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Tiszaúj 02. hét

A Borsod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei Kormányhivatal és a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kereskedelmi és Iparkama-
ra (BOKIK) közös újévköszön-
tő rendezvényt tartott január 
8-án Miskolcon./5. oldal

Megyei újévköszöntő

A gépjárműfecskendők mel-
lett egy új, 32 méter menté-
si magasságú IVECO-Magirus 
M32L-AS mentővel is bővült 
a katasztrófavédelmi igazga-
tóság gépparkja. Az eszköz 
Tiszaújváros biztonságát erő-
síti majd./7. oldal

Új év, tiszta lap 
Legalábbis sokan így értelmezik a 
januárt, lehetőséget látva benne 
a változásra. Leggyakoribb új évi 
fogadalom a mozgás, a sportolás 
elkezdése. Az 5. oldalunkon arról 
olvashatnak, csoportosan sokkal 
könnyebb megtartani, betartani 
az év elején magunknak tett 
ígéreteket.

Fotó: Dreamstime

Tűzre, vízre vigyázni

TISZAÚJVÁROS ÉS KÖRNYÉKE 2018. január 10. XXIX/1-2.
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320.000 Ft/Hó
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+ 40.000 FT
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Szuper ügyek

Évek óta figyelem az érzése-
imet év vége és újév tájékán. 
A karácsony előtti hajrában ól-
mos fáradtságot érzek akkor 
is, amikor erre semmi okom 
nem lenne. Csaponganak ben-
nem a fent és lent élményei. 
Sírva fakadok megmagyaráz-
hatatlan okok miatt, majd a két 
ünnep között valami megnyug-
vás vesz rajtam erőt. Belső bé-
ke és erő, hogy aztán jöjjön a 
január eleji frissesség. Mintha 
kisütne a nap, tele vagyok hit-
tel és reménnyel. 
Ismerőseimmel beszélve kide-
rült: nemcsak velem játssza a 
természet ezt a játékot, hanem 
másokkal is. A mélységek és 
magasságok gyakori vendé-
gei ebben az időszakban azok-
nak, akik hagyják meghallani a 
belső hangjaikat. Az egészsé-
ges lélekkel megáldottak pedig 
úgy tekintenek a január elsejé-
re, mint egy újabb esélyre, ami 
megadatott számunkra. 
Szerb Antal Utas és Holdvilá-
gában - ami nem kifejezetten 
hurrá optimista mű - Mihály 
megjárja a lelke sötét bugyra-
it, de mégis úgy ítéli meg: ha 
az ember él akkor még mindig 
történhetik valami. És hogy mi 
történik meg velünk, az az em-
beri pszichét jól ismerők kuta-
tásai szerint tényleg nagyban 
rajtunk múlik. 
A Nők lapjában olvastam leg-
utóbb Richard Wisemanról, aki 
a Hertforshire Egyetem pro-
fesszora és szerencse kutatás-
sal foglakozik. Éveken keresztül 
több száz magát szerencsés-
nek és pechesnek tartó em-
ber életét kísérte figyelemmel. 
Interjúzott nőkkel, férfiakkal, 
tudóssal, gyári munkással a 
világ különböző pontjain. A leg-
fiatalabb alanya tizennyolc, a 
legidősebb nyolcvannégy éves 
volt. A professzor szerint a bal-
szerencsés emberek abban a 
meggyőződésben élnek, hogy 
életük pozitív eseményei pil-
lanatokon belül elenyésznek 
és visszatérnek a baljós, sötét 
fellegek. A magukat szeren-
csésnek gondolók múló epi-
zódként tekintenek a rosszra, 
mert mélyebb meggyőződésük 
azt sugallja: velük igazán nagy 
baj nem történhet. 
Tehát semmi sem bír olyan 
mindent elsöprő önbetelje-
sítő erővel, mintha meg va-
gyunk győződve a saját bal-
szerencsénkről vagy jó 
szerencsénkről. 
Így január elején, mi mást is kí-
vánhatnánk magunknak, mint 
a reményt. Azt a képességet, 
hogy legyen erőnk hinni a sa-
ját szerencsénkben.

SZI – Maros Éva

RÚZS

Remény Sajtógyakorlat, hogy  ■
az esztendő elején 
megkérdezzük a pol-
gármestereket az év-
zárásról, évindításról. 
Most is ezt tesszük, 
Bráz Györgyöt, Tiszaúj-
város első emberét 
kértük fel válaszadás-
ra.

Hogyan értékeli, mivel 
jellemezné a település, az 
önkormányzat elmúlt évét? 
Elégedett-e a mögöttünk 
hagyott évvel: Maradt-e el 
valami?

BRÁZ GYÖRGY: A közal-
kalmazottak és köztisztvise-
lők év végi műsoros munka-
értekezletén is elmondtam, 
hogy 2017-ben elkezdő-
dött Tiszaújváros követke-
ző 50 éve, hiszen 2016-ban 
ünnepeltük várossá nyil-
vánításunk 50. évforduló-
ját és elhatároztuk, hogy 
az elkövetkező 50 eszten-
dő legalább olyan szép lesz 
- hogyha dolgozunk rende-
sen - mint az elmúlt 50 év. És 
mindazokat a célokat, ami-
ket kitűztünk, azokat közö-
sen szorgalmas munkával 
megvalósítjuk. Továbbra is 
arra törekedtünk, hogy él-
hető legyen városunk. Azon 
munkálkodtunk, hogy fenn-
tartható legyen a városunk 
és tartsuk meg versenyké-
pességünket, ami városunk 
gazdaságából ered. Nem volt 

