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Tiszaúj 03. hét

Már általános iskolás korában 
rabul ejtette a fotózás varázsa 
Laczó Józsefet, és most közel 
80. évéhez is mindig előveszi 
gépét. Hétfőn nyílik kiállítása 
Sajószentpéteren./5. oldal

A fotózás ezermestere

Tiszaújváros képviselő-tes-
tülete módosította az ön-
kormányzat 2017. évi 
költségvetését./5. oldal

Abigél az első. Tiszaújváros 2018-as első babája  
január 5-én, 8 óra 57 perckor született a miskolci 
Semmelweis Kórházban. A csöppség 3100 grammal és 
53 centiméterrel, egészségesen látta meg a napvilágot. 
A kicsiről lapunk 5. oldalán olvashatnak.

Módosult a büdzsé

TISZAÚJVÁROS ÉS KÖRNYÉKE 2018. január 17. XXIX/3.

Festmények, 
ajándéktárgyak 
a Sztrohár 
Képkeretezésben
Tiszaúváros, Barcsay tér 5.
Telefon: 49/340-013

Erdei m3-ben tölgy, bükk, akác 
27 000 Ft/m3 

Szállítás rövid határidővel!
Tel.: 06-20/422-2789

Hasogatott TŰZIFA

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

MEGHOSSZABBÍTVA NOVEMBER 30-IG!

Tiszaújváros, 
Szent I. út 29/g.

(az új OTP-vel szemben) 

MINDEN VILÁGMÁRKÁS 
SZEMÜVEGKERET
KEDVEZMÉNNYEL!-50%

Telefon: 49/341-519 Nyitva: H-P: 9-17, Szo.: 9-12-ig
A kedvezmény komplett szemüveg készítésére vonatkozik, a részletekről érdeklődjön az üzletünkben. 

Akció időtartama: 2018. január 10-től január 31-ig

443336
443339

443157
443468

443456

CÉGEK FIGYELEM!
Mezőcsáton, 

a Gránit Panzió 
I. és II. emeletén

17 szoba, 10 fürdőszobával 
hosszútávra kiadó.
Érd.: Papp László Mezőcsát
06-30/811-2408

442936

K-VILL ENERGY KFT.
Villanyszerelő, 

hegesztő, lakatos és
 segédmunkásokat 

keres, országos 
munkavégzésre.

Jelentkezés: 
info@k-vill-energy.hu

06-20/560-8785

443421

Tiszalúc Tiszavirág 
Kempingben 

4 db FŰTHETŐ szoba 
(15 férőhely, 2 konyha, 

3 fürdőszoba)
magánszemélyek és

cégek részére is KIADÓ.
50 férőhelyes faház nyári 

táboroztatás, ill. rendezvények 
céljára KIADÓ.

Érd.: 06-30/225-3036
www.tiszaviragkemping.hu

442925

Tiszaújvárosi vendéglátó egység 

PULTOS 
munkatársat keres!

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

443338
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Traktoros-
gépkezelő

munkakörben 
munkatársat keresünk.  

Munkavégzés helye Folyás. 
Szükség esetén 

szolgálati lakást biztosítunk. 
Jelentkezni  

borokaszovetkezet@gmail.com 
e-mail címre küldött 

fényképes önéletrajzzal 
lehet.

Tiszaújváros CNI Kft. 
felvételt hirdet, veszélyes áruszállító

gépjárművezetői 
munkakörbe. 

Szakmai feltétel:
- érvényes C,  E kategóriás jogosítvány,
- GKI igazolvány,
- ADR darabárus ill. ADR 3-as osztály, 
 tartányos szállításra jogosító vezetői 
 engedély
- Minimum szakmunkás végzettség. 

Előnyt jelent: 
- nemdohányzó életmód
- darabárus ill. tartányos szállításban 
 szerzett szakmai gyakorlat
- Tiszaújváros és környéke lakhely. 

Többműszakos munkarend vállalása. 
Jelentkezni lehet: 

office@cni.hu

ÁRUKIADÓ-TARGONCÁS  
munkakörbe keresünk munkatársakat

Az új munkatárs feladatai, 3 műszakos munkarendben:  
  áru mozgatása üzemen és raktáron belül (polcrendszer töltése 
és áru kiadása fuvarozók részére)
 készletek ellenőrzése raktári program alapján
  Targoncakezelés (érvényes jogosítvány szükséges:1,5 tonnás, 
gázüzemű és elektromos)
 Könnyű �zikai munka

Ajánlat az új munkatársunk számára:

Munkavégzés helye: Tiszapalkonya

Jelentkezés módja: fényképes önéletrajzzal a 
job@salio.hu e-mail címen.

A Nagyi Titka gyártója

a GoodMills Magyarország 
  

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését küldje el 
önéletrajzát a hr@polyax.hu email címre vagy jelentkezhet az 

alábbi telefonszámon: 06-30/472-7447

CNC gépbeállító

Feladatok:

a minőség � gyelembevételével

felügyelete, beállítása

Elvárások:

CNC gépbeállító kollégát keres.

Lengyel szén  
(6500 kcal,  7% 
hamutartalom)  
folyamatosan kapható! 
Tel.: 06-30/415-2428

keresünk hosszú távú  
németországi munkára  

azonnali kezdéssel

Önéletrajzokat a  

e-mail címre várjuk, 
bővebb felvilágosítás  
a  

vagy a  
telefonszámokon.

443046

443054

443067

441956
443093

443060

441570

443467

443348
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Szuper ügyek
Már általános isko- ■

lás korában rabul ejtet-
te a fotózás varázsa 
Laczó Józsefet, és most 
közel 80. évéhez is 
mindig előveszi gépét, 
ha olyat lát, amit érde-
mesnek tart megörökí-
teni.  

Egykori régi északos kol-
légám szerint a fotózást nem 
lehet abbahagyni. A fotóri-
porter című kiállítása hétfőn 
nyílik Sajószentpéteren.
- Már gyerekként megsze-
retted a fotózást...

- Ahogy kezdődött, sosem 
felejtem el: Patakon egyik 
osztálytársamnak volt egy 
akkortájt divatos Pajtás 
fényképezőgépe. Mi ezt ak-
kor nem engedhettük meg 
magunknak. Mindig men-
tem velük, hogy lefotózzam 
őket. Utána beadtuk a fény-
képésznek, hogy csináljon 
belőle 6X6 méretű képeket. 
Következő lépcsőként a Bor-
sodi Bányász üzemi lap fel-
vett gyakornoknak,1955-ben 
elvégeztem Pesten a kétéves 
fényképésztanulói szakmát. 
Egyik gyakorlati óránkon 8-10 
felvételt kellett készítenünk. 
Utána a tanár úr így korholta 
a többieket: a Laczó is ugyan-
ott volt, ahol ti, de ti mintha 
ott sem lettetek volna. Ön-
bizalom-serkentő cseppek-
kel ellátott egy életre. Érett-
ségi után fotós lettem. Veres 
Mihály és Paulovits Gusz-
ti biztatására 1972-ben az 
Észak-Magyarország megyei 
napilaphoz szegődtem fotóri-
porternek, 1985-től tíz évig 
a fotórovatot vezettem, majd 
az Új Északhoz igazoltam. 
Ez balfogás volt, elkábítottak 
ígéretekkel. Egy dologért nem 
sajnálom, mert a megye egyik 
legjobb fotósát, Verocskát 
(Éder Vera) én indítottam 
el a sajtópályán. A lap meg-
szűnte után nyugdíjba men-
tem, de hála Mészáros Sanyi 

kommunikációs igazgató-
nak, még 10 évig az ÉMÁSZ-
újságnál dolgoztam.
- A technika fejlődésével 
mennyivel lett könnyebb a 
fotósok munkája?

