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Tiszaúj 04. hét

A reneszánsz, a barokk és a 
romantika korszakából válo-
gatta idei koncertrepertoárját 
a tiszaújvárosi  Énekszó Bará-
ti Kör./3. oldal

Énekszóval indult
Kis hó, nagy öröm. 
Megérkezett a várva 
várt hó, bár szánkózásra, 
téli sportokra csak a 
magasabban fekvő hegyek 
lejtői alkalmasak. A legtöbb 
családban azért előkerült a 
szánkó is, bár az önfeledt 
havas csúszkáláshoz még 
ez sem kell.

Tiszaújvárosban három kép-
zőművészeti kiállítás is 
nyílt a magyar kultúra nap-
ja alkalmából. Visegrádi Dó-
ra LélekSZÍNtér című fest-
ménykiállítása az Óvárosi 
KULT Galériában március 17-
ig látható./5. oldal

Három kiállítás

TISZAÚJVÁROS ÉS KÖRNYÉKE 2018. január 24. XXIX/4.

KÖNYVELÉS!
Bevallás készítés.

Süt-Kom Adó Bt.
Érd.: 06-20/922-9822

Tiszaújvárosi vendéglátó egység 

PULTOS 
munkatársat keres!

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

Új!

Új!

T 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
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443457
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SAJÓ BÚTORBOLT

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: 2018/4. 

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

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.

MŰSZAKI VIZSGÁZTATÁS
Eredetiség 

vizsgálat

POLGÁR Hősök út 102. (Agrokémia)
Nyitva tartás: H, Sze, P: 9-15-ig
Bejelentkezés: 30/465-8969

ST CHRISTOFER KFT
l Személygépjárművek
l Utánfutók
l Mezőgazdasági vontatók
l Lassújárművek
l Tehergépjárművek (7,5 tonnáig)

Munkatársakat keresünk betanított, könnyű 
fizikai munkára és logisztikai munkakörökre,
továbbá elektronikai tapasztalatot igénylő
pozíciókra!

Határozatlan munkaszerződés
a kiemelt pozíciókban!!

MUNKÁT KERESEL? NÁLUNK A HELYED!

Jelentkezés feltételei:
l alap- vagy középfokú végzettség
l számítógépes ismeret

Ha kérdésed van, keress minket:
munka@jabil.com
06-30/267-58-18; 06-49/548-655
facebook.com/jabiltiszaujvaros
www.jabil.hu

NYÍLT TOBORZÁSI NAP

JANUÁR 25., FEBRUÁR 1. és 8. y 08:00

TISZAÚJVÁROS

JABIL GYÁREGYSÉG, HUSZÁR ANDOR ÚT 1.
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444652

444633
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A reneszánsz, a ba- ■
rokk és a romantika 
korszakából válogatta 
idei koncertrepertoár-
ját a tiszaújvárosi  
Énekszó Baráti Kör. Ez-
zel a színes dalcsokor-
ral köszöntötte az új 
esztendőt a város leg-
régebbi amatőr együt-
tese, mely 43 évvel ez-
előtt alakult.  

Tiszaújváros első művé-
szeti csoportja egyébként 
1975-ben kezdte működé-
sét a Derkovits Művelődé-
si Központban Kissné Tóth 
Ilona tanárnő vezetésével, 
az akkori igényeknek és el-
várásoknak megfelelően, 
mint munkáskórus. Rövi-
desen Kéry Mihály, a Deb-
receni Tanítóképző Főiskola 
tanára folytatta a kórus épí-
tését, az ő munkájának kö-
szönhető az énekkar első 20 
esztendejének működése. A 
kórus ebben az időben több 
alkalommal is szerzett arany 
minősítést, Tiszaújvárostól, 
vagyis az akkori Leninváros-
tól pedig átvehette a Szocia-
lista Kultúráért kitüntetést. 

 Ezen időszakban rengeteg 
fellépés, rádiófelvétel volt, 
kórustalálkozókon vettek 
részt, és külföldre is eljutot-
tak. Szerepeltek Szlovákiá-
ban, Erdélyben, az NDK-ban, 

többször Finnországban és 
Magyarország több nagyvá-
rosában is Debrecentől Sop-
ronig. Az elmúlt évtizedek 
során több névváltás is tör-
tént. Munkáskórus, Városi 
Énekkar és Pedagógus Kórus 
után 1990-től önálló egyesü-
leti formában Énekszó Ba-
ráti Kör néven ismerhetjük 
a csoportot. 

A színvonal nem változott
Kéry tanár úr után Szűcs 

Sándor, a Miskolci Zenemű-
vészeti Főiskola tanára foly-
tatta az énekkar vezetését, 
majd Kerek Gábor vette át 
a stafétabotot. Őt követte 
Birtalan József zeneszer-
ző, karnagy. Tizennyolc 
esztendővel ezelőtt, 2004-
ben vette át a kórus veze-
tését Slezák István, aki ezt 

megelőzően 28 éven keresz-
tül szólamvezetőként éne-
kelt a kórusban.