könnyű az évkezdet, mert 
azzal szembesültünk, hogy 
kicsit kevesebb pénzünk 
lesz 2017-ben, mint amit 
megszoktunk. Gondjainkat 
az is fokozta, - ami ugyan 
öröm is egyben - hogy sze-
rettük volna, ha a város gaz-
dasága is tovább működik, 
és saját döntésünk alapján 
csökkentettük az iparűzési 
adót. Ezzel közel másfél mil-
liárd forintot otthagytunk a 
gazdálkodó szervezeteknél. 
Természetesen azért, hogy 
fektessék be vállalkozásaik-
ba, és teremtsenek új mun-
kahelyeket, tartsák meg a 
régieket, és ezáltal közös-
ségi pénzek keletkezzenek 
közös ügyeink rendezésé-
hez. Történt egy másik in-
tézkedés is, amit tudomá-
sul vettünk, az a bizonyos 
szolidaritási hozzájárulás, 
de mégis sikerült egy olyan 
tervet készítenünk, aminek a 
megvalósulásán egész évben 
fáradoztunk. Igyekeztünk 

megőrizni a társadalmi bé-
két. A város biztonsága nem 
került veszélybe. Mindaz, 
amit megszoktunk az el-
múlt időszakban, továbbra 
is biztosított a városban élők 
számára. Tiszaújváros ön-
kormányzata nem csak a vá-
rosért elkötelezett, hanem a 
környék iránt is. Úgy gondo-
lom: Tiszaújváros remény-
ség a város környékén élők 
számára, hiszen ha prospe-
rál a gazdaság, működnek a 
szolgáltatások, a közszolgál-
tatások, ebből a város kör-
nyezetében lakók is profi-
tálnak. Mindez nem jöhetett 
volna létre közalkalmazotta-
ink, köztisztviselőink helyt-
állása nélkül. A legnagyobb 
boldogság számomra, hogy 
most is együtt vagyunk több 
fenntartó, több szervezet 
alatt. Egymással együttmű-
ködve folytatható városunk 
fejlesztése és működése. Ta-
valy ünnepeltük a Derkovits 
Kulturális Központ építésé-
nek 50. évfordulóját. Ez az 
épület az elmúlt 50 év tanú-
ja, igen sok rendezvénynek 
adott otthont. Sok kisebb-na-
gyobb közösség jelent meg 
benne. Kovásza volt a város 
kulturális életének. A refor-
máció 500 éves évforduló-
ját közösen, méltón ünne-
peltük városunk keresztény 
és világi közösségeivel. Fel-
avattunk egy Kálvin szob-
rot is. Büszkeséggel tölt el, 

hogy Tiszaújváros most már 
nem csak világi város, ha-
nem keresztény is. És bé-
kességben élnek egymás-
sal a keresztény és a világi 
közösségek. 

Városvezetőként mit vár 
az idei esztendőtől, mi a 
„receptje” a további sike-
reknek? Mi a személyes cél-
ja, mitől lenne a legboldo-
gabb 2018-ban?

BRÁZ GYÖRGY: Itt va-
gyunk 2018 elején és 
mindaz, ami tavaly tör-
tén, újabb feladatokat ró 
mindannyiunkra. Követ-
kezik városunkban egy 
úgynevezett második ipa-
ri forradalom, amikor óri-
ási beruházások lesznek 
településünk területén. Ez 
nagyon sok feladatot jelent 
majd mindazoknak, akik 
szolgáltatásokban, közszol-
gáltatásokban dolgoznak, 
vagy a város biztonságáért 
tevékenykednek. Bizony 
lesz feladatuk bőven. Az el-
múlt félévszázad vagy akár 
a 2017-es év is erőt ad, hogy 
megbirkózzunk ezekkel a 
feladatokkal. Biztos vagyok 
abban, hogy ha békesség-
ben beszéljük meg az előt-
tünk álló tennivalókat, ak-
kor meggyőződésem, hogy 
városunknak nem csak 2018 
lesz egy igen jelentős és ked-
ves éve, hanem az azt követő 
időszak is. 

SZI - BGy

Beköszöntött a második ipari forradalom 

Idősek otthona. Megkezdte működését ez év elején Tiszaújvárosban az Ezüsthíd 
Idősek Otthona, mely a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ új intézményegysége. 
A tartós bentlakást nyújtó idősotthoni ellátás igénybe vételének feltételrendszeré-
ről a tiszaújvárosi önkormányzat képviselő-testülete a december 21-i ülésén hozott 
döntést.

Egyelőre senki nem  ■
jelentkezett üzemel-
etetőnek, pedig a ter-
vek szerint február 2-án 
át kellene adni az új 
DVTK-stadiont.

A Közbeszerzési Értesítő-
ből január 5-én tudomást sze-
rezhettünk arról, hogy a 13,1 
milliárd forintos, nemzetgaz-
dasági szempontból kiemelt 
jelentőségű beruházásból 

épülő, 15 ezer férőhelyes lé-
tesítmény öt esztendőre szó-
ló üzemeltetésére, haszno-
sítására, takarítására kiírt 
koncessziós pályázatra sen-
ki nem nyújtott be ajánlatot. 
Elképzelhető az is - olvasha-
tó egyes sajtóorgánumokban 
-, hogy a pályázni kívánókat 
elgondolkoztatta az, hogy a a 
2017-18-as NB I-es szezon őszi 
átlag nézőszáma összesen 

2714 volt. A költségeknek a 
töredékét is képtelenség így, 
piaci alapon kitermelni. Az 
új diósgyőri stadion jelenleg 
is impozáns látványt jelent, 
és a borsodi megyeszékhe-
lyen ráadásul szeretik is a 
labdarúgást a szurkolók. A 
csapat átmeneti otthonába, 
Debrecenbe is sok százan za-
rándokolnak el egy-egy talál-
kozóra. zarándokolnak el. A 

tribün második emeletén 20 
úgynevezett sky-box (VIP-
hely) kap otthont, a hozzá-
juk csatlakozó társalgóval. 
Az arénában idővel koncer-
teket is terveznek tartani. 
Nemcsak Diósgyőrben nincs 
egyelőre üzemeletető, a 15 
milliárd forintos büdzséből 
elkészült szombathelyi új 
sportkomplexumnak sincs 
gazdája, többszöri nekifutás-
ra sem találtak eddig üzemel-
tetőt. SZI - BGy

DVTK-stadion: egyelőre nincs üzemeltető
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COLUMBIAN TISZAI
KOROMGYÁRTÓ KFT. (Birla Carbon)

MUNKATÁRSAT KERES

RENDSZERKEZELŐ
MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE.