- A hőskorszakban filmet 
tekercseltem a masinába. A 
fürdőszobát rendeztem be 
labornak. A kádat deszká-
val takartam le: előhívtam, 
fixáltam, nagyítottam, szá-
rítottam. Táblát raktam az 
ajtóra: Tilos a belépés! Be-
méretezve adtuk le a nyom-
dának a papírképet, a nyom-
dászok rávitték a lemezre, azt 
maratták. Konzultáltam ve-
lük, hogy keményebb vagy 
lágyabb hívót készítsek. Na-
gyot változott azóta a világ, 
profin kell bánni a digitális 
technikával. Végig gondolva 
a múltat és a jelent, a tech-
nika jóvoltából lerövidült az 
idő, nincsenek idegfeszítő 
pillanatok, de igazán jót al-
kotni nyugodt légkörben le-
het. Én csak Nikonnal dolgo-
zom, mert nekem az jelent 
mindent. Ott szeretek lenni, 
ahol nyüzsgés, mozgás van, 
ahol rögzíteni lehet az érde-
kes történéseket. Annak ide-
jén az MTI-től, a Népsporttól 
nagy telével, motorossal érke-
ző kollégákat irigyeltem, de 
megjelent fotójukkal szembe-
sülve megnyugodtam, ilyet 
én félkézzel is tudtam volna 
csinálni.

- Sok emlékezetes sztoriban 
volt részed...

-Címlapfotót rendeltek Le-
nin évfordulóra a Bányásznál, 
két hasáb állóra. Kitaláltam 
egy montázst. A könyvtár-
ban összeszedettem a mű-
veit, lefotóztam a diósgyő-
ri Lenin-szobrot, háttérnek 
megtettem a világtérképet. 
Egy őrült feljelentett a párt-
bizottságon tiszteletlenség 
miatt, mert szerinte a Jeges-
tengerbe lógott a vezér feje. 
Hruscsov 1964-ben Barcikára 
látogatott. Mi a berentei szén-
osztályozónál leragadtunk, 
így csak a konvojt fotózhat-
tam le, de ez se jelenhetett 
meg. Amikor a Sajóbábonyi 
Vegyiművekben a robbanás 
pusztítását megörökítettem, 
a rendőrök lefoglalták a ne-
gatívokat. Egy ünnepségről 
érkeztem 1973-ban az LKM-
be, ahol Vályi Péter minisz-
terelnök-helyettest szörnyű 
baleset érte. Csak a helyszínt 
tudtam fotózni, a kokillákat. 
Kórházba vitték, de engem 
nem engedtek be, Zsike, a fe-
leségem (akivel 1959-ben kö-
töttünk házasságot) ott dolgo-
zott, de ő sem tudott segíteni. 
Amikor az ércelőkészítőmű 
2 kéményét szépen átfestet-
ték, a képaláírásom ez volt: 
Inkább azt kellett volna meg-
oldani, hogy ne füstöljön. A 
szerkesztőm rám rivallt: 
„Te hülye fotós, azt hiszed, 

ez így lehozha-
tó? Elküldtem a 
Lúdas Matyinak 
a Tücsök és bo-
gár rovatnak. 
Lehozták, az-
nap berendel-
tek a pártbi-
zottságra, egy 
ejnye-bejnyével 
m e g ú s z t a m . 
Kádár János 3 
napos borsodi 
látogatásakor 
albumot kellett 

készítenem a turné állomása-
iról, amit a főszerkesztő adott 
át Mezőkövesden a főtitkár-
nak. Prémium lesz a jutal-
mad - ígérte. Ez is elfelejtő-
dött, akárcsak a múzeumnak 
felajánlott temérdek negatív-
jaimért felajánlott plecsni.
- Összességében elégedett 
lehetsz, hiszen nyertél az 
Ezüstgerely-pályázaton, 
megkaptad Lipcse külön-
díját, a fotógrafikai bien-
nálén az Európa -fődíjat, 
a MÚOSZ Aranytollára is 
felterjesztettek...

- Utóbbit más vitte el. A 
Focisták című képem meg-
tetszett a sportzsűrinek. A 
lipcsei díj szépséghibája, 
hogy nem engedtek ki át-
venni, mondván itthon van 
rám szükség, így más hozta 
haza. A fődíjas Matyó lako-
dalmas mostanra se évült 
el: a hosszú asztalon üres 
tányérok sorjáznak, várako-
zó kislányok tereferélnek, 
mert biztosak abban, hogy 
hamarosan derű és jókedv 
lesz a teremben. Tárlatok so-
kaságán mutattam be a me-
gye életét, emberi sorsokat. 
Nagy bánatomra egyedül 
Sárospatakra nem hívtak. 
Ma is rendszeresen fotózok. 
Megtanultam élni a közössé-
gi média nyújtotta lehetőség-
gel, a Facebook világa igen 
hálás közönség. 

SZI - Buzafalvi Győző

A fotózást nem lehet abbahagyni

Száraz lábas túra. A Miskolctapolca Barlangfürdőben  január 22–február 1. 
között felújítási munkálatokat végeznek. A karbantartás ideje alatt a fürdő és gyógy-
ászati részlege, a Barlang Aquaterápia is zárva tart. A fürdő legközelebb február 2-án, 
pénteken lesz nyitva a nagyközönség előtt. A karbantartási időszakban száraz lábas 
túrán járhatják be a természetes barlangjáratokat az érdeklődők január 27-28-án.