 Jelenleg Cseh Katalin a 
karnagy. Az énekkar 1990-
től egyesületi formában 
működik. Fő támogatója 
Tiszaújváros önkormány-
zata, a Tiszaújváros Jövőjé-
ért Alapítvány és a Derkovits 
Kulturális Központ.

Évente sok hazai és külföldi 
színpadon is megfordulnak, 
szerepeltek már Tiszaújváros 
három testvérvárosában: 
Ludwigshafenben, Csíksze-
redán és Polgáron. Rendsze-
resen fellépnek a Miskolci 
Tavaszi Nemzetközi Kórus-
fesztiválon, számos borsodi 
kistelepülésen, a kétéven-
ként rendezett keszthelyi 
Dalünnepen, a Népek tán-
ca, népek zenéje országos 

versenyen. A kórus rangos el-
ismerésként Tiszaújvárostól 
Szent István emlékérem ki-
tüntetést vehettek át. 

Hazai és külföldi 
fellépések

Bráz György, Tiszaújváros 
polgármestere három éve, 
a fennállása 40. jubileumát 
ünneplő kórusnak megígér-
te, hogy - más színpadképes 
helyi produkciókkal együtt 
- fellépési lehetőséget terem-
tenek Tiszaújváros partner-
városainak rendezvényein. 
A polgármester betartotta 
szavát: az Énekszó Baráti 
Kör azóta is rendszeresen 
bemutatja műsorát a kül-
földi és természetesen a ha-
zai programokon, kulturális 
seregszemléken. 

 SZI

Az, hogy miért szeret az egyik 
ember, és miért nem a másik re-
gényeket olvasni, ezt még senki 
sem fejtette meg. Addig, amíg én 
kamaszként versenyt olvastam 
a nagyapámmal, az öcsémet ez 
nem kötötte le. A képzelet helyett 
inkább a valósággal ismerkedett: 
a tárgyak szét- és összeszerelé-
sével. Ebben aztán a fiam is kö-
vette. Bár az általam felolvasott 
mesék lekötötték, mégsem érez 
kényszert a mai napig arra, hogy 
könyvvel a kezében létezzen.
Az, hogy az olvasás fejleszti a 
komplex gondolkodást, javítja a 
koncentrációt, erősíti a memóri-
át, magabiztos társalkodóvá tesz, 
a karakterek bőrébe bújva szám-
talan életeket élhetünk meg, azt 
senki sem vitatja. Azok sem, akik 
ezt egyáltalán nem gyakorolják. 
Egy tavalyi Szonda Ipsos felmérés 
szerint a tizen- és huszonévesek 
63 százaléka alig, vagy soha nem 
olvas regényt. 
Rémisztő ez az adat? Nekem, aki 
történet fogyasztó és történet-
író is egyben, rendkívül. Mert a 
világ és a magyar irodalom tele 
vannak csodákkal. Nemrégiben 
egy pedagógus szakvéleményt 
olvastam arról, hogy ugyan miért 
is szeretnének bele a könyvekbe 
a tizen- és huszonévesek, mikor 
Jókait kell kötelezően olvasniuk. 
Miért éppen a legnagyobb mese-
mondó elhagyása oldhatná meg 
az évek óta fennálló problémát? 
És ha süllyesztőbe tennénk Jó-
kait, akkor könyvekkel a kezük-
ben feküdnének és ébrednének 
a diákok?
Ma már nem emlékszem pon-
tosan, hogyan jutottam el a Vi-
lágszép Nádszál kisasszonytól 
a Kőszívű ember fiaiig tíz éves 
koromra, de ha a becsület szó 
megjelenik a képzeletemben, 
azonnal a Baradlay névre asszo-
ciálok. Sokat, sokfélét olvastam 
az elmúlt évtizedekben, világ és 
kortárs irodalmat, kalandregé-
nyeket, útikönyveket, romantikus 
lírát, ezoterikus műveket, egye-
dül az erőszakosságot puritánul 
megtestesítő, és a háborodott 
elme bugyraival operáló művek 
taszítanak.
Egyik ismerősöm szerint a túl 
sok regény olvasás menekülés a 
valóságos élet elől. Szerinte, aki 
mások karaktereibe búj, az fél a 
saját élményeinek megélésétől. 
Nyilván az ő véleménye is megélt 
tapasztalataiból táplálkozik.
Karácsonykor az ajándékok át-
adásánál kicsit felsültem. A tizen-
öt éves keresztlányomnak egyik 
meglepetése könnyed, barátnős, 
lovakról szóló történet volt. Bele-
lapozott, rám nézett és közölte: 
már nem vagyok óvodás. Aztán 
másnap átküldte a messengeren 
azt, amit éppen olvas. Leégése-
met azért az gyógyítja: van, aki az 
örökömbe lép a családban.

SZI – Maros Éva

RÚZS

Regény

Szuper ügyek
Ároktőn javul a betegellátás. Ároktő önkormányzata 
37,9 millió forint Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében 
elnyert támogatásból fejleszti orvosi rendelőjét. A fogorvosi és védőnői 
ellátásnak a háziorvosi rendelő épületébe történő integrálása miatt bővítik 
az épületet, amelyen az energetikahatékonyság növelése érdekében nyílás-
zárókat cserélnek, külső hőszigetelnek és korszerűsítik a fűtési rendszert.