Elvárásaink:
l Legalább középfokú szakirányú végzettség (érettségi, technikum) 
l (vegyipari, villamos ipari, műszerész, gépész)
l számítógép felhasználói szintű ismerete
l önállóan és csapatmunkában történő munkavégzés
l �exibilis, jó probléma megoldó képesség
l �zikai terhelhetőség

Előny:
l kazángépész, turbinagépész, targoncavezetői, emelő gépkezelői 
 és teherkötözői tanfolyami képzettségek
l hasonló munkakörben szerzett szakmai tapasztalat

Amit kínálunk:
l Kiemelkedő, versenyképes kompenzáció,
l Stabil jövőkép,
l Biztos munkahely egy az iparágon belül vezető szerepet játszó 
 vállalatnál

A jelentkezők szakmai önéletrajzát az iskolai és egyéb végzettséget
igazoló okiratokkal együtt 2018. 01. 26-ig az alábbi e-mail címre várjuk: 
attila.nagy@adityabirla.com

Hálás szívvel mondunk 
köszönetet mindazoknak,

 akik szeretett Édesanyánk,

SZÉNÁSI LAJOSNÉ
szül. Becsei Mária

temetésén megjelentek, 
sírjára virágot, 

koszorút helyeztek, 
mély gyászunkban 

osztoztak.

Zsolti, Mazsi 
és a gyászoló család

TEMETKEZÉS Kft.

Lapzárta: hétfő 10 órawww.szuperinfo.hu

Autóteszt-Sajó Kft.
Sajóörös, Arany J. u. 2.

Tel.: 49/610-143
06-70/373-6269

MŰSZAKI 
VIZSGÁZTATÁS
EREDETVIZSGA

SAJÓÖRÖS 

Ha nem kapja 
a Szuperinfót,

hívja a 
40/424-424-es
telefonszámot!

A Low and Bonar Hungary Kft. nemzetközi tulajdonú, tiszaújvárosi 
telephelyekkel 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 
Ügyfélszolgálati munkatárs pozícióba teljes munkaidőben, határozat-
lan időre felvételt hirdet az alábbi feltételekkel:

Feladatok: 

 adminisztrációja a cég vállalatirányítási rendszerében

 információszolgáltatás illetve koordináció mind a vevő mind a 
 társosztályok irányába (értékesítés, termelésprogramozás, 
 szállítmányozás, raktározás, pénzügy, MEO), EKAER ügyintézés

 értékesítési kollégákkal, készletek figyelése

 javítószámlák készítése

 kiszállítások nyomon követése, szükség esetén koordinálása és a
 nyitott rendelések összesítése.

 kommunikálása, napi/heti/havi riportok a vezetőség felé
A leendő munkatárs közvetlenül a helyi Ügyfélszolgálati igazgatónak 
jelent.
Az álláshoz tartozó tárgyi elvárások: 

Az ideális személyiség, akit várunk: 

Előnyt jelenthet:  

Amit kínálunk: 
 

angol nyelvű, 

Jelentkezési határidő: 2018. január 31.

Ügyfél-
szolgálati 

munkatárs

442051
442021

441749

441893
441897

442069
441570
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Szuper ügyek
Könyvtári délután. Itt van már az új esztendő címmel tematikus foglalkozás 
lesz a nyugdíjasoknak a Tiszaszederkényi Idősek Klubjában. A könyvtári délutánt január 
11-én, csütörtökön tartják fél három órai kezdettel. A Tiszaszederkényi Fiókkönyvtár 
Kívánságturmix című vetélkedője – mely immár harmadik éve van – 2018-ban is folytatódik 
megújult formában. A témák kiválasztásánál figyelembe veszik a játékosok kéréseit.

Új évkezdet, tiszta  ■
lap. Legalábbis sokan 
így értelmezik a janu-
árt: lehetőség a válto-
zásra.

Bizonyított tény, hogy a 
csoportos mozgásformák 
során nagyobb százalékban 
érik el céljaikat a résztvevők, 
mintha egyedül vágnának be-
le az alakformálásnak, egész-
ségmegőrzésnek. A problé-
mákkal való szembenézést 
is a csoportterápiák segítik 
a legnagyobb sikerrel, hi-
szen mindig akad valaki, aki 
meghallgat, és mások élmé-
nyeiből, erejéből magunk is 
merítkezhetünk. Vagy ott van 
a vallás, ami egyesek szerint 
a legerősebb tömeghipnózis, 
míg mások az emberek hitben 

való összekapcsolását látják 
benne, de egy biztos, a temp-
lomba járás is társas sport. 
Valami ilyesmi dolog lehet 
az újévi fogadalomtétel is. Az 
a tény, hogy sokan időzítik 
ilyenkorra az életük megre-
formálását, erőt ad a kitar-
táshoz. Hiszen számos ember 
vág bele a sportolásba, mond 
le a káros szenvedélyeiről, 

vagy próbál meg egyszerű-
en jobb ember lenni, és ez 
egyfajta katalizátorként hat-
hat az egyénekre is. Ha nem 
is mindenki jár sikerrel, azt 
elmondhatjuk, hogy egyfaj-
ta jelenségről van szó, sőt, 
valószínűleg mi magunk is 
minimum eljátszottunk már 
az újévi fogadalom ötletével. 
Szóval az, hogy létezik, nem 

titok. Érdekesebb kérdés ta-
lán, hogy mik azok a célok, 
óhajok, amelyek a legtöbb 
ember szeme előtt lebegnek a 
pezsgős koccintás után ránk 
települő, lehetőségektől ter-
hes jövőnkben. 

Attila (43) 
Régóta bringázok, ez a 

sport a szenvedélyem. El-
határoztam, hogy idén már 
benevezek versenyekre is. 
Igaz, a bicaj, amit használok, 
nem éppen erre lett kitalál-
va, de nem ez teszi a sporto-
lót, úgy hiszem! 