Bár lehet, az Egyiptom rajongók 
most a szívükhöz kapnak, de én 
év végén véletlenül kerültem eb-
be az országba. Egy távolabbi 
földrészen szerettem volna el-
tölteni ezt az időt, ahol mindig 
meleg párás, harminc fok feletti  
a hőmérséklet. De eltaktikáztam 
magam. Mármint a repülőjegy 
vásárlását. Addig, addig vártam 
a jobb jegyre, amíg egyre csak 
drágább és drágább lett. Aztán 
egy utazásszervező rákérdezett: 
ha napsütésre  vágyom, miért 
nem megyek Egyiptomba ?
Az indulás előtt végigolvastam 
minden tudnivalót az országról. 
Félelmeket a terrorizmusról, a 
fertőzött vízről, az erőszakos 
árusokról, a mindenhol bak-
sisért kezet nyújtó helyiekről. 
Az, hogy fegyveres katonák a 
mindennapok részei, számom-
ra nem újdonság, hiszen az idén 
nyáron Cipruson is ez volt a ter-
mészetes állapot . A kávézóban 
úgy ült mellettem két rendőr, 
hogy a géppisztolyukat és a go-
lyóálló mellényüket az aszta-
lomnak támasztották.
És kell e félni Egyiptomban? A 
válaszom nem. De az óvatosság 
ajánlott. Főleg akkor, ha az uta-
zó ki szeretne lépni a szállodán 
túl is. Mert Egyiptom tényleg 
két véglet. A turistás – gazdag 
világ és a szegénységben élő 
tömegek. A turizmusból élők 
persze mindent és azon túl is 
megtesznek, hogy az odaérke-
ző újra visszamenjen. Elegáns 
szállodák sorakoznak a Vörös-
tenger partján, olyan ételvá-
lasztékkal és minőséggel, kü-
lönleges  gyümölcsökkel, amitől 
tényleg leesik a vendég álla. Ka-
iróba tartva a repülőn megis-
merkedtem egy jóképű magyar-
egyiptomi  férfival, akinek az 
édesapja egyetemi évei alatt 
talált rá a magyar édesanyjára. 
Tőle hallottam a helyi mondást:  
az európaiak azért esznek, hogy 
éljenek, az egyiptomiak azért 
élnek, hogy egyenek. Így aztán 
tényleg nem lepődtem meg az 
ételválasztékuk minőségén és 
mennyiségén.
De amikor elhagyja az ember 
a szállodát és a műemlékeket, 
valahogy úgy érzi magát, visz-
szament az időben. A tető és 
ablak nélküli düledező házak a 
csatorna partján, tömegközle-
kedésként használt tuk-tukok. A 
százmilliós országban 23 millió 
ember analfabéta, az általános 
iskola nem kötelező. Ha valaki-
nek a havi bére 100 dollár, az 
már jó fizetésnek számít.
Ilyen élmények után arra gon-
dolok: ugyan mi miért is nya-
valygunk olyan sokat itt Európa 
közepén? Persze ha jönne egy jó 
tündér, akitől kérni lehetne, én 
azt szeretném: télen talán töb-
bet süssön a nap.

SZI – Maros Éva

RÚZS

Egyiptom 
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H á z - ,  H á z r é s z e l a d á s
Bánréve,(közvetlenül a szlovák határ mel-
lett) csendes utcában, 990 nm telken, 80 
nm-es összkomfortos (2 szoba-nappa-
li) családi ház eladó. A házhoz nyári kony-
ha, garázs, pince, fúrt kút tartozik. Fűté-
se gázkonvektor+cserépkályha, a meleg víz 
ellátásáról gázbojler gondoskodik. Irányár: 3,4 
M Ft. Érd.: hétköznap 17óra után, hétvégén 
egész nap 06-20/260-9517.
Mezőcsát, Tompa M. úton eladó 90 nm-es, 
összkomfortos, felújítandó családi ház. Irány-
ár: 4,2 M Ft. Érd.: 06-70/633-1206.
Nagycsécs, eladó 3+1 félszobás, két épület-
részből álló, összközműves, dupla komfortos 
családi ház nagy telekkel. Irányár: 8,3 M Ft. 
Érd.: 06-70/381-5873.
Polgár, a Szőlőben eladó 1984-ben épült, szili-
kát falazatú, 120 nm-es, 3 szobás családi ház. 
Irányár: 12,5 M Ft. Érd.: 06-70/381-5873.
Polgár, központban eladó szilikát falazatú, 2 
szoba-konyha-fürdőszobás, konvektoros csa-
ládi ház 446 nm-es telken. Irányár: 8 M Ft. 
Érd.: 06-20/345-9978.
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.
sajóörös, eladó két generációnak megfele-
lő, dupla komfortos, szintes, szigetelt fala-
zatú családi ház nagy telekkel. Tiszaújvárosi 
lakást beszámítunk. Irányár: 28 M Ft. Érd.: 
06-70/381-5873.
Tiszagyulaháza, 2001-ben épült összkom-
fortos családi ház nagy telekkel, belső felújí-
táshoz szükséges anyagokkal együtt eladó! 
CSOK igényelhető! Irányár: 5,5 M Ft. Érd.: 
06-70/216-7690.

l a k á s e l a d á s
Miskolc, belvárosában Soltész u. 77 nm-es, 
gázos, II. emeleti, belső udvaros, pihenőkertes 
társasházi lakás eladó. Gépészetileg teljesen 
felújított, ablakok cserélve műanyag ablakok-
ra. Nappali+étkező+konyha egyben, 3 szoba, 
előszoba, fürdőszoba, külön WC. Ár: 13 M Ft. 
Érd.: 06-20/980-6678.
Tiszaújváros, 37 nm-es, fszt-i lakás eladó. 
Érd.: 49/347-333.
Tiszaújváros, eladó 1+1 félszobás, II. eme-
leti lakás szigetelt társasházban. Irányár: 8 M 
Ft. Érd.: 06-70/381-5873.
Tiszaújváros, eladó vagy kiadó 37 nm-es, 
1,5 szobás lakás, nemrég felújítva. Érd.: 
06-20/526-6689.
Tiszaújváros, Munkácsy úton II. emeleti, 35 
nm-es, panelprogramos, jó állapotban lévő 
lakás eladó. Érd.: 06-20/254-1178.

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

a l B é r l e T k í N á l a T
Tiszaújváros, 41 nm-es, I. emeleti, felújított, 
berendezett lakás kiadó. Érd.: 06-20/492-
0295.

F ö l d ,  k e r T 
Hajdúnánás határában 7 Ha legelő 
NATURA2000 területen, fűthető épülettel, 
hodállyal, fúrott kúttal eladó. Érd.: 06-30/431-
0561 vagy 06-70/612-9464.

Ü d Ü l ő ,  N y a r a l ó
Nyaraló 55 nm-es, 2 szobás, komfortos, úszó-
medencével, horgászoknak kiváló, tavak mel-
lett 2,5 M Ft és mellette egy üres telek 1100 
nm-en lekerítve, villannyal, vízzel eladó vagy 
gépkocsi csere érdekel. Érd.: 06-20/437-
1485.

G a r á z s
Tiszaújváros, garázs eladó a Castello mögött. 
Ár: 2,9 M Ft. Érd.: 06-70/584-2001.
Tiszaújváros, garázs kiadó a Juhar közi 
garázssoron, 20000 Ft/hó. Érd.: 06-70/676-
5301.
Tiszaújváros, kempingnél garázs kiadó csak 
autósoknak! Érd.: 06-70/646-9821.

H a s z o N j á r M ű
1994-es utánfutó lejárt műszakival eladó. Érd.: 
06-30/539-0607.

j á r M ű k e r e s é s 

autóját megveszem adásvételivel 800ezer 
forintig 1994-es évjárattól. Azonnal fizetek. 
Kevés vagy lejárt műszakival, motorhibás, eny-
hén sérült is érdekel. Házhoz megyek, hívjon 
bizalommal! Érd.: +36-30/995-4950.

á l l a T

IV-es mentes magyar tarka tehén előhasú 
üszők növendékek, körbálás széna kb. 150 
db eladók. Ár megegyezés szerint. Érd.: 
06-70/949-9674.

Apróhirdetés folytatása a 6. oldalon! Ü 

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonpro�t Kft. 
pályázatot hirdet

parkgondozó
munkakör betöltésére.