Énekszóval indult az esztendő
Fotó: TK

Mezőkövesd-Bükk- ■
zsérc között több mint 
20 km hosszan, míg 
Eger és Miskolc között 
43 km-en biciklizhetünk 
majd a sikeres pályáza-
toknak köszönhetően.

Mindezt Tállai András 
államtitkár január 12-én a 
projekt első sajtónyilvános 
eseményén jelentette be. 
A sajtótájékoztatón jelen 
volt még dr. Fekete Zoltán, 

Mezőkövesd polgármeste-
re, a konzorciumban részt 
vevő települések vezetői 
– Csendesné Farkas Edit, 
Bogács, Csendes Péter, 

C s e r é p f a l u , 
valamint Va-
sa s Csaba, 
Bükkzsérc pol-
g á r m e s t e r e . 
Tállai András 
ismertette a si-
keres pályázat 
részleteit, és be-

szélt a projekt várható elő-
nyeiről. Elmondta, olyan 
fejlesztés kivitelezése kez-
dődik még ebben az évben, 
amelyre Dél-Borsodban még 

nem volt példa. Az 1,7 milli-
árd forintos projekt fő eleme 
a több mint 20 km hosszú 
kerékpárút kiépítése, amely 
fejlesztéssel a térség idegen-
forgalmi értékeit jelentősen 
megnöveljük, az idelátoga-
tó turisták pihenési lehető-
ségeit pedig kiterjesztjük. 
Az Eger-Miskolc között meg-
épülő 43 km hosszú kerék-
párúttal együtt 2 éven belül, 
60 km-nyi kerékpárutat ho-
zunk létre. SZI - BGy

60 km-nyi kerékpárút épül Dél-Borsodban

Fotó: Buzafalvi Győző
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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. Fűtése 
gázkonvektor+cserépkályha, a meleg víz ellá-
tásáról gázbojler gondoskodik. Irányár: 3,4 
M Ft. Érd.: hétköznap 17óra után, hétvégén 
egész nap 06-20/260-9517.
Igrici, központjában családi ház sürgősen 
eladó. Érd.: 06-70/620-5943.
Mezőcsát, Tompa M. úton eladó 90 nm-es, 
összkomfortos, felújítandó családi ház. Irány-
ár: 4,2 M Ft. Érd.: 06-70/633-1206.
Polgár, központban eladó 600 nm-es tel-
ken lévő téglaépítésű, 2 szoba, nagy nappa-
li, étkezős, gáz- és vegyes tüzelésű kazánnal 
fűtött családi ház. 11,9 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.
sajószögeden eladó vagy tiszaújvárosi föld-
szinti lakásra cserélhető 2 szoba+étkezős, 
vegyes falazatú családi ház 834 nm-es telken. 
Irányár: 7,7 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.
Tiszapalkonya, eladó 95 nm-es lakás 
(nappali+2 szoba) + 50 nm (külön bejárattal) 
+ garázs, műhely. Érd.: 06-30/448-9096.

H á z k e r e s é s
sajószögeden vagy Sajóörösön eladó felújí-
tott, vagy felújítandó családi házat keresek! 
Érd.: 06-70/953-3025.
Tiszaújváros-Tiszaszederkény, eladó csa-
ládi házat keresek, költözés megegyezés sze-
rint. Érd.: 06-70/953-3025.
Polgáron eladó jó állapotú családi házat kere-
sek! Érd.: 06-20/958-2360.

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 szo-
ba, előszoba, fürdőszoba, külön WC. Ár: 13 
M Ft. Érd.: 06-20/980-6678.
Tiszaújváros, Deák téren eladó 55 nm-es, 
1+2 feles, átlagos állapotú lakás. Ár: 14 M 
Ft. Érd.: 06-20/528-4797.
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, kertvárosában eladó II. emele-
ti, tetőtéri, 2 szoba+nappali, amerikai konyha 
elrendezésű társasházi lakás tárolóval, terem-
garázzsal. Érd.: 06-70/381-5873.
Tiszaújváros, Liszt F. úton téglaépítésű, kon-
vektoros, 40 nm-es, 1,5 szobás lakás eladó, 
7 M Ft. Érd.: 06-70/407-1037.
Tiszaújváros, Munkácsy úton II. emeleti, 35 
nm-es, panelprogramos, jó állapotban lévő 
lakás eladó. Érd.: 06-20/254-1178.

l a k á s k e r e s é s  
keresek Tiszaújvárosban földszinti, vagy 
I. emeleti, 37-55 nm-es társasházi lakást, 
2018. augusztus 31-i költözéssel. Érd.: 
06-30/341-6731.
Tiszaújvárosban eladó kisebb méretű lakást 
keresek! Érd.: 06-70/953-3025.

Tiszaújvárosban eladó panelprogramos 
lakást keresek! Érd.: 06-70/953-3025.

a l B é r l e T k e r e s é s 
Tiszaújvárosban bútorozatlan lakást keresek 
albérletbe. Érd.: 06-70/349-3820.