Bogi (33) 
Nekem bejött tavaly is a 

fogadalmam, letettem a ciga-
rettát. Idén azt határoztam 

el, hogy jobban odafigyelek 
az egészségemre, és leadok 
néhány kilót. Úgy terveztem 
először csak napi néhány ki-
lométer futással kezdem, az-
tán ha belejövök, akkor akár 
egy teljes életmódváltás is 
kisülhet a dologból. 

Ádám (24) 
Az én helyzetem talán ki-

csit más, mint a többieké, 
én azt fogadtam meg január 
1-jén, hogy kijutok az idén 
Amerikába. Nemrégiben 
jöttem haza Angliából, és jó 
itthon lenni, de régi álmom 
teljesülne, ha az Egyesült Ál-
lamokban dolgozhatnék, és 
nem árt, ha erre folyamato-
san emlékeztetem magam. 

SZI - BM

Tervek és célok: még mindig divat az újévi fogadalom 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal és a Borsod- ■
Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (BOKIK) közös 
újévköszöntő rendezvényt tartott január 8-án Miskolcon.
Hagyománynak számít, hogy együtt látják vendégül a megye országgyűlési képviselőit, 
polgármestereit, a nagyobb cégek, intézmények vezetőit, a társadalmi, a politikai és a 
tudományos élet reprezentánsait. A házigazdai szerepet ezúttal Bihall Tamás, a BOKIK 
elnöke látta el. 2017-ről elmondta, hogy jó év volt, mert miként a magyar gazdaság, úgy 
a megye gazdasága is erősödött. Borsod-Abaúj-Zemplén növekedési pályán van, amit 
az is mutat, hogy például az egy főre jutó ipari termelés volumenében már a 7. helyre 
rangsorolnak minket, miközben jelentősen csökkent a munkanélküliség, és javultak a 
beruházási teljesítmények. Munkás év lesz 2018. is, sok kihívás elé nézünk, de teljesül-
nek elvárásaink. Demeter Ervin megyei kormánymegbízott a járások szerepét emelte ki, 
mert általuk szinte a házhoz ment az állampolgároknak az ügyintézés. SZI - BGy

A BOKIK és a kormányhivatal újévköszöntője

Fotók: Buzafalvi Győző
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Miskolc-Pereces, jó lakókörnyezet-
ben, 500 nm-es telken felújításra szo-
ruló, 68 nm-es, 3 szobás hagyományos 
kockaház tulajdonostól azonnal birtok-
ba vehetően eladó. Ár: 5,9 M Ft. Érd.: 
06-70/337-2884, 46/757-282. 

Polgár, eladó 64 nm-es, 2 szobás, jó álla-
potban lévő kis családi ház 1518 nm-es 
telken. Irányár: 2,5 M Ft. Érd.: 06-70/381-
5873.
Polgár, eladó 72 nm-es, 2+1 félszobás, 
szilikát falazatú, összközműves családi 
ház 487 nm-es telken. Irányár: 7,3 M Ft. 
Érd.: 06-70/381-5873.
Polgár, központban eladó szilikát falazatú, 
2 szoba+konyha+fürdőszobás, konvekto-
ros családi ház, 446 nm-es telken. Irányár: 
8 M Ft. Érd.: 06-20/345-9978.
Polgár, központhoz közel eladó 2 szobás, 
összközműves, gáz- és vegyes tüzelésű 
kazánnal fűtött családi ház. Irányár: 5,8 
M Ft. Érd.: 06-70/381-5873.

Polgár, központhoz közel 3 szoba-
nappali-konyhás, összkomfortos, vegyes 
tüzelésű, radiátoros családi ház eladó, 
dupla telekkel. Irányár: 7,95 M Ft. Érd.: 
06-20/943-2003.
Bánréve, közvetlenül a szlovák határ mel-
lett, csendes utcában 990 nm telken, 80 
nm-es összkomfortos, 2 szoba+nappalis 
családi ház eladó. A házhoz nyári kony-
ha, garázs, pince, fúrt kút tartozik. Fűtése 
gázkonvektor+cserépkályha, a meleg víz 
ellátásáról gázbojler gondoskodik. Irány-
ár: 3,4 M Ft. Érdeklődni hétköznap 17 óra 
után, hétvégén egész nap: 06-20/260-
9517 telefonszámon lehet.
sajóörös, eladó 2007-ben épült, 3 szoba-
nappali-amerikai konyha elosztású, két-
szintes, újszerű állapotban lévő családi 
ház. Irányár: 27,9 M Ft. Érd.: 06-70/381-
5873.
Tiszapalkonya, eladó 95 nm-es lakás 
(nappali+2 szoba) + 50 nm (külön bejá-
rattal) + garázs, műhely. Érd.: 06-30/448-
9096.
Újtikos, eladó 1980-ban épült, 3 szobás, 
szilikát falazatú, beépíthető tetőteres, jó 
állapotú, karbantartott családi ház. Irány-
ár: 8 M Ft. Érd.: 06-70/381-5873.

l a k á s e l a d á s
Miskolc, belvárosában, a Soltész utcá-
ban 77 nm-es, gázos, II. emeleti, belső 
udvaros, pihenőkertes társasházi lakás 
eladó. Gépészetileg teljesen felújított, 
ablakok cserélve műanyag ablakokra. 
Nappali+étkező+konyha egyben, 3 szo-
ba, előszoba, fürdőszoba, külön WC. Ár: 
13 M Ft. Érd.: 06-20/980-6678.
Tiszaújváros, 35 nm-es, 1 szobás, I. 
emeleti, erkélyes, téglaépítésű lakás eladó 
a Lorántffy úton. Érd.: 06-30/463-2843.
Tiszaújváros, Rózsa úton II. emeleti, 51 
nm-es, felújított, panelprogramos lakás 
eladó. Érd.: 06-70/256-8083.

l a k á s k e r e s é s
Budapesten vennék eladó lakást saját 
magamnak! Kp-val fizetnék! Érd.: 
06-20/312-4900.
Tiszaújvárosban lakást keresek meg-
vételre 45 nm-ig, elsősorban erkélyeset, 
szigetelt házban jó parkolási lehetőség-
gel, II. emeletig. Azonnal készpénzzel fize-
tek magánszemélyként. Érd.: 06-70/373-
9255.

a l B é r l e T k e r e s é s
kiadó lakást keresek Tiszaújvárosban 
márciusi költözéssel! Érd.: 06-70/349-
3820, 06-70/201-6229.

a l B é r l e T k í n á l a T

Családi ház kiadó Sajóörösön, 35.000 Ft/
hó + 3 hónap kaució. Érd.: 06-70/407-
1037.
Tiszaújváros, 41 nm-es, I. emeleti, fel-
újított, berendezett lakás kiadó. Érd.: 
06-20/492-0295.