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

Pályázati feltételek:
n 8. általános iskolai végzettség 
n B kategóriás jogosítvány 

Előnyt jelent:
n Gépkezelői jogosítvány 37 Kw feletti
 teljesítményű traktorra 

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

Munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
n Kertészeti, parkgondozási munkálatok

Bér megegyezés szerint. 
Az állás elbírálást követően azonnal betölthető. 
Pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 29. 
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 

�������������������

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

Story... avagy a történetünk
A mi történetünk nem egyszerű dolog. Dominik gyermekünk SMA 1-es (gerinc-
velő izomsorvadás) betegségben szenved. Jelenleg már lélegeztető gépen va-
gyunk. Nem könnyű sajnos az élete. Az ilyen típusú gyerekek nagy része mozogni 
sem tanul meg, viszont nekünk megadatott ez a lehetőség. Tud kezével-lábával 
kalimpálni, fordulni is tud hátról, jobbról balra és vissza. Szeretnénk haza hozni 
magunkhoz, mert itt van mellettünk a helye. Ehhez sajnos át kell alakítanunk 
részben a lakást és egyéb eszközöket kell beszereznünk. Ágyat kell csináltatnunk 
ami dönthető, felfekvés elleni matracot kell neki vennünk és még sorolhatnám. Van 
egy kis része, amit önerőből mi is tudunk �nanszírozni. Viszont szükségünk van a 
Ti segítségetekre ahhoz, hogy pár hónapon belül haza hozhassuk. Azért is fontos 
ez, mert napi 4 óra hosszat lehetünk vele bent összesen, ami lelkileg sem tesz jót 
neki. Egy gyereknek az anyukája mellett a helye. Előre is nagyon szépen köszönjük 
mindenkinek a segítséget. 
Minden kis összegű adománynak, támogatásnak örülünk! 

Kérlek támogass te is egy egyedi összeg megadásával. 
giver.hu   Hogy haza hozhassuk Domcsit...

Budapest Bank 10102718-41256600-01004007 
(FONTOS a közleményben feltüntetni: Dominik adománya)

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését küldje el 
önéletrajzát a hr@polyax.hu email címre vagy jelentkezhet 

az alábbi telefonszámon: 06-30/472-7447

JÖJJÖN HOZZÁNK 

FELADATOK:
 CNC gépek kezelése,
 Mérési, dokumentálási feladatok ellátása,
 Szerszám cserék elvégzése,
 Önálló munkavégzés,

ELVÁRÁSOK:
 Megbízhatóság, precíz munkavégzés,
 Pontosság a munkavégzésben,

ELŐNY:
  CNC gépek beállításában és több éves gyártói környezetben 
szerzett tapasztalat,

 Rá bízott feladatot megbízhatóan elvégzi,
 Minimum 2-3 éves szakmai tapasztalat,

AMIT KÍNÁLUNK:
  Folyamatosan fejlődő cégnél biztos, stabil munkahely,
 Kiemelkedő fizetés és egyéb juttatások,
 Utazási költségtérítés,
 Lakhatási támogatás,
 Szakmai fejlődések támogatása

Elege van a folyamatos műszakból?

Fémipari alkatrészeket gyártó cégünk, csapatunk bővülése és fejlődése 
érdekében keres új munkavállalókat az alábbi munkakörben:

Pályakezdők jelentkezését is várjuk!

MINDENFÉLE 
kőműves munkát,  

burkolást, festést vállalok.
Rövid határidő, precíz kivitelezés!
Telefon: 06-70/607-85-05 

KÖNYVELÉS!
Bevallás készítés.

Süt-Kom Adó Bt.
Érd.: 06-20/922-9822

443341
443084

443442

443062

442934

443075
443448
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Szuper ügyek
Új elnök. Szabó Gergelyt Harsány polgármesterét, a megyei közgyűlés tagját válasz-
tották a Nyékládháza és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulás elnökévé a 
szervezet január 12-én megtartott tanácsülésén. A választást az addigi elnök, Urbán 
Sándorné, Nyékládháza polgármesterének lemondása, nyugdíjba vonulása tette szük-
ségessé. A társulás alelnöki tisztét betöltő Szabó Gergely helyére Debreceni Balázst, 
Sajópetri polgármesterét választották alelnökké.

Tiszaújváros képvi- ■
selő-testülete módosí-
totta az önkormányzat 
2017. évi költségvetés-
ét, melynek főösszege 
mintegy 91 millióval 
csökkent, de így is 
meghaladja a 11,2 mil-
liárd forintot.  

Két tétel változását érde-
mes kiemelni. Az értékpa-
pírok bevételei előirányzat 
780 millió forinttal csök-
kent, mivel az önkormány-
zat 2017-ben nem váltott 
vissza az általa vásárolt ál-
lampapírokból. A közhatal-
mi bevételek előirányzata 
ugyanakkor az iparűzési 
adónak köszönhetően 600 

millió forinttal nőtt. Így az 
adótöbblet, illetve az álta-
lános tartalék 150 millió fo-
rintja, továbbá a fejlesztési 
céltartalék 30 millió forintja 
kompenzálja a tervezett, de 
be nem folyt értékpapír-vis-
szaváltás bevételét.  

A 2017. évi költségvetést 
érintően több döntést is ho-
zott a képviselő-testület. A 
Barcsay téri rekonstrukció I. 
ütemére, - melynek révén 79 
parkolóhelyet újítanak fel, 
illetve alakítanak ki - vala-
mint a Király közi játszótér 
felújítására 95 millió forint 
beruházási, illetve 20 millió 
forint dologi kiadást hagyott 
jóvá a testület. 

Az úgynevezett „Keleti 

lakóövezet” villamosener-
gia-ellátása érdekében 
(csatlakozási díjként) 21,6 

millió forintot, a hulladék-
udvar vagyonelemeinek 
megvásárlására 14,4 millió 

forintot szavaztak meg a 
képviselők.

SZI

Új járőrgépjárműve- ■
ket kapott a Tisza-új-
városi Rendőrkapitány-
ság az elmúlt év végén. 
Nem csak az ő gépjár-
műflottájuk újult meg, 
hanem a tűzoltóságé 
is.   

Megyénkben 104 új rend-
őrautót adtak át, így a járőr-
autók átlagéletkora 6,09 év-
ről 2,57 évre csökkent. 

Az új autók szállítói öt 
évig, illetve 200 ezer kilo-
méter futásteljesítményig 
biztosítják a szervizhátte-
ret, minden autóhoz rendel-
kezésre áll a nyári- és téli gu-
miabroncskészlet, számos 
vezetést támogató rendszer, 

légkondicionáló és a rend-
őrök felszerelése is bizton-
ságosan elhelyezhető a cso-
mag- és utastérben.  

Speciális járművek is
A Tiszaújvárosi Rendőr-

kapitányságon hat szolgá-
lati autót selejteztek le, a 
helyükre érkezett hat autó 
között van egy terepjáró Su-
zuki Vitara, és két speciális 
Volkswagen Caddy típusú 
autó, ami alkalmas kutya-
szállításra is. A járművek 
közül négy Tiszaújvárosba, 
kettő pedig a mezőcsáti őrs-
re került.  

Nem csak a rendőrök, a 
tűzoltók is új autókat kaptak 

a tavalyi esztendő végén. 
Az Országos Katasztrófa-
védelmi Igazgatóság fejlesz-
tése révén Kazincbarcika, 
Szerencs, Ózd és Mezőcsát 
mellett a tiszaújvárosi pa-
rancsnokság is új járművek-
kel gazdagodott.  