Ü z l e T ,  M ű H e l y ,  T e l e P H e l y
Tiszaújváros, Perényi Péter úton (Ipartelep) 
100 nm-es helyiség eladó. Ipari áram van. 
Érd.: +36-30/998-5927.
Tiszaújváros, Szent István úton egyedi 
fűtésű, 41 nm-es üzlethelyiség kiadó. Érd.: 
06-70/953-3025.
Tiszaújvárosban egy 320, illetve egy 170 
nm-es raktár kiadó. Érd.: 06-20/314-1689.

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

á l l a T

Csirkevásár ismét Tiszatarjánban! Deák 
F. u. 10.sz. 495 Ft/kg 2017. november 
11-19-ig! A megszokott minőség, saját 
keverésű takarmány felhasználásával. 
Házias jellegű baromfi. Igény esetén puco-
lási lehetőség. Érdeklődés, igénybejelen-
tés: 06-70/206-8903.

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

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

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.
10.900 Ft/m3-től akciós, konyhakész tüzifa. 
Tölgy, bükk, cser, akác. Garantált mennyiség, 
minőség. Ingyen házhoz szállítás, szállítóval 
és számlával. Érd.: 06-20/800-1201.
akció. Tüzifa az erdészettől szállítással eladó. 
Érd.: 06-70/532-2021.
akciós tüzifa tölgy, bükk, konyhakészen 
12.500 Ft/m3 rendelhető + lignit kisebb 
mennyiség. Érd.: 06-20/977-8015.

Apróhirdetés folytatása a 6. oldalon! Ü 

Fekete-Fehér Divatáru 
Üzleteinkben 

kínálunk kedves Vásárlóinknak 
iskolai rendezvényekre, 

ballagásokra, szalagavatókra, 
esküvőkre, bálokra, partikra, 

temetésekre  többek között:

l Tiszaújváros, Szent István út 4. 
l Mezőkövesd Mátyás király út 120. alatti üzletünk márciustól átköltözik Miskolcra a Búza téri bevásárló udvarba. 
Szeretettel várunk mindenkit! Nyereményjátékunkról érdeklődjön üzleteinkben!

j Akciós alkalmi fehér blúzok
  2500 Ft  1000 Ft
j Akciós kardigánokat 5000 Ft  1000 Ft
j Női szövetkabátokat  4999 Ft-tól
j Női alkalmi ruhákat  4999 Ft-tól
j Női ingeket  1500 Ft-tól
j Női nadrágokat  1500 Ft-tól
j Kosztümöket 38-54-es méretig
j Fér� öltönyök gabardin, 
 kasmír anyagból 44-64-es méretig
j Fér� ingeket  2500 Ft-tól
j Fér� nadrágokat  4999 Ft-tól
j Fér� szövetkabátok

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

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

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

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

Hasogatott TŰZIFA

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

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

444235

443470

444263

443055
444266

444550

444389
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Tiszaújvárosban há- ■
rom képzőművészeti 
kiállítás is nyílt a ma-
gyar kultúra napja al-
kalmából. Visegrádi 
Dóra LélekSZÍNtér című 
festménykiállítása az 
Óvárosi KULT Galériá-
ban március 17-ig lát-
ható.  

- Nagyon örültünk, hogy 
ezzel a kiállítással a magyar 
kultúra napjának rendezvé-
nyeihez csatlakozhattunk - 
mondta Mátyás Edina mű-
velődésszervező -, ez már 
tavaly is így volt. Az Óvárosi 
KULT Galéria életében némi 
változás lesz idén, most két-
havonta szervezünk majd 
kiállításokat. Szeretnénk 
megszólítani az amatőr al-
kotókat, hogy kiállíthassuk 
festményeiket, grafikáikat, 
különböző textilalkotásai-
kat. Nagyon sokan alkotnak 
Tiszaújvárosban, de sok-
szor nem is tudunk róluk. 

Visegrádi Dóra is felnőtt fej-
jel kezdett el festeni, most 
először mutatja be képeit a 
nagyközönség előtt. 

- Saját szabadidőmben 
négy éve fogtam először 
ecsetet a kezembe - mondta 
-, de gyógypedagógusként 
már régóta élek a művészet 
adta lehetőségekkel, hogy 
a gyerekeket fejlesszem, 
és élményekhez juttassam 
őket, önkifejezést tanulja-
nak. Ehhez felhasználtam 
a drámapedagógia mellett a 
képzőművészetet és a zenét 

is. Igazából négy éve volt az 
első alkalom, amikor a saját 
magam gyönyörűségére, örö-
mére és bánatára elkezdtem 
festeni. A festés számomra 
az önkifejezésnek, az önfej-
lesztésnek, az energiák moz-
gósításának színtere. Igazi 
lélekszíntér, mint ami a cí-
me is a kiállításnak. 

1984-ben festett első ké-
pét a kertjében virágzó pipa-
csok ihlették. Ezt egy hosz-
szabb szünet követte, majd 
éppen 15 éve, 2003-ban raga-
dott újra ecsetet a mezőcsáti 
Vass J. Zsóka, az ő képeiből a 
Derkó Minigalériában nyílt 
kiállítás. 