F ö l d ,  k e r T

Hejőbába, sajószögedi úton 6 Ha (160 AK) 
szántó eladó. Érd.: 06-20/417-2274
Hajdúnánás határában 7 Ha legelő 
NATURA2000 területen, fűthető épület-
tel, hodállyal, fúrott kúttal eladó. Érd.: 
06-30/431-0561 vagy 06-70/612-9464.

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

Tiszaújvárosban egy 320, illetve egy 
170 nm-es raktár kiadó. Érd.: 06-20/314-
1689.
Ingatlanrészt hirdet vállalkozási célú bér-
beadásra Polgár Város Önkormányzata, a 
Barankovics tér 7.szám alatt, területe 148 
nm. A bérbeadás részleteiről érdeklődni 
lehet a polgári Polgármesteri Hivatalnál, 
az 52/573-511 számon.
Ingatlanrészt hirdet vállalkozási célú bér-
beadásra Polgár Város Önkormányzata, 
a Zólyom u. 5.szám alatt, területe 198 
nm. A bérbeadás részleteiről érdeklődni 
lehet a polgári Polgármesteri Hivatalnál, 
az  52/573-511 számon.

G a r á z s

Tiszaújváros, Mátyás király úti garázs-
soron garázs használata átadó. Érd.: 
06-70/323-3770.

a u T ó

CITrOen C-4 PICASSO, személygépkocsi 
eladó. Érd.: 06-30/848-4460.

J á r M ű k e r e s é s

simson motorkerékpárt vásárolok akár 
hibásan is, de alkatrész is érdekel. Érd.: 
06-30/968-9295.

á l l a T

Vörös tojótyúk házhoz szállítva 650 Ft/db. 
Érd.: 06-20/204-2382.
IV-es mentes magyar tarka tehén előhasú 
üszők növendékek, körbálás széna kb. 
150 db eladó. Ár megegyezés szerint. 
Érd.: 06-70/949-9674.
Bárányok eladók. Érd.: 06-70/340-
6288.

n ö V é n y
kisbálás szalma eladó, 300 Ft/db. Érd.: 
06-70/407-1037.

e G y é B  e l a d á s
Tüzifa eladó méteres szálakban (1x1x170). 
Tölgy, bükk, akác 20EFt-tól. Gyors házhoz 
szállítással. Érd.: 06-20/505-6029.
Téli akciós kalodás és erdei m3-es, és 
ömlesztett tüzifa rendelhető! Ingyenes 
házhoz szállítás. Jelenlegi termékeink: 
tölgy, bükk, akác, nyárfa. Kaloda mére-
te 1mx1mx1m, ár: 11.000 Ft-tól. Hívjon 
bizalommal: 06-30/705-2509.
egész méretű hegedű eladó. Érd.: 
06-30/848-4460.
Családi ház berendezése eladó 
Tiszapalkonyán! Fűnyíróktól a bútorokig, 
minden! Érd.: 06-20/613-4343.

e G y é B  k e r e s é s

ezüstöt, platina hőelemszál, 
érintkezőpogácsa, nitrát, paszta, pallá-
dium, forrasztópálca, tekercs, amalgám, 
stb. vásárolok. Érd.: 06-20/923-4251.

s z O l G á l T a T á s T  k í n á l

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

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

dunnából paplankészítés kedvező áron 
Polgáron! Érd.: 06-30/352-1745.
Fák szakszerű kivágása, zöld hulladék 
elszállítása, garancia vállalással. Érd.: 
06-20/267-7676.
Gáz-víz-fűtésszerelés, konvektorok, 
gáztűzhelyek javítása, cseréje. Érd.: 
06-20/498-2149.
Gyümölcsösök szakszerű metszését, 
ugyanitt szobafestést és kőműves mun-
kát is vállalok. Érd.: 06-70/348-2035.

Kos - A napokban felpöröghet-
nek Ön körül az események. 
Egyszeriben azt érezheti, 
mindenre képes és bármi 
lehetséges. Éppen ezért kel-

lene kerülnie a komoly döntéseket, mert 
az egy dolog, hogy fejben már mindent 
megálmodott, de nem biztos, hogy  
ugyanolyan könnyű is kivitelezni őket!

Bika - Önre a lehető leg-
jobb hatással van az a boly-
gófelvonulás, ami a Bak jelé-
ben zajlik ezen a héten. A Nap, 
Vénusz és Plútó együttállása a 

hét első felében segítik döntéseit. Álmai 
megvalósítása felé határozott lépéseket 
tehet, ami elégedettséggel tölti el, de ne 
adja át magát az önhittségnek.

Ikrek - Olyan időszakát éli a 
héten, amikor jelentős vál-
tozásokat szeretne kivitelezni. 
Belevágna egy fogyókúrába, 
életmódváltásba, vagy éppen 

a kapcsolatrendszerét szeretné átépíteni 
és megszabadulni azon kapcsolataitól, 
amelyeket már nem talál előnyösnek. 
Mindebben segítik az égi energiák!

Rák - Mielőtt bármilyen fontos 
döntésre is jutna, illetve már 
cselekedne, nem ártana előtte 
megvitatnia a terveit a ked-
vesével, családtagjaival, ne-

hogy úgy érezzék, kimaradnak valamiből. 
Mostanában amúgy is figyelmetlen lehet, 
annyira leköti a saját világa és életének 
megtervezése.