 A Tiszaújvárosi Hivatá-
sos Tűzoltóparancsokság 
két gépjárműfecskendőt és 
egy magasból mentő gépjár-
művet kapott, RÁBA R16-os 
fecskendőket és egy Iveco 
Magirus típusú magasból 
mentő járművet. Így a mű-
ködési területen található te-
lepülések mentő-tűzvédel-
me bővül.

SZI

Szülei Abigélre ke- ■
resztelték az év első 
tiszaújvárosi babáját. 
Kovács Abigél 2018. ja-
nuár 5-én, 8 óra 57 
perckor született a mis-
kolci Semmelweis kór-
házban.   

A kislány császármet-
széssel jött a világra, 3100 
grammal és 53 centiméter-
rel, második gyermekeként a 
Kovács családnak. Édesapja 
Kovács Gábor, édesanyja Mé-
zes Gabriella, nővére a két és 
fél éves Kovács Eszter.  

 Az első napokban még 24 
órában együtt van a család, 
hiszen Gábor az apukáknak 
járó szabadságát tölti. A most 
már kétgyermekes Kovács 
családnak teljes a boldog-
sága, Abigél egészséges, jól 
fejlett, nyugodt baba, min-
dennapjai egyelőre alvással 
és szopizással telnek.  

- A kislányunk nevét a fér-
jem választotta, az Abigél je-
lentése „apa öröme”- mondta 
mosolyogva a baba anyuká-
ja. - Olyan nevet szerettünk 
volna, amiből még nincs sok.  
                                         SZI 

Módosult a tiszaújvárosi önkormányzat költségvetése

Új rendőr- és tűzoltóautók  érkeztek

Az első újszülött

Fotó: TK

Fotók: TK, VT

Fotó: TK
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e G y é B  e l a d á s

1 db egyszemélyes, ágyneműtartós heverő, 2 
db fotel eladó. Érd.: 06-30/539-0607.
akciós konyhakész tüzifa 11.500 Ft/m3-től. 
Tölgy, bükk, cser, akác. Garantált mennyiség, 
minőség. Ingyen házhoz szállítás, szállítóval 
és számlával. Érd.: 06-20/958-6233.
Családi ház berendezése eladó 
Tiszapalkonyán! Fűnyíróktól a bútorokig, 
minden! Érd.: 06-20/613-4343.
eladó: akasztós szekrény, 2 db éjjeliszek-
rény, 2 db csővázas karszék, új pehelypap-
lan. Érd.: 49/347-333.
Tüzifa tavalyi áron! Akcióban erdei m3-ben 
és kalodás fáink 1,5-2 éves kitermelésűek. 
Kalodás 8500-14500 Ft/m3, erdei m3 15500-
23500 Ft/m3. Tölgy, bükk, akác. Fuvarjain-
kat 24 órán belül teljesítjük. Hívjon bizalom-
mal. Érd.: 06-30/680-1790.
Tüzifa, szén kapható. Tekézett, hasított, 
méteres szálakban is. Gyors kiszállítás, hét-
végén is. További részletek: 06-70/234-
8100.

e G y é B  k e r e s é s

ezüstöt, platina hőelemszál, 
érintkezőpogácsa, nitrát, paszta, palládium, 
forrasztópálca, tekercs, amalgám stb. vásá-
rolható. Érd.: 06-20/923-4251.
Gyűjtő keres!! Régi: matchboxokat (1960-
1990), távirányítós autókat (CCCP, DDR, stb.), 
egyéb modellautókat, lemezautókat, kamio-
nokat. Érd.: 06-70/418-2086.
Használaton kívüli személy- és teherautó-
ját, vashulladékát, rossz akkumulátorát meg-
vásárolnám. Hívjon, 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

9 személyes mikrobusz bérelhető sofőr-
rel, kedvező áron bel- és külföldre. Érd.: 
06-20/957-7365.
akármilyen személy, teher gépjárművet, 
felesleges ócskavasat, gépeket vásárolunk, 
elszállítunk 8-17 óráig. Érd.: 06-20/387-
8241.

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.

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.

Gáz-víz-fűtésszerelés, konvektorok, gáz-
tűzhelyek javítása, cseréje. Érd.: 06-20/498-
2149.
lakásfelújítást, átalakítást, családi ház épí-
tését referenciával vállaljuk. Érd.: 06-20/498-
2149.

Masszázs Tiszaújvárosban! Kérés-
re házhoz megyek 20 km-es körzetbe. 
Üzletembe masszőr társat keresek. Érd.: 
06-70/553-1752.

Palatetők bontás nélküli felújítása, színes 
mintás bitumenes zsindelyekkel, hosszú 
élettartalommal! Kizárólag I. osztályú anya-
gokkal dolgozunk! Több színválaszték! 15 
év garancia! Ingyenes helyszíni felmérés az 
ország egész területén! Hívjon bizalommal! 
Érd.: 06-30/502-5078.
szobafestést, szigetelést, kőműves és ács-
munkát vállalunk. Érd.: 06-20/943-5564.

V á l l a l k o z á s

Tiszalúci Tiszavirág Kemping üzemeltetése 
átadó. Érd.: 06-30/225-3036. Megtekinthe-
tő: www.tiszaviragkemping.hu

M u N k a H e l y e T  k í N á l
ausztriai Nightclub hostess munkára keres 
csinos lányokat 19 éves kortól, top kereset-
tel. Érd.: 00-43-664-599-96-95, 06-30/313-
3516.
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-
as telefonon.
autószerelőt, valamint 1 fő műszaki vizs-
gabiztost keresünk modern márkafüggetlen 
autó- és gumiszervizbe. Jó fizetési lehető-
séggel, igény szerint ingyenes szállást biz-
tosítunk. Érd.: 06-30/967-9526, 06-20/489-
8759.

Németországba és Dániába keresünk 
munkavállalókat mezőgazdasági terület-
re: állattenyésztés-állatgondozás (szarvas-
marha, sertés), növénytermesztés, trakto-
ros, mezőgazdasági gépszerelő, ill. betaní-
tott munkákra  továbbá építőipari munkák-
ra: kőműves, bádogos, ács, festő-mázoló 
feladatok ellátására. Tapasztalat előny, de 
egyik helyen sem feltétel. Legalább alap 
német vagy angol nyelvtudás minden 
helyen feltétel. Jelentkezés: 06-70/949-
0400, nyiregyhaza@andreasagro.com  
www.andreasagro.com

jól menő étterem keres nem szezonális mun-
kára szakképzett pincéreket, felszolgálókat, 
szakácsokat. Jó fizetési lehetőséggel, hely-
ben lakással. Jelentkezni: 06-20/211-8820, 
06-30/967-9526, illetve: barnabarbuli@
freemail.hu

Betanított dolgozókat keresünk autóipa-
ri beszállító partnerünkhöz Dunántúlra, a 
régióban a legmagasabb bért biztosítják. 
Szállás, utazás biztosított. Érd.: 06-30/511-
4219.

egri fogtechnikai labor fiatal fogtechnikusok 
jelentkezését várja! Érd.: 06-30/382-4482.
Munkájára igényes takarítónőt keresünk 
napi 4 órás munkaidőben irodák takarításá-
ra. Érd.: 8-14 óráig 06-20/511-3400.
sopron környéki vendéglátóhely 18-40 év 
közötti pultos hölgy munkatársakat keres. 
Szakképesítés nem szükséges. Szállás saját 
panziónkban térítés nélkül megoldható. Bére-
zésről, munkarendről telefonon tájékozta-
tást adunk. Jelentkezés: 06-30/530-4462, 
feketeparduckkt@freemail.hu

autószerelő és gépszerelő szakképesítéssel 
rendelkező munkatársakat keresünk polgári 
telephelyű cégnél. Jelentkezés önéletrajzzal: 
kamionszerviz@stefancamion.hu címen.