- Már gimnazista koromtól 
érdekel a művészet - mondta 
Vass J. Zsóka -, akkor a szo-
bám falára tettem Csontváry 
reprodukciókat, de más-
ra nem volt időm. Később, 
amikor fodrászmesterként 
dolgoztam, kérdezgettem 
azokat a vendégeimet, akik 
festegettek, hogy mégis hogy 

kell, mi kell hozzá. Ekkor - 
1984-ben - festettem meg az 
első képemet, a kertben lát-
ható pipacsokról, amit ki is 
állítottak. Viszont egy időre 
abbahagytam a festést, mivel 
nem szerettem volna félváll-
ról venni. Később vettem egy 
könyvet az olajfestészetről, 
unokámmal pedig pasztell-
képeket készítettünk. Ekkor 
kaptam újra kedvet a festés-
hez, ennek már 15 éve. 

Pasztellel kezdtem és sze-
retem is, de most már átáll-
tam az olajra, amit nagyon 
megkedveltem, szeretem a 
színeit is. 

A 15 év a természeti szép-
ség bűvöletében címet viselő 
tárlat február 2-ig látogatha-
tó a Derkó Minigalériában. 

Dinamika, erő, lendület 
sugárzik Csetneki József fes-
tőművész képeiből, melyek a 
Városi Kiállítóteremben lát-
hatók február16-ig. 

A tárlatra az elmúlt három 
évben született képekből 

válogatott az alkotó, ezek 
többsége művésztelepeken 
készült, így Érden, ahol két 
héten át festett Csetneki Jó-
zsef. Otthon is van műterme, 
ha lehetősége adódik, ott is 
szívesen fest. 

- Nem vagyok főállású fes-
tő, hiszen tanítok. Szeren-
csére ezt tanítom, de van, 
amikor tudom úgy alakíta-
ni az életemet, hogy most 
csak a festészettel foglalko-
zom. Ilyenkor az ember nyu-
godtan bele tud süppedni, 
süllyedni az alkotásba, szá-
momra ez nyújt inspirációt. 
A képek arra születnek, hogy 
megmutassák őket, hogy 
a többi ember lássa, igazá-
ból így van értelme. Ezek a 
képek mind belső utak ter-
mészetesen, de ezeknek a 
belső utaknak mind-mind 
külső lábai vannak, hiszen 
az a valóság, amit mindnyá-
jan itt emberek megélünk, 
az mind külön utakat jár be 
aztán bennünk.  SZI

Magyar kultúra napja: három kiállítás képei
Szuper ügyek

Támogatás az emlékhely felújítására. 21 millió 
forint Széchenyi 2020-as támogatást nyert el Muhi önkormányzata 
az 1241-es muhi csata emlékhelyének felújítására és látogathatóvá 
tételére. Az emlékmű és környezetének fejlesztését követően méltó 
körülmények között róhatjuk le tiszteletünket a hősi halált halt őseink 
bátorsága előtt.

Helyi termékeket várnak a leendő geleji árucsarnokba
Gelej önkormányzata  ■

„Helyi termékek piacra 
jutását segítő fejleszté-
sek Gelej községben” 
című TOP- projektje tá-
mogatást nyert helyi 
piac fejlesztésére. 

A Terület és Településfej-
lesztési Operatív Program 
keretén belül a TOP Helyi 
gazdaságfejlesztés című 

felhívás keretében a terve-
zett tevékenységek a helyi 
termékeket preferálják. Fő 
célcsoportja a helyi terme-
lők köre. A tervezett áru-
csarnokban a környék 40 
km-es körzetéből kerülnek 
beszállításra áruk és termé-
kek. Ezen körzet, jelentős 
hungaricumokkal, egyedi 
hazai termékek széles pa-
lettájával rendelkezik. A 

helyi termelők mezőgazda-
sági, kézműves termékeinek 
piacra jutását biztosítja a le-
endő árucsarnok. 

Piacok fejlesztése
Az 500 millió forint euró-

pai uniós támogatás segít-
ségével megvalósuló projekt 
célja a helyi piacok fejlesz-
tése. A mezőgazdaság-
ban megtermelt termékek 

értékesítését támogató inf-
rastrukturális fejlesztések 
a helyi őstermelők és vál-
lalkozók jövedelmezőségét 
segítik. A környékbeli ön-
kormányzatok szervezé-
sében és helyi gazdasági 
programjaiban előállított, 
megtermelt élelmiszere-
ket és termékeket is kíván-
ják itt értékesíteni.A pro-
jekt beruházási helyszínén 

nem pénzügyi támogatás-
ban részesülő vállalkozá-
sok száma 60 darab, mely a 
termelői piacokon értékesí-
tési lehetőséget igénybe ve-
vő vállalkozások. A beruhá-
zás közvetlenül legalább 42 
munkahelyet fog teremteni. 
A projekt a Széchenyi 2020 
program keretében valósul 
meg. 