Oroszlán - A hét első pár nap-
ját meglehetősen monoton-
nak és unalmasnak találhatja,  
ugyanis nem sok eseményre 
kell számítania. Utána sem lesz  

sokkal másabb a helyzet azt leszámít-
va, hogy elfogja Önt a tettvágy, hogy 
felkavarja az állóvizet. Kezdjen terveket 
kovácsolni, lehetőségek után nézni!

Szűz - Végre kezd magához 
térni az év eleji varázslatból.  
Bár lassan, de elkezdi lendü-
letbe hozni magát és nekiáll 
építgetni a jövőjét. Ugyanakkor 

elérik Önt a változás szelei a napokban 
és arra jön rá, hogy még mindig túl sok 
olyan berögzültsége van, ami visszafogja. 
Próbálja apránként elérni céljait!

Mérleg - Most minden a 
családról fog szólni. Ezt a 
bolygófelvonulás mutatja, ami 
elvonhatja a kapacitásait a 
munkáról. Nem most fogja a 

karrierje csúcsát elérni. A hét közepén 
a Skorpió bolygók, Hold, Mars és Jupiter 
a pénzre terelik a figyelmet. Emiatt úgy 
érezheti, újra munkába kell lendülnie!

Skorpió - A munkahelyén kerül  
minden társaságot, kontak-
tust, hogy ne keljen szóba ele-
gyednie kollégáival. Szabályo- 
san bujkál majd előlük és  

igyekszik csendben, nyugodt körülmé-
nyek között, egymaga dolgozni. Bár szük- 
sége lehet némi magányra, azért vegye 
figyelembe a környezete elvárásait is!

Nyilas - A héten főként az 
anyagiak kerülnek középpont-
ba. Egyre feszültebb miatta és 
örökösen azon agyal, hogyan 
tehetne szert több pénzre, ám 

ez a gondolatmenet ne sarkallja meg-
gondolatlan döntésekre, illetve tettekre! 
Ellenben azt se hagyja, hogy helyzete 
beárnyékolja a hetét.

Bak - Úgy érzi, ez nem az Ön 
hete. Semmi sem akar úgy 
alakulni, mint szeretné. Min-
denki bosszantja és láthatat-
lan erők hátráltatják, nem tud 

haladni, pedig Ön már kész tervekkel 
rendelkezik a sorsát illetően. Azonban 
a konstellációk a hét második felében 
feltöltik a kimerült energiakészleteit!

Vízöntő - Ön már a héten 
készen áll a nagy változások 
kieszközölésére. Kicsit sincs 
elfáradva, tele van tettvággyal 
és ha még nem is tudja pon-

tosan, mit szeretne, de már cselekedne! 
Épp ezért kellene kicsit lassítania és 
átgondolnia helyzetét. Nem bűn némi 
pihenéssel kezdeni az évet!

Halak - Nagyszerűen érzi majd  
magát egész héten! Végig opti- 
mista lesz és ráadásul mások-
ra is ráaggatja majd határta-
lan jókedvét és derűlátását. 

Mostanában nagyon sokat segíthet má-
soknak, amiért környezete rendkívül há- 
lás is lesz. Minél több embert tesz bol-
dogabbá, annál jobban érzi majd magát.

 HOROSZKÓP 3. HÉT (2018. január 15-től január 21-ig)

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: Inform Média Lapkiadó Kft.

4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 11. Tel.: 52/526-626 Fax: 52/526-615 Nyomdavezető: Dubóczki Tibor
Terjeszti: a Magyar Posta és az Inform Média Lapkiadó Kft. Sokszorosítás ideje: kedd Megrendelési szám: 2018/1-2. 

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

u INGATLANKÖZVETÍTÉS
 (INGATLAN ADÁS-VÉTEL)
u DÍJMENTES HITELTANÁCSADÁS, 
 HITELÜGYINTÉZÉS 
u CSOK (CSALÁDI OTTHON-
 TEREMTÉSI KEDVEZMÉNY) 
 ÜGYINTÉZÉSE HASZNÁLT 
 LAKÁSOKRA IS.
u LAKÁSOKNÁL INGYENES 
 ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY

ELÉRHETŐSÉGEK: 
06-70/381-5873
06-30/361-7696

birone.klara@dh.hu
www.dh.hu

Szeretné INGATLANÁT 
ÉRTÉKESÍTENI?

Forduljon hozzám
bizalommal!

TISZAÚJVÁROS,
SZENT ISTVÁN ÚT 24.

PARK ÜZLETHÁZ

t Szállítás billenős és 
   önrakodós kocsival
t Daruzás 30 tonnáig 
t Kosaras kocsi bérlés.
t Gépi földmunka, föld és 
   ömlesztett áru szállítás.

Tel./Fax: 49/440-959 Mobil: 20/974-8887
www.patentev.hu

E-mail: eordog.jozsef@gmail.com

PATENT Árufuvarozó 
Egyéni Vállalkozó

Eördög József 
3599 Sajószöged, Ady E. út 56.

442020

438018

441950
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építene? Bővítene? Építő mesteri mun-
kálatait vállaljuk! Több éves tapasztalat-
tal rendelkező, megbízható cég vállalja 
akár generál kivitelezését is! Ref.: www.
hazepites-miskolc.hu. Érd.: 06-70/429-
9051.

kőműves munkákat, gipszkartonozást, 
burkolást vállalok. Érd.: 06-30/241-
4540.
lakásfelújítást, átalakítást, családi ház 
építését referenciával vállaljuk. Érd.: 
06-20/498-2149.

Masszázs Tiszaújvárosban! Kérésre 
házhoz megyek 20 km-es körzetben. 
Üzletembe masszőrtársat keresek. Érd.: 
06-70/553-1752.

szobafestést, szigetelést, kőműves és 
ácsmunkát vállalunk. Érd.: 06-20/943-
5564.