Tiszaújvárosi idősek otthonába ápolót 
vagy szociális gondozót keresünk. Érd.: 
49/542-064-es telefonszámon lehet.

Tiszaújvárosi műanyagfeldolgozó cég 
betanított munkára férfi munkaerőt keres 
3 műszakos beosztásban. Tiszapalkonyai 
lakosok előnyben. Jelentkezés: 
tiszamuanyagfeldolgozo@gmail.com

Tiszaújvárosi telephelyű cég keres gyár-
tásközi ellenőröket. Érd.: 06-20/409-2977, 
E-mail: lakatos.arpad@karsai.hu

Tiszaújvárosi telephelyű cég keres karban-
tartó lakatost. Érd.: 06-20/944-6495. E-ma-
il: bujdos.erika@karsai.hu
Villanyszerelőket keresünk vidéki mun-
kavégzéshez, kiemelt bérezéssel. Érd.: 
06-30/905-6044.

o k T a T á s T  V á l l a l
aranykalászos Gazda, Méhész, Vagyonőr, 
Targonca-, Földmunka-, Emelőgép-kezelő  
tanfolyamokat indítunk. Tel.: 06-30/228-3281 
E001083/2015/A008, A004, A022, A012, A011.
Bolti eladó, Boltvezető, Szakács, Cukrász, 
Pincér, Vendéglátásszervező, Vendéglátó 
üzletvezető, Vendéglátó Eladó, Aranykalászos 
Gazda OKJ tanfolyam. Érd.: 06-70/524-6166, 
www.oktatohazkelet.hu (E-000937/2014/
A001-A011).

Kos - Nagy felelősséget 
varrhatnak az Ön nyakába és 
bár kitüntetésnek is vehetné 
a bizalmat, Ön mégis ellen-
ségének érzi a főnökét. De ne 

ítélkezzen elhamarkodottan, mert ezek 
az érzések régi sérelemből táplálkoznak. 
Szerelmi életére is a féltékenység lesz a 
jellemző, hála a Vénusz állásának.

Bika - Kiválóan kezdi ezt a 
hetet: egyszerre hat bolygó lesz 
a Bakban, ami a Bikákat meg-
nyugtatja. Végre biztonságban 
fogja érezni magát. Ez kikap-

csolódásra kínál lehetőséget, amire a 
szerdai Bak újhold a legkedvezőbb. Ekkor 
nyugodtan átgondolhatja minden prob-
lémás dolgát! Ne hagyja ki a lehetőséget!

Ikrek - Bár a hét eleji boly-
gófelvonulás Önt nem 
érinti közvetlenül, viszont a 
környezetében lévők a szokott-
nál zárkózottabbak lesznek. 

Jobb lenne, ha ennek nem tulajdonítana 
túl nagy jelentőséget. Szerdától egyre jobb 
passzban lesz, így a hét közepétől már 
oldódik a feszültség.

Rák - Nagyon zsúfoltnak 
ígérkezik a hét eleje, azt se 
tudja majd, hová legyen. Még 
szerencse, hogy jól bírja a tem-
pót és képes lesz folyamatosan 

orvosolni a problémákat, elvégezni az 
Önre váró feladatokat. Baráti találkozókra 
és kikapcsolódási lehetőségekre nemigen 
lesz lehetősége.

Oroszlán - Uralkodó boly-
gójának az Uránusszal alkotott 
négyszöge nehéz helyzetet te- 
remt a kapcsolatában. A  
feszültséget enyhíti a Vénusz  

jelenléte: a kedvességével, a szelídségével 
és a csáberejével mégiscsak leveheti 
a környezetét a lábáról. Nagymacska 
mivoltát tegye félre kicsit.

Szűz - A hangulata szokatlanul 
változékony és ingatag lehet, 
de úgy érezheti, hogy ebből 
semmit nem mutathat ki. A 
konfliktusok elől pedig a tevés-

vevésbe menekül. A rendszeretete jó  
tulajdonság, de nem bújhat ebbe a 
problémái elől. Gondolja át a dolgokat és 
próbáljon hideg fejjel érvelni!

Mérleg - Uralkodó bolygója a 
Nappal áll együtt, ugyanakkor 
nehéz fényszöget zár be az 
Uránusszal is. Ön a hagyo-
mányos értékrend híve, de a 

társa valósággal bombázza Önt azzal, hogy 
elmaradott, túl konzervatív. Ezen csak úgy 
segíthet, ha túllendülve a gátlásain újra-
fogalmazza magában a dolgokat.

Skorpió - A társa jogosan 
vetheti a szemére, hogy többet 
törődik a munkájával, mint 
vele, s a családjával. Sajnos 
még az a vélekedése is jogos 

lehet, hogy egy kollégája iránti érzelmei 
is mélyebbek, mint a kapcsolat azt meg-
engedné. Ez persze nem feltétlenül van 
így, de a gyanú akkor is megfoganhat.

Nyilas - Ne lepődjön meg, 
hogy még ezen a héten is a 
pénz lesz a figyelme közép-
pontjában! Ritka és épp ezért 
nagy jelentőségű, hogy tízből 

hat bolygó jár a Bakban: Nap, Hold, 
Merkúr, Vénusz, Szaturnusz és Plútó. Ettől 
hajlamos lesz folyton a pénzt számolni, de 
szakítson időt másra is! 

Bak - A héten bizony több 
bonyodalommal is szembe 
kell néznie. Hirtelen azt se 
fogja tudni mihez kezdjen, 
mely problémáját kellene előbb 

orvosolnia. Mindenképpen állítson fon-
tossági sorrendet, különben el fog veszni 
a részletekben és a feladatok között. Kap-
csolata azonban harmonikusnak tűnik.

Vízöntő - Olyan kellemes 
élmény éri a napokban, hogy 
akik eddig csalódást okoztak 
Önnek vagy megbántották, most 
egyszeriben segíteni akarnak 

Önnek és jóvátenni azt, amit elszúrtak. 
Ne legyen dacos, hanem hagyja, hogy 
megtegyék. Így akár újjá is éledhetnek az 
elgyötört kapcsolatai!

Halak - A baráti kapcsolatait 
most fontosabbnak élheti meg 
a szerelemnél. Ne is csodálkoz-
zon azon, ha ez bizony szemet 
szúr a kedvesének és bántja is 

őt ezzel. Kivéve, ha Önök között legalább 
olyan mély barátság van, mint amilyen a 
többi barátaival. Mindenesetre figyeljen 
jobban az egyensúlyra!

 HOROSZKÓP 4. HÉT (2018. január 22-től január 28-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: 2018/3. 

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

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

 A Tiszaújvárosi Sport-Park 
Nonpro�t Kft. pályázatot hirdet

1 fő uszodagépész
munkakör betöltésére.
Pályázati feltételek:
 l vízforgató berendezés kezelői vagy vízműkezelői  képesítés 
 l magyar állampolgárság 
 l egészségügyi alkalmasság
Előnyt jelent:
 l klórgáz kezelői képesítés 
 l víz-, gáz-, központi fűtésszerelői végzettség 
 l uszodamesteri képesítés 
 l  „B” kategóriás jogosítvány
A pályázathoz csatolni kell:
 l szakmai, fényképes önéletrajzot 
 l bizonyítvány másolatokat 
A pályázat benyújtásának határideje 2018. január 31. 
Pályázatok benyújtásának módja:
 l Személyesen a Tiszaújvárosi Sport-Park Nonpro�t Kft. székhelyén 
  (3580 Tiszaújváros, Teleki Blanka út 6. sz.) munkanapokon 8-16 óra között. 
 l Elektronikus úton a sportpark@sportpark.tiszaujvaros.hu e-mail címen
 l Postai úton a 3580 Tiszaújváros, Teleki Blanka út 6. szám alatti címre
Képesítés hiánya esetén a szakképzést támogatjuk. 

PÁLYÁZAT 

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

Keretes hirdetéssel 
kapcsolatban érdeklõdjön

üzletkötõnknél, 
aki készséggel áll az 
Ön rendelkezésére!  

Kiss Béla 
Tel.: 30/471-9012 

e-mail: 
bela.kiss@szuperinfo.hu

443340

443342

443068

443332
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Szuper ügyek Fokozott ellenőrzések. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai január 22. és 26. között fokozottan ellenőrzik a 
zöldség- és gyümölcskereskedőket, valamint a vendéglátóhelyeket a megye egész területén, külö-
nösen Miskolcon, Ózdon, Kazincbarcikán, Sátoraljaújhelyen, Sárospatakon és Tiszaújvárosban. 
Az ellenőrök elsősorban a nyugta-, számlaadást és a foglalkoztatottak bejelentését vizsgálják.

Hagyományosan meg- ■
kérdezzük a polgármes-
tereket az évzárásról, év-
indításról. Most Siposné 
Horváth Anitát, Mezőcsát 
első emberét kértük fel 
válaszadásra.  
- Miként jellemezné a 
mezőcsáti önkormányzat el-
múlt évét?

Siposné Horváth Anita: 
2014 óta a pályázati lehető-
ségeknek köszönhetően vá-
rosunk a fejlődés útjára lé-
pett. Több olyan beruházás 
is megvalósult tavaly, amely 
meghatározó volt Mezőcsát 
életében. A Szent István ut-
ca 19. szám alatt felépült a 
Kiss József Közösségi Ház és 
Könyvtárnak a jövőben helyet 
adó új épülete. Háromszáz 
millió forint támogatást kap-
tunk erre a célra, amihez a 
2016. évi adósságkonszolidá-
cióban nem részesült telepü-
lési önkormányzatok támoga-
tásának keretében 94 milliós 
forrás társult. Utóbbiból az 

építési munkák elvégzése és 
a színházterembe szükséges 
zsöllyék egy részének meg-
vásárlása valósult meg. Az 
adósságkonszolidációs támo-
gatás keretében új ravatalozó 
épült a Jókai utcában, a régi 
helyén urnafalat alakítottunk 
ki. Megújult a temetői utak 
egy része és egy hangfogó 
falat is sikerült felépíteni a 
temető körül. A beruházás 
értéke mintegy 86,4 millió 
volt. A városunk életében 
mérföldkőnek számít a Tan-
uszoda építése, a 350 milliós 
beruházás a befejezéséhez 
közeledik. Pályázatok által 
mintegy 1 milliárd 250 mil-
lió forint jutott városunk fej-
lesztésére a gazdaság, a helyi 
termékek piacra juttatása, a 
családok támogatása és a hát-
rányos helyzetűek felzárkóz-
tatása területén. Ezek mel-
lett több olyan pályázatunk 
is támogatásban részesült, 
amelyek az önkormányza-
ti tulajdonban lévő épületek 

energetikai korszerűsítését 
célozzák meg.  A 2017-es év 
nemcsak városi szinten ho-
zott sikereket, eredményes 
pályázatokat.  
Városvezetőként mit vár az 
idei esztendőtől?

Siposné Horváth Anita: Az 
év végével az Emberi Erőfor-
rás Fejlesztési Operatív Prog-
ram keretében több pályázat 
eredményét kihirdette az Irá-
nyító Hatóság. Az EFOP Esély 
Otthon Mezőcsáton projek-
tet közel 55 milliós támoga-
tásban részesítették. Ebből 
megvalósul önkormányza-
ti tulajdonban lévő lakások 

felújítása, illetve olyan prog-
ramok és ösztönzők kialakí-
tása, amelyek a fiatalok hely-
ben tartását célozzák meg. Az 
EFOP Humán szolgáltatások 
fejlesztése Bogácson és térsé-
gében pályázat keretén belül 
72 millió került Mezőcsátra. 
December elején elkezdődött 
az EFOP Humán kapacitások 
fejlesztése Mezőcsáton című 
projekt megvalósítása. Város-
unk 9 konzorciumi partneré-
vel együtt 317 milliós támo-
gatást nyert. Ebből több mint 
113 milliót önkormányzatunk 
használhat fel. Mindezekből 
jól látható, hogy Mezőcsát fej-
lődik, épül. Olyan úton jár, 
amely predesztinálja arra, 
hogy ne csak a közigazga-
tás, hanem a gazdaság és a 
kultúra területén is a járás, a 
dél-borsodi térség kiemelke-
dő települése legyen. Az el-
múlt évhez hasonlóan idén is 
ennek szellemében folytatjuk 
munkánkat. 

SZI - BGy

Idén a személyijöve- ■
delemadó-bevallás ter-
vezetét azoknak is auto-
matikusan, külön kérés 
nélkül elkészíti a Nem-
zeti Adó- és Vámhivatal, 
akik korábban munkál-
tatójuktól kérték az 
adómegálla-pítást.   

A munkavállalóknak idén 
januárban már nem kell nyi-
latkozniuk arról, kérik-e, 
hogy munkáltatójuk készít-
se el szja-bevallásukat, mert 
megszűnt a munkáltatói 
adómegállapítás. A NAV szá-
mukra is összeállítja a 2017-
re vonatkozó szja-bevallási 
tervezetet. Ehhez semmilyen 
kérelmet nem kell benyújta-
ni.  A tervezet, akár az adó-
zó közreműködése nélkül is 
– ha nincs szükség kiegészí-
tésre, javításra – 2018. május 
22-én érvényes személyijö-
vedelemadó-bevallássá vá-
lik. Az elkészített adóbeval-
lási tervezeteket a NAV 2018. 
március 15-től az Ügyfélka-
pun keresztül elektronikus 
formában elérhetővé teszi. 

A fejlődés útjára lépett Mezőcsát A NAV elkészíti

Siposné Horváth Anita

A Borsod-Abaúj- ■
Zemplén Megyei Önkor-
mányzat évértékelő es-
téjén Török Dezső, a me-
gyei közgyűlés elnöke 
ismertette a 2017-tel 
kapcsolatos legfonto-
sabb tudnivalókat. 