 SZI - BGy

Visegrádi Dóra (jobbra) és Mátyás Edina 
a kiállítás berendezésekor

Vass J. Zsóka

Csetneki József

Fotók: TK
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Családi ház berendezése eladó 
Tiszapalkonyán! Fűnyíróktól a bútorokig, 
minden! Érd.: 06-20/613-4343.
eladó: 3-2-1-es ülőgarnitúra 60.000 Ft. Érd.: 
06-20/257-2788.
elektromos rokkantkocsi szinte új állapot-
ban eladó. Házhoz viszem. Vásárolnék bár-
milyen MTZ-t, Simsont, pótkocsit saját rész-
re. Érd.: 06-70/302-4409.
Minőségi tüzifa konyhakészen garantált 
minőség és mennyiség, gyors szállítással 
11EFt/m3. Érd.: 06-20/528-2604.

Tüzifa eladó méteres szálakban (1x1x170). 
Tölgy, bükk, akác 20E Ft-tól. Gyors házhoz 
szállítással. Érd.: 06-20/505-6029.

Tüzifa, szén kapható. Tekézett, hasított, 
méteres szálakban is. Gyors kiszállítás, hét-
végén is. További részletek: Érd.: 06-70/234-
8100.

e g y é B  k e r e s é s
akármilyen személy- és tehergépjárművet, 
felesleges ócskavasat, gépeket vásárolunk, 
elszállítunk 8-17 óráig. Érd.: 06-20/387-
8241.
gyűjtő keres!! Régi: matchboxokat (1960-
1990), távirányítós autókat (CCCP, DDR, stb.), 
egyéb modellautókat, lemezautókat, kamio-
nokat. Érd.: 06-70/418-2086.
Ipari ezüstöt, platina hőelemszál, 
érintkezőpogácsa, nitrát, paszta, palládium, 
forrasztópálca, tekercs, amalgám stb. vásá-
rolok. Érd.: 06-20/923-4251.
juhászkampókat, lócsengőket, marhako-
lompokat, burkacsengőket, pitykegombokat, 
tanyaberendezéshez régiséget, hagyatékokat 
vásárolok. Érd.: 06-30/979-9529.
személyautókat és vashulladékot vásáro-
lok. Érd.: 06-70/555-1262.

s z o l g á l T a T á s  k í n á l a T

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

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

dunnából paplankészítés kedvező áron Pol-
gáron. Érd.: 06-30/352-1745.
Fák szakszerű kivágása, zöld hulladék elszál-
lítása, garancia vállalással. Érd.: 06-20/267-
7676.
szobafestést, szigetelést, kőműves és ács-
munkát vállalunk. Érd.: 06-20/943-5564.

M u n k a H e l y e T  k í n á l
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.
autószerelő és gépszerelő szakképesítéssel 
rendelkező munkatársakat keresünk polgári 
telephelyű cégnél. Jelentkezés önéletrajzzal: 
kamionszerviz@stefancamion.hu címen.

Betanított dolgozókat keresünk autó-
ipari beszállító partnerünkhöz Dunántúl-
ra, a régióban a legmagasabb bért biz-
tosítják. Szállás, utazás biztosított. Érd.: 
06-30/511-4219.

kőművest, gipszkartonost, segédmunkást 
felveszek hosszú távra. Érd.: 06-70/334-
6665.

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

Megbízható traktorost keresünk gyümöl-
csösbe, Gyöngyös térségében. Állandó mun-
ka, biztos megélhetés, útiköltség térítés, szál-
láslehetőség. Érd.: 06-20/935-6969.

raktáros-targoncás kollégákat keres 
tiszaújvárosi raktárába logisztikai Kft. Gya-
korlat hiánya nem kizáró ok! Jelentkezéseket 
fényképes önéletrajzzal fogadunk el: logiszti-
kai_munkatars@citromail.hu
sofőrt (B-kat.) és rakodó munkatársat kere-
sünk bútorszállításra, polgári telephelyen. 
Szállítási gyakorlat előny. Érd.: 06-20/943-
2003.

o k T a T á s T  V á l l a l

aranykalászos Gazda, Méhész, Vagyonőr, 
Targonca-, Földmunka-, Emelőgép-keze-
lő 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).
Téli akció! Nem egyéni felkészüléssel, hanem 
oktatással együtt járó tanfolyamok részletfi-
zetéssel is. Bolti eladó, boltvezető, élelme-
zésvezető, pincér, szakács, diétás szakács, 
vendéglátó eladó, üzletvezető, szervező, fod-
rász, kozmetikus kézápoló-műkörömépítő, 
szociális gondozó-ápoló. Érd.: Tiszaújváros, 
06-30/860-0384.

T á r s k e r e s é s
46 éves, jóképű hallássérült fiatalember kere-
si társát komoly kapcsolat céljából, 30-50 
év közötti hölgy személyében. Csak SMS-t 
várok: 06-30/432-8760.

Tiszaújvárosi
vendéglátó egység 
részmunkaidős 

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

értékesítési
vezetőt

keresünk.

Küldd  
az önéletrajzod erre  

az e-mail címre:  
info@polipack.hu

Nálunk a legértékesebb 
a jól teljesítő ember.

Traktoros-
gépkezelő

munkakörben 
munkatársat keresünk.  

Munkavégzés helye Folyás. 
Szükség esetén 

szolgálati lakást biztosítunk. 
Jelentkezni  

borokaszovetkezet@gmail.com 
e-mail címre küldött 

fényképes önéletrajzzal 
lehet.

K-VILL ENERGY KFT.
Villanyszerelő, 

hegesztő, lakatos és
 segédmunkásokat 

keres, országos 
munkavégzésre.

Jelentkezés: 
info@k-vill-energy.hu

06-20/560-8785

SZŐNYI 
SZERVIZ

Autószerelő 
munkatársat 

keresünk 
a Tiszaújváros, Tisza út 7. sz. 

alatti Szőnyi Szervizbe. 
Tel.: 06-70/285-1185

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 

VI-TA KERESKEDELMI
ÉS SZOLGÁLTATÓ Bt.

Továbbra is vállalunk:
ÉPÜLETGÉPÉSZETI 

KIVITELEZÉST!
n Gáz n Víz n Szennyvíz n Fűtés

n Technológia szerelést 
és lakatos munkák.

e-mail: 
vitakerbt2@gmail.com

Tel.: 06-30/945-8407
06-30/488-9856

Fájó szívvel 
tudatjuk mindazokkal, 

akik ismerték és szerették,
hogy

MOLNÁR ANDRÁS
volt nyékládházi, 
sajószögedi lakos

46 éves korában elhunyt.

Temetése 2018. január 25-én,
14.30 órakor lesz a sajószögedi 

Városi Temetőben

A gyászoló család

444655

443467

444269

444547

444272

443048

443423

444051
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A Tiszatáj Környezet-  ■
és Természetvédelmi 
Közalapítvány pásztor 
szobor állítással emlé-
kezett a valamikor élt 
pásztorokra.

A szobrot január 19-én 
avatták Kesznyéten Sza-
márháti Látogatóközpont-
jában, az avató ünnepségen 
– mások mellett – részt vett 
Nagy István, a Földműve-
lésügyi Minisztérium par-
lamenti államtitkára. Az ava-
tó ünnepségen elhangzott, 
hogy a fából készült alkotás 
a Dél-Borsodban, Hortobá-
gyon, Taktaközben valaha 
élt pásztorokat, a hozzájuk 
kötődő életmódot és tudást 
hangsúlyozza, hiszen fontos 
részét képezték az említett, 
a megye éléskamrájaként is 
emlegetett területeknek. A 
koszorúzással egybekötött 
avatást szakmai konferencia 

követte. Itt elmondták, hogy 
„a mezőgazdaság kibocsátása 
az elmúlt években uniós ösz-
szehasonlításban is kiemel-
kedő értékben emelkedett, 
2017-ben megközelítette a 
2600 milliárd forintot. A ma-
gyar mezőgazdaság növeke-
dése az első háromban volt 
az Európai Unióban a 2010 
és 2017 közötti időszakban. 
A mezőgazdasági kibocsá-
tás 2017-ben 2 534 milliárd 
forint volt, hét év alatt folyó 
áron 50 százalékkal, válto-
zatlan áron 25 százalékkal 
bővült. A kormány széles esz-
köztárral, célzott szakpoli-
tikai intézkedésekkel járult 
hozzá a kedvező folyamatok-
hoz. A megnövelt agrártámo-
gatások termelési és jövede-
lembiztonságot nyújtanak a 
gazdálkodóknak és ösztön-
zik a beruházásaikat, a ked-
vezményes hitelek javítják a 

finanszírozási feltételeket, a 
továbbfejlesztett kockázatke-
zelési rendszer kiszámítha-
tóbbá teszi a gazdálkodást. 
A hazai forrásból finanszíro-
zott támogatások közel dup-
lájára növekedtek az elmúlt 
hét évben. A nemzeti támo-
gatásokra fordítható összeg a 
2010. évi mintegy 50 milliárd 
forintról 2017-re 96 milliárd 
forintra emelkedett, jelentős 
részben a „Több munkahe-
lyet a mezőgazdaságban 
programnak” köszönhető-
en. A program keretében – a 

kormány döntésének köszön-
hetően – 2020-ig a közösségi 
jogszabályok szerint nyújt-
ható lehető legmagasabb 
nemzeti forrásokhoz juthat 
a szarvasmarha-, a tej-, a juh- 
és a dohányágazat. A tárca ki-
emelt figyelmet fordít azokra 
a szektorokra, amelyek uniós 
közvetlen támogatásban nem 
részesülnek. Ezért a baromfi- 
és sertéságazat támogatása a 
2010. évhez képest háromszo-
rosára növekedett: a baromfi 
4 milliárd forintról 13 milli-
árd forintra, sertés 6 milliárd 

forintról 17 milliárd forintra. 
a mezőgazdaságban trend-
szerű pozitív folyamatok fi-
gyelhetőek meg, amelyeket 
csak átmenetileg tudnak be-
folyásolni az idő járási hatá-
sok és a piaci zavarok, a jövő-
beli kilátások pozitívak.” 

A későbbiekben a Tiszatáj 
Környezet- és Természetvé-
delmi Közalapítvány tervezi 
egy emléktábla elhelyezését 
is, amelyre a környéken pász-
torként szolgáló emberek ne-
vei kerülnének fel.

SZI - BGy

Pásztor szobrot avattak Kesznyéten látogatóközpontjában
Szuper ügyek

Kapuslegendák Diósgyőrben. A Herman 
Ottó Múzeum az amigeleken.hu és az Észak-Keleti Átjáró Egye-
sület szervezésében Nyitva van a pálya címmel a DVTK legen-
dás évtizedeinek szereplőt hívja meg beszélgetésre a múzeum 
kiállítási épületébe. Ezúttal a diósgyőri kapuslegendák (Hódi 
Zoltán, Tamás Gyula, Veréb György és Szabó László) lesznek 
a vendégek január 25-én, csütörtök délután öt órától. 

Az Ongai Kulturális Egyesület által szervezett Quintessence (IX.) Pálinka- és Párlatver- ■
senyre ismét rekordszámú nevezés érkezett - mondta Takács László versenyigazgató.
A díjátadó gálát és eredményhirdetést január 20-án tartották a lillafüredi Palota Szállóban. A tavalyi 1318 mintaszám 
után az idén több mint 1700 minta érkezett Magyarországon kívül Romániából, Szerbiából és Bulgáriából. Az 1755 ne-
vezett tételből végül 1739 pálinka és párlat került a szakértő zsűri elé. A nevezett pálinkák és párlatok 311nevezőtől, 
162 településről származnak. A pálinkákat és párlatokat január 11-13-án értékelték Ongán. A zsűri döntése alapján arany 
oklevelet kapott 291 (16,7%), ezüst oklevelet 463 (26,6%), míg bronz oklevelet 394 (22,7%) pálinka és párlat. A keres-
kedelemben kapható minták közül 36 champion, azaz nagyaranyérmet osztottak ki, míg a magán- és bérfőzetőknél 50 
kategória győztes minta volt. Az 1739 nevezett és lebírált mintából 413 volt a kereskedelmi tételek száma, 641 a bér-
főzők és 685 a magánfőzők által előállított pálinka és párlat. Fotók: Buzafalvi Győző    SZI - BGy

Quintessence (IX.) Pálinka- és Párlatverseny

Fotók: Varga Tamás
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Tiszaújváros
Bejelentkezés: 49/737-307

DECEMBERI BÉRLET AKCIÓ

3580 Tiszaújváros, 
Szent István út 1-3. 
Nyitva: H-P.: 8.00-20.00, 
Szo.: 9.00-18.00, V: zárva

Váru n k sze retettel! 

Ke dv es Vendégei n k! 

Valenti n na p, 
a sze relmese k

na p ja. 
Ez alkalomból 

lepd meg kedvesed 
egy szolárium bérlettel! 
A tiszaújvárosi megaSun 

szolárium ismét segít
az ajándékozásban.

Február 5-14-ig 
minden bérletünk 

kedvezményes áron 
vásárolható meg.

Jakab Zoltán a Kereskedelmi és Iparkamara 
Tiszaújváros-i Területi Képviselője áll 

rendelkezésükre a gazdálkodó szervezeteknek.
Kamarai regisztráció,  
Kamarai hozzájárulás  

és Tagdíj be�zetés.  
Széchenyi Kártya ügyintézés,  

Építőipari regisztráció, Cégkivonat,  
Okmány hitelesítés, -eladás.

Mobil telefonszám: +36 70/272-8301 
 Iroda telefonszám: 06 49/540-100 

e-mail cím: jakab.zoltan@bokik.hu
Tájékoztató a gazdálkodó szervezetek kamarai hozzájárulás meg�zetéséről

Fizetési határidő: minden év március 31.
Díja: 5.000 Ft/év

Fizetési lehetőségek: banki átutalás, pénztári be�zetés, „sárga csekk”
Bankszámlaszám: Budapest Bank Zrt. 10102718-01680500-02003001

Pénztári be�zetés és „sárga csekk” átvétele a BOKIK Tiszaújvárosi Képviseleti Irodában
Ügyfélfogadási napok: Hétfő-Szerda 8:00–12:00 és 13:00–16:00, Péntek 8:00–12:00

Cím: Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kereskedelmi és
Iparkamara Tiszaújvárosi Képviselete

3580 Tiszaújváros, Szent István út 1/a. (Szuperinfó bejárata)

A tiszaújvárosi székhelyű,
hulladékgazdálkodási iparban

piacvezető ReMat Zrt. 
az alábbi munkakörökbe ambiciózus, 

szorgalmas, nagy teherbírású 
munkatársakat keres 

forgácsoló munkakör betöltésére.

Feladatai:
 n Vegyipari gépek és berendezések karbantartása
Elvárások:
 n Szakmunkás végzettség (műszaki irányú)
 n Többéves szakmai tapasztalat előny!
Amit kínálunk:
 n Stabil vállalati háttér
 n Fejlődési lehetőség
 n Biztos jövedelem
Munkavégzés helye: Tiszaújváros, TVK Ipartelep

Jelentkezés fényképpel ellátott magyar nyelvű 
önéletrajzzal a gaal.bettina@tvkremat.t-online.hu 

címen, a betölteni kívánt pozícióra hivatkozással lehet.  

További információ: Gaál Bettina HR Vezető 
49/540-559 hétköznap 700-1500

FORGÁCSOLÓ

 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 
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