M u n k a H e l y e T  k í n á l

autószerelő és gépszerelő szakképesí-
téssel rendelkező munkatársakat kere-
sünk polgári telephelyű cégnél. Jelent-
kezés önéletrajzzal: kamionszerviz@
stefancamion.hu címen.
autómentés, gépszállítás profilba, pol-
gári telephelyű cégnél hosszú távra gép-
kocsivezetőt keresünk. Feltételek: B-E-C-
CE jogosítvány és GKI kártya. Előny, trailer 
tapasztalat. Jelentkezés: 06-70/426-
3283.

ausztriai Nightclub hostess munkára 
keres csinos lányokat 19 éves kortól, top 
keresettel. Tel.: 00-43-664-599-96-95, 
06-30/313-3516.

egri fogtechnikai labor, fiatal fog-
technikusok jelentkezését várja! Érd.: 
06-30/382-4482.

Tiszaújvárosi idősek otthonába ápo-
lót vagy szociális gondozót keresünk. 
Érdeklődni a 06-49/542-064-es tele-
fonszámon lehet.

O k T a T á s T  V á l l a l

Bolti eladó, Boltvezető, Szakács, Cukrász, 
Pincér, Vendéglátásszervező, Vendéglá-
tó üzletvezető, Vendéglátó Eladó, Arany-
kalászos Gazda OKJ tanfolyam. Érd.: 
06-70/524-6166, www.oktatohazkelet.
hu (E-000937/2014/A001-A011).

O k T a T ó T  k e r e s 

angol magántanárt keresek Tiszaújváros 
és környékén. Érd.: +36-30/911-6243.

T á r s k e r e s é s

62 éves hölgy korban hozzáillő, függet-
len, ápolt férfi társat keres. Tel.: 17 óra 
után 06-20/576-4366.
Vénusz Társközvetítő. Alapítva: 1986. 
Érd.: 06-70/314-3897.

Lapzárta: hétfő 10 óra
www.szuperinfo.hu

   Facebook:
Tiszaújvárosi Szuperinfó

Szuper ügyek
Komfortosabb ügyintézés. A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 2018. január 
1-től az ingyenesen hívható 06/80-205-157 hívószámon keresztül nyújt teljes körű ügyintézési 
lehetőséget felhasználói számára. Víziközmű-szolgáltatóként a Tiszamenti Regionális Vízművek 
Zrt. kiemelt törekvése a minél kényelmesebb ügyintézés biztosítása felhasználói részére. Ezért a 
kor követelményeihez igazítva bővítették szolgáltatásukat, így a 06-80/205-157-es hívószámon 
keresztül többféle ügyintézésre nyílik lehetőség.

A rendőrök Mezőcsá-ton  ■
fogták el azt a férfit, aki a 
megalapozott gyanú sze-
rint új pszichoaktív anyagot 
szerzett meg és adott to-
vább helyi lakosoknak.  
Új pszichoaktív anyaggal visz-
szaélés bűntett elkövetésé-
nek megalapozott gyanúja 
miatt folytat büntetőeljárást 
a Tiszaújvárosi Rendőrkapi-
tányság Mezőcsáti Rendőrőrse 
egy 41 éves mezőcsáti lakossal 
szemben. A gyanúsított 2017. 
december 21-ét megelőzően 
úgynevezett „kristályt”, azaz új 
pszichoaktív anyagot szerzett 
meg, majd tovább értékesítette 

azt a településen. A férfi elfogá-
sához szervezett és összehan-
golt akcióban a Tiszaújvárosi 
Rendőrkapitányság és a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Rendőr-főkapitányság „Bükk” 
Közterületi Támogató Alosz-
tályának munkatársai vettek 
részt. 
A házkutatást követően a rend-
őrök a mezőcsáti férfit előállí-
tották a rendőrségre. A Mező-
kövesdi Rendőrkapitányság a 
bűnügyi őrizetbe vett gyanúsí-
tottal szemben előterjesztést 
tett előzetes letartóztatásnak 
indítványozására. Az illetékes 
nyomozási bíró elrendelte a 
férfi előzetes letartóztatását.
 SZI 

Előzetesben a mezőcsáti díler

A BM Országos Kataszt- ■
rófavédelmi Főigazgatóság 
és a Magyar Tűzoltó Szö-
vetség 2017. évi pályáza-
tán 28 Borsod-Abaúj-
Zemplén megyei önkéntes 
tűzoltó egyesület és 7 
mentőszervezet részesült 
sikeres elbírálásban.

„Tűzre, vízre vigyázzatok, Hogy 
le ne égjen a házatok! Kérjétek 
a Szent Flóriánt, Hogy oszlassa 
el a nagy csapást!” - harsant 
fel a városokban, nagyobb fa-
lukban évszázadokon át az éj-
szakai őrök figyelmeztetése 
a nyugovóra térő lakosokhoz. 
A zsupp tetős, jobb esetben 

fa zsindelyes házak esetében 
szükség is volt a szentek segít-
ségére, mert rendszeresek vol-
tak a tűzvészek. A modern, hi-
vatásos és önkéntes tűzoltóság 
megszületése után jelentősen 
nőtt a lakosok élet- és vagyon-
biztonsága. Annak érdekében, 
hogy ez így is legyen a jövőben 
is, a kor kívánalmainak megfele-
lő színvonalon működjön a tűz-
oltóság folyamatos képzésre, 
gyakorlásra és a felszerelés fej-
lesztésére van szükség.
Örömteli, hogy a BM Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazga-
tóság és a Magyar Tűzoltó Szö-
vetség pályázatán az idén 28 
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 
önkéntes tűzoltó egyesület és 
hét mentőszervezet esetében 

született po-
zitív döntés 
- mondta Tö-
rök Dezső, a 
megyei köz-
gyűlés elnö-
ke az átadási 
ünnepségen. 
Abaújkértől 
Tolcsváig a 
megye min-
den részébe 

jut a fejlesztésből. A Környeze-
ti és Energiahatékonysági Ope-
ratív Program támogatásával 
nagyszabású eszközfejlesztés 
történt a közelmúltban a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatósá-
gon. Itt áll előttünk a 6 darab 
teljes málhával felszerelt gép-
járműfecskendő és egy magas-
ból mentő berendezés. A 7 esz-
köz értéke 930 millió forint. Az 
új „tűzoltóautók” közül egy-egy 
Kazincbarcikán, Mezőcsáton, 
Ózdon, Szerencsen, kettő pedig 
Tiszaújvárosban áll szolgálatba. 
A gépjárműfecskendők mellett 
egy új, 32 méter mentési ma-
gasságú IVECO-Magirus M32L-
AS mentővel is bővült az igaz-
gatóság gépparkja. Az eszköz 
Tiszaújváros biztonságát erő-
síti majd. Ezzel párhuzamosan 
egy régebbi, de még jó állapotú 
tűzoltógépjármű felszabadul és 
a hollóházi önkéntes tűzoltó-
ké lesz. Valamennyi felszerelés 
vidéki városokba kerül, tehát 
kijelenthetjük: a fejlesztésnek 
köszönhetően jelentősen javul 
megyénk lakosságának élet- és 
vagyonbiztonsága.

SZI - BGy

Tűzre, vízre is vigyáznak Tiszaújvárosban

Fotó: BMRK

Fotó: VT

értékesítési
vezetőt

keresünk.

Küldd  
az önéletrajzod erre  

az e-mail címre:  
info@polipack.hu

Nálunk a legértékesebb 
a jól teljesítő ember.

Festék Csodák Kft. keres 
értékesítésben jártas 

munkatársakat 
újonnan nyíló üzletébe. 

Jelentkezés fényképes önéletrajzzal:
festekcsodak@t-online.hu

Tiszaújvárosi barkács 
és műszaki üzletünkbe keresünk 

boltvezetőt és eladót.
Fényképes önéletrajzokat bérigény 

megjelölésével az alábbi címre várjuk: 
ertekesites.kbc@gmail.com

Tiszaújvárosi
vendéglátó egység 
részmunkaidős 

PULTOS
munkavállakót keres. 
Érd.: 06-20/560-1129

TRAKTOROS ÁLLÁS! 
Támogatunk a jogosítvány megszerzésében!

Csatlakozz a Polgári 
Agrokémia Kft. csapatához!
1. Versenyképes �zetés és juttatások
2. Színvonalas munkakörülmények

Jelentkezés: Fényképes önéletrajzzal a garzogabi@gmail.com 
e-mail címen vagy a +36-30/425-2146 telefonszámon

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonpro�t Kft. 
pályázatot hirdet

villanyszerelő karbantartó
munkakör betöltésére.

1 év határozott időre szóló alkalmazással 
(3 hónap próbaidő), mely meghosszabbítható. 

Pályázati feltételek:
n villanyszerelői végzettség (szakmunkás 
 vagy szakközépiskolai végzettség) 

Előnyt jelent:
n B kategóriás jogosítvány 
n Érintésvédelmi szabványossági 
 felülvizsgáló végzettség 

A pályázathoz csatolni kell:
n Szakmai önéletrajzot 
n Iskolai végzettséget igazoló oklevél, jogosítvány másolatot 

Munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
n A Társaság karbantartási feladataiban szereplő épületek, 
 ingatlanok elektromos hálózatának és a hálózathoz tartozó 
 berendezések, eszközök javítása és karbantartása. 

Bér megegyezés szerint. 
Pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 23. 
A pályázat benyújtható: Tiszaújvárosi Városgazda Nonpro�t Kft.  
(3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/e. , varosgazda@tujvaros.hu
Információ: Figeczky Rita személyügyi ügyintéző 49/540-636

441883

441884

441900

441899

441343
441886

441979
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Január hónapban  
az alábbi OKJ-s  

tanfolyamok  
indulnak:

Óvodai dajka
Töltőállomás kezelő

Aranykalászos gazda
Személy-vagyonőr

Fogadós
Élelmiszer eladó

Boltvezető
Érdeklődni 

és jelentkezni lehet: 
06-30/584-1185

KÖNYVELÉS!
Bevallás készítés.

Süt-Kom Adó Bt.
Érd.: 06-20/922-9822

2 m-es konyhablokk 
már 73.900 Ft-tól

Kanapé 
116.000 Ft helyett

89.900 Ft

Egyedi méretben is elkészítjük konyhabútorát!

4 m-es szekrénysor 
186.000 Ft helyett

145.500 Ft

3-2-1-es 
ülőgarnitúrák már
139.900 Ft-tól

3,3 m-es szekrénysor 
148.000 Ft helyett

126.000 Ft

Franciaágy 
126.000 Ft helyett

92.400 Ft

Tiszaújvárosi vendéglátó egység 

PULTOS 
munkatársat keres!

Szakképzettség nem feltétel.
Érd.: 06-70/632-0237

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

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

KISZÁMÍTHATÓ, FOLYAMATOS MUNKALEHETŐSÉG
EGÉSZ ÉVBEN!

Az alábbi munkakörökben keresünk munkatársakat: 

- Hegesztő 
- Épület- és szerkezetlakatos 

- Hegesztőrobot kezelő
PÁLYAKEZDŐK JELENTKEZÉSÉT IS VÁRJUK! 

Elvárás:
- Szakirányú végzettség
- Önálló, pontos munkavégzés
- Több műszak vállalása 
- Hegesztőrobot kezelőknél érettségi megléte

Amit kínálni tudunk:
- Biztos háttér, stabil munkahely 
- Igény szerint költségmentesen tudunk szállást biztosítani 
- Helyi étkezési lehetőség 
- Családi kedvezmény maximális kihasználtságának lehetősége 
- Bejárás biztosítása

Havi járandóság: bruttó 240.000–360.000 Ft/hó
Családi kedvezmény maximális (3 vagy több gyermek) kihasználá-

sával a fenti összeg akár a NETTÓ 340.000 Ft összeget elérheti!
Járandóság az alábbiakból tevődik össze: napi 8 óra és kétx8 óra 

hétvégi túlóra, mozgóbér, cafeteria elemek. 
Munkavégzés helye: Erdőtelek

Önéletrajzokat az alábbi e-mail címre várjuk: karrier@sbskft.hu 

441703
441882

441891

441751
441752

441901
441895

441898

441745

441894
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