„Működési, pénzügyi és 
pályázati szempontból rend-
kívül sikeres évet zárt a me-
gyei önkormányzat – mond-
ta Török Dezső. A takarékos 
gazdálkodásnak köszönhető-
en jelentős pénzmaradvány-
nyal zártuk az esztendőt. 
A korábbi évekhez hason-
lóan sikeresen pályáztunk 
különböző projektek meg-
valósítására”- értékelte az 
eredményeket, majd részle-
tesen szólt a megyei önkor-
mányzat projektjeiről. „Ha 
ütemterv szerint haladunk, 
akkor 2018 nyarára Borsod-

Abaúj-Zemplén lesz az első 
megye, amelynek egy éven 
belüli megújított környezet-
védelmi programja, klíma-
stratégiája és SEAP-SECAP-ja 
is lesz” – vont mérleget az el-
nök, aki szólt arról is, hogyan 
támogatta a megyei önkor-
mányzat a civil szervezete-
ket, kisebbségi önkormány-
zatokat, illetve a vis maior 
keretből a megyaszói vihar-
károsultakat. Nemzeti ün-
nepeinket egy-egy települé-
si önkormányzattal közösen 
ünnepeltük, március 15-ét 
Sajószentpéterrel, augusztus 

20-át Felsőzsolcával, október 
23-át Sajóbábonnyal, a me-
gyenapot pedig Putnokon tar-
tottuk. A megyei önkormány-
zat nemzetközi kapcsolatai 
is nagy hangsúlyt kaptak az 
évzáró esten, amelyet meg-
tisztelt jelenlétével a partner-
megyék képviseletében Bor-
boly Csaba, Hargita Megye 
Tanácsának elnöke és Rivisz 
Mihajlo, Kárpátalja Megyei 
Tanács elnöke. Török Dezső 
bejelentette, hogy Hargita 
megyével a rendezvényen 
megújítják a 20 évvel ezelőtt 
kötött együttműködési meg-
állapodást és a lengyel Szi-
lézia megyével is várhatóan 
tavasszal egyeztetnek az ak-
tualizálásról. Szólt a Kassa 
megyével folytatott sokolda-
lú együttműködésről. Zdenko 
Trebula elnökkel jól tudtak 
együtt dolgozni. A választást 

követő új elnökkel, Rastislav 
Trnkával is szoros együttmű-
ködésre törekszik.

Török Dezső részletesen 
bemutatta a Terület- és Te-
lepülésfejlesztési Program 
(TOP) legfontosabb történé-
seit. A 2014-20 közötti prog-
ramozási időszakban 93 
milliárd forint áll megyénk 
rendelkezésére, amelyből 58 
milliárd értékben született 
eddig támogatói döntés. Az 
eddig elnyert legnagyobb tá-
mogatási összeg 5,9 milliárd 
forint, amelyből a közútke-
zelő alsóbbrendű utakat és 
egy Sajó hidat újít fel, Kazinc-
barcika városa csaknem 1,8 
milliárd forintos támogatást 
nyert a belváros barnamezős 
területrehabilitációjára. „Je-
lentős iparterület-fejleszté-
sek is történnek megyénkben 
TOP-os támogatással. Közel 

egymilliárd forintos beruhá-
zások valósulnak meg Szik-
szón, Szerencsen Edelényben 
és Mezőkövesden -, említette 
a legnagyobbakat. Az adott-
ságokat kihasználva Sátoral-
jaújhelyen 750 milliós turiz-
musfejlesztési projekt valósul 
meg támogatással”. Ismertet-
te a megyei gazdaságfejlesz-
tési és foglalkoztatási paktu-
mot is. A helyi paktumokkal 
együtt 7,7 milliárd forintból 
ötezer személyt szeretnénk 
bevonni a programba - hang-
súlyozta. A TOP keretében 
a második körös támogatási 
szerződések megkötése janu-
ár-februárra várható. Minden 
remény megvan - a kiáramló 
TOP forrásoknak is köszön-
hetően -, hogy megyénk gaz-
dasága 2018-ban is fejlődjön 
- jelentette ki végezetül Tö-
rök Dezső.              SZI - BGy

Török Dezső

Minden adott megyénk gazdasági előrelépéséhez 2018-ban is
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A tiszaújvárosi székhelyű, 
hulladékgazdálkodási iparban piacvezető ReMat Zrt. 

az alábbi munkakörökbe ambiciózus, szorgalmas, 
nagy teherbírású munkatársakat keres:

 
munkakörök betöltésére.

ANYAGELŐKÉSZÍTŐ

Feladatai:

Elvárások:

ANYAGELŐKÉSZÍTŐ
 – GÉPKEZELŐ
Feladatai:

Elvárások:

LAKATOS

Feladatai:

Elvárások:

Amit kínálunk: 

Munkavégzés helye:
Jelentkezés: 
  címen, a 

További információ:  

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 

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

SAJÓÖRÖSÖN, 
a Zrínyi út 

déli oldalán
2 db építési 

telek kedvező 
áron eladó. 

Érd.: 06-20/225-8759 
06-70/905-3848

Szórólapok, 
reklámkiadványok

terjesztésére 
megbízható, 

kézbesítésben jártas 
munkatársakat keresünk 
Tiszaszederkény

területéről.
NEM DIÁKMUNKA!

Érdeklődni: 
30/253-8392 
(Hétköznapokon  
8.00-15.00 között)

ÁLLÁST KERES? VÁLTANI SZERETNE?
LEGYEN A CSAPATUNK TAGJA! 

A TISZA AUTOMOTIVE KFT.
A régió dinamikusan fejlődő 100 %-ban magyar tulajdonban 

lévő, műanyag autóipari és más műszaki termékek gyártója és 
szállítója.Termékeinket modern fröccsöntési és extrúziós fúvási 

technológiával állítjuk elő. Büszkék vagyunk arra, hogy a régió 
több száz munkavállalójának tudunk hivatalosan 

bejelentett, hosszú távú stabil munkahelyet biztosítani. 

KONTROLLER 
pozícióba keresünk munkatársat 

Feladatok:

Havi pénzügyi jelentések készítése 

Elemzések készítése 

Anyagszámlák rögzítése 

 szabályzatok és utasítások 
 betartása 

Elvárások:
 

 számviteli vagy kontrolling 
 szakirányú végzettség 
 

 területen szerzett tapasztalat 
 
 
 Rugalmas, önálló, terhelhető, 

 proaktív 
 Kiváló elemző képesség, 

Amit kínálunk:

 
 Hosszú távú munkahely 
 Stabil céges háttér 

Jelentkezés: 
Amennyiben a munkalehetőségünk felkeltette érdeklődését, jelentkezzen 

önéletrajz benyújtásával bérigény és munkakör megjelöléssel a 
ta-hr@t-a.hu email címen, vagy levélben a Tisza Automotive Kft. HR 

3581 Tiszaújváros, Pf: 138. postai címen. További információ: 
a 06-70/455-8090-es telefonszámon hétfőtől péntekig 8:00-16:00-ig. 

443050

442072

443406

443413

442165

443347

443122

443439

443344

Telefon: 06 30 848 60 56
www.hotelkristaly.hu

ÉV ELEJI HOTELAKCIÓ 
HAJDÚSZOBOSZLÓN!
3 éjszaka 
15 000 Ft*

4 éjszaka 
18 000 Ft*

7 éjszaka
22 400 Ft*

Tartalma:
korlátlan büféreggeli, 
menüválasztásos 
vacsora, korlátlan 
szaunahasználat.
*Az IFA-t nem tartalmazza.

442504


