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Új lakossági ügyfeleknek, egyéves szerződéssel, e-számlával a kiemelt csomagokban. 
Garantált letöltési sebesség technológiától függően 50 Mbit/s vagy 13 Mbit/s.
A lakcímeden elérhető akciós ajánlatainkról, a pontos lefedettségről és díjakról érdeklődj
az invitel.hu oldalon, a 1288-as számon vagy az Invitel Pontokban.

Invitel Pont: Tiszaújváros, Szent István út 1/A, Tel.: +36 20 220 1184

 100 MEGÁS  NET, CSALÁDI HD TV ÉS TELEFON

Az akció 2018. február 5-től visszavonásig érvényes a kiemelt csomagokra (digitális D3, FTTH 
és VDSL területen a Tripla L és rezes területen a Tripla M csomagra), új lakossági ügyfelek 
részére. A Csepel Torpedo kerékpár heti sorsolásában csak új előfizetőink vesznek részt,  
a játékszabályzat szerint, 2018. február 5-től április 30-ig. A kép illusztráció.

HAVI

4 590
FORINTÉRT

BESZÁLLSZ?

NYERJ TORPEDO KERÉKPÁRT A HETI SORSOLÁSOKON!

445560
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Valentin napi
akció!

Február 5-14-ig
-20% kedvezménnyel vásárolhatod meg
100 perces bérletünket, amellyel részt
vehetsz egy ajándék bérlet és wellness

hétvége sorsolásán is!
Gyere, barnulj nálunk próbáld ki

csúcskategóriás gépeinket!

Szol-Eri Szépségstúdió és Szolárium
Tiszaújváros, Kazinczy út 18. fsz/3

Nyitva tartás: H-Szo: 8-20, V: 10-20

Tel.: +36-70/660-8485
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www.ajtoablakmiskolc.hu
Tel.:  06-30/525-60-91

78.900 Ft

+ redőny 16.000 Ft + redőny 22.000 Ft
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119.900 Ft

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

FEBRUÁR 8., 15., 22. y 08:00

TISZAÚJVÁROS

JABIL GYÁREGYSÉG, HUSZÁR ANDOR ÚT 1.

446780
446729
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447195
446725
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Idén 52 éves  ■
Tiszaújváros. Idén tölti 
be huszadik esztende-
jét a Tiszaújvárosi 
Nyugdíjas Egyesület és 
a Tiszaújvárosi Sport-
centrum. Tiszaszeder-
kényt pedig 750 éve 
említi az első írásos 
emlék.

A jubileumok alkalmá-
ból ünnepségekkel készül-
nek a szervezők, újakkal, 
hagyományosokkal, külön-
legesekkel. A Tiszaújvárosi 
Nyugdíjas Egyesület 1998. 
december 10-én alakult meg, 
közel negyven fővel. Bár az 
alapító tagok közül, már nin-
csenek közöttünk sokan, de 
a régi emlékek nem halvá-
nyulnak, fotókat, ezernyi 
dokumentumot őriznek a 
kezdetektől. 

Képkiállítás, zenés  
vacsorás est

- Az évfordulót egy hatal-
mas műsorral szeretnénk 
megünnepelni - mondta 
az egyesület elnöke, Varjas 
Lászlóné. - Képkiállítást is 
rendezünk, amit októberben, 
az Idősek Hete rendezvény 
alkalmával fogunk megnyit-
ni. A másik nagy rendezvé-
nyünk november tájékán 
lesz, amikor egy zenés, va-
csorás estet rendezünk vetí-
téssel, és tervezzük egy kiad-
vány elkészítését is, melyben 

a 20 évet mutat-
juk be képekben. 
Ezt ajándékba ad-
juk a nyugdíjas 
társainknak. 

A Tiszaújvárosi 
Sportcentrum is 
jubilál, idén 20 
gyertyát fújhat-
nak el a szüle-
tésnapi tortán. 
A hagyományos 
programok mellett 
ők is szervezik a 
kerek évfordulós 
rendezvényeket. 

- Azt gondo-
lom, hogy a leg-
fontosabb dolog a megépült 
új sportcentrum életében 
az volt, ahogy összerak-
tuk a szervezeti részét, azt, 
hogy hogyan működtessük 
az egész struktúrát - nosztal-
giázott Gál Csaba, a centru-
mot működtető Tiszaújvárosi 
Sport-Park Kft. ügyvezetője. 
- Valódi kihívás volt, hiszen 
a régi sporttelepen csupán 
néhány ember dolgozott, itt 
pedig az 1998-ban átadott 
európai színvonalú sport-
létesítmény-együttesben jó-
val nagyobb apparátusra volt 
szükség az egyhektáros te-
rületen. Ki kellett találnunk 
az egész rendszer felépítését, 
üzemeltetését, azt, hogy mi-
lyen kollégákat vegyünk fel, 
milyen szakmákkal, ez egy 
nagyon szép feladat volt. A 20 

éves jubileumra szeretnénk 
több eseményt is szervezni, 
ezeknek az „összerakása” 
folyamatban van. Terveink 
szerint koncentrálni fogjuk 
a programokat, mert a júni-
usi Sportfesztiválra időzít-
jük a nagy jubileumi ünne-
pet, azon kívül több nyitott 
kapus akciót is hirdetünk 
majd, és több kedvezményes 
sportlétesítmény-használa-
tot is. A Sportfesztivál, egy-
ben az ünnepi programok 
nyitánya június 8-án, pén-
teken lesz, ezt követi szom-
baton és vasárnap maga a 
Sportfesztivál. Hogy méltó-
képp megemlékezzünk az 
évfordulóról, szeretnénk egy 
kiállítást is nyitni, melyen 
bemutatjuk az itt lezajlott 
rendezvényeket, az erek-

lyéket. Természe-
tesen nem feledke-
zünk meg azokról 
a régi sportolókról 
és sportvezetőkről 
sem, akik itt kezd-
ték, itt értek el sike-
reket, őket is szeret-
nénk meghívni majd 
az ünnepségre. 

Mátyás Zoltán, a 
Derkovits Kulturá-
lis Központ igazga-
tójaként kollégáival 
együtt a 750 éves 
Tiszaszederkény 

ü n nepi  prog ra mja i t 
szervezi. 

Kiemelt programok
- A tiszaszederkényi prog-

ramokat a 750 éves évforduló 
jegyében szervezzük 2018-
ban, de ezek között termé-
szetesen lesznek olyan ese-
mények, