat ellátó ügyvéd
 – Tóth Ádám Zoltán oktatási és képzési közfeladatokat ellátó 
     szakigazgató/MFKB koordinátor
Délben büféebédet szolgálnak fel.

Kérjük részvételi szándékát legkésőbb 2017. március 7-ig
jelezze az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

E-mailben: jakab.zoltan @bokik.hu Telefonon: 06-70/272-8301
Időpontja: március 9. Hotel Phőnix 3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 4.

387548

387371

387670
387851

387669

387806
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ausztriai Nightclub hostess munkára keres 
csinos lányokat 19 éves kortól, top kereset-
tel. Tel.: 00-43-664-599-96-95, 06-30/313-
3516.
Megbízható traktorost keresünk gyümölcsös-
be, Gyöngyös térségében. Állandó munka, biz-
tos megélhetés, útiköltség térítés, szállásle-
hetőség. Érd.: 06-20/935-6969.

Folyás Község Önkormányzata mezőgazda-
sági,- fóliasátras,- és dísznövény termesz-
tésben jártas munkavezetőt keres. Jelent-
kezni lehet fényképes önéletrajz elküldésé-
vel:  folyas@gmail.com e-mail címre.

Minősített hegesztő, Csőszerelő és Kisegí-
tő munkás pozícióba keresünk munkatársa-
kat tiszaújvárosi partnercégünkhöz. Jelentke-
zés fényképes önéletrajzzal: iroda.miskolc@
adecco.com, vagy Miskolc, Szentpéteri 
kapu 80. 2.emelet címen Adecco Kft. Érd.: 
06-30/210-5584.

Hegesztő és lakatos szakképesítéssel rendel-
kező, fémipari szakmában jártas munkavál-
lalókat keresünk. Jelentkezés önéletrajzzal: 
kamionszerviz@stefancamion.hu címre, vagy 
meghallgatás előre egyeztetett időpontban.

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

o K t a t á s t  v á l l a l

akció! Bevezetett áron! Régi árral olcsób-
ban! Oktatások részletfizetéssel is! Boltve-
zető, eladó, élelmezésvezető, szakács, pincér, 
diétás szakács, cukrász, vendéglátó eladó, 
aranykalászos gazda, fodrász, kozmetikus, 
kézápoló-műkörömépítő, szociális gondozó-
ápoló, angol, német nyelv kezdőknek. Érd.: 
06-30/535-7938.

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).

t á r s K e r e s é s

50 éves, elvált férfi keres 35-50 év közöt-
ti hölgyet hosszú, tartós kapcsolatra. Tel.: 
06-70/419-2116.

50-es férfi egyedülálló, káros szenvedélyek-
től mentes hölgyet keres élettársnak. Tel.: 
06-30/214-7351.

60 éves nőtlen nyugdíjas férfi vagyok. Meg-
ismerkednék házasság céljából sajószögedi 
vagy tiszaújvárosi hölggyel. Jelige: „Sárga 
rózsa”. Érd.: Tiszaújvárosi 1. Postán maradó

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. 

Magasépítészetben jártas, 
gyakorlattal rendelkező, rajzról önállóan 

dolgozni tudó munkatársat keresünk 
hosszú távra Tiszaújvárosba. 

Érdeklődni a 06-20/264-4581 számon 
vagy a flottepito@gmail.com-ra 

küldött önéletrajzzal. 

Vasbeton szerkezet zsaluzásában jártas, 
nem italozó ács szakembert 

és kőművest keresünk 
tiszaújvárosi munkaterületre.  

Érdeklődni a 06-20/264-4581 számon 
vagy a �ottepito@gmail.com-ra 

küldött önéletrajzzal.

Polgár Város Önkormányzatának Városgondnoksága 
(4090 Polgár Fürdő u 2.) pályázatot hirdet

munkakör betöltésére. 
Pályázni önéletrajzzal és bizonyítványok 
másolatával lehet 2017. március 20-ig. 

Élelmezés területén szerzett 
szakmai tapasztalat előnyt jelent. 

További információ az 52/391-188 telefonszámon.

ÉLELMEZÉSVEZETŐ

A GARZÓ-AUDIT KFT. Polgár
könyvelő irodába keres gyakorlattal 
rendelkező, bérszámfejtésben jártas

KÖNYVELŐT. 
Érdeklődni: Garzó György

Tel.: 06-20/478-8036
E-mail: garzo56@gmail.com

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 március

hónapban 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

A tiszaújvárosi SZIGETELŐCENTRUM  
az alábbi munkakörre keres
jelentkezőket:

Kereskedelmi és logisztikai asszisztens
Amit kínálunk

s 19. éve működő vállalkozás stabilitását
s versenyképes, rendszeresen és pontosan ki�zetett bért
s változatos munkát
s segítőkész munkatársakat

Amit elvárunk
s elsősorban kereskedelmi felsőfokú végzettséget, előnyt jelent az építőipari 
 területen szerzett tapasztalat
s számlázási gyakorlatot
s számítógép rutinos felhasználói szintű használatát
s pro� gépírást
s jó kommunikációs képességet
s rendszerben való gondolkodást
s logisztikai szervezőképességet irodai és szállítási területen
s fogékonyságot az új ismeretekre, különösen az építőipari műszaki területre 
 vonatkozóan
s felelősségvállalást
s jó modort
s angol nyelvtudás előnyt jelent
s tiszaújvárosi lakóhelyet

A hasonló területen szerzett tapasztalat előnyt jelenthet.
 Jelentkezést fényképes szakmai önéletrajzzal az alábbi módokon várjuk:

s E-mailben: kovacsi@szigetelocentrum.eu
s Személyesen: Szigetelőcentrum, 3580 Tiszaújváros, Szt. István út 39.

További információért érdeklődni lehet 
Kovács István ügyvezetőnél az alábbi telefonszámon: 06-30/214-9465
Benyújtási határidő: 2017.03.10. – péntek
Munkába lépés várható időpontja: állásinterjú utáni támogatottság esetén azonnal.

Tisztelettel kérjük az érdeklődőket, hogy csak a fenti elvárásoknak megfelelve 
nyújtsák be jelentkezésüket!

LAPZÁRTA
VÁLTOZÁS 

a Dél-Borsodi 
Szuperinfónál!
Értesítjük Hirdetőinket
és Olvasóinkat, hogy a 

március 15-i
Nemzeti Ünnep miatt 

lapzártánk 
2017. március 10. 
12 órára változik.

Megjelenés a szerdai nap 
helyett, csütörtökre változik.

Megértésüket köszönjük.

Szuperinfó Szerkesztőség 

Facebook:
 Tiszaújvárosi Szuperinfó

387665
387666

387667

387700

387673

387551
387702

387664
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A tiszaújvárosi Low & Bonar Hungary Kft.
logisztikai munkatársat keres

azonnali kezdéssel,  határozatlan idejű szerződéssel.
Feladatok: 

l Kamionok felpakolása, leszedése
l Raktáron belüli anyagmozgatási feladatok
l Raktári adminisztráció ellátása

Elvárások:
l Alapfokú végzettség (a munkakör  betöltése nem igényel 
 középfokú iskolai végzettséget)
l Új típusú targoncavezetői engedély

Jelentkezni az alábbi elérhetőségen:
l E-mail cím: monika.kardinal@lowandbonar.com
l vagy az alábbi telefonszámon: 70/456-7787

Jelentkezési határidő: 2017. március 10.

RODEO DRIVE

Tiszaújváros, Szent István út 13. 
Nyitva: H-P.: 9-17, Szo.: 9-12-ig

Fér�ak �gyelmébe 
ajánlom utalványunkat!

Nônapi 
akció!

Kedves Hölgyek!
2017. március 1-8-ig
Vásárold meg nálunk 
kedvenc darabjaidat 

-10-20-30%
kedvezménnyel 

Nőnap alkalmából!

Szúnyogháló z Reluxa z Szalagfüggöny

REDÕNYÖS MUNKÁK
AKÁR FÉLÁRON!

MRÁZ Árnyékolástechnika
49/441-154, 20/942-8888

35%

AZ ÖN OPTICNET PARTNERE:

Részletek az üzletekben és az opticnet.hu honlapon.

Hoya progresszív lencsék TrueForm technológiával

35% kedvezménnyel!
Az akció id tartama: 2017. február 15. – március 31.
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35%

AZ ÖN OPTICNET PARTNERE:

Részletek az üzletekben és az opticnet.hu honlapon.

Hoya progresszív lencsék TrueForm technológiával

35% kedvezménnyel!
Az akció id tartama: 2017. február 15. – március 31.

TF_85x90mm.indd   1 2017.02.13.   18:16:16

Tiszaújváros, Szent István 13.  Galéria Üzletház 
Telefon: 49/341-820 
Nyitva: H-P: 9.00-17.00, Szo.: 9.00-12.00
www.euro-optic.hu

SZERVO kormányművek, 
szivattyúk, kardántengelyek, felnik  
javítása, GUMI és GYORSSZERVIZ

06-30/9286-648

387550
387547

387804

387695
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387671

387657
387549

387849

március 13

387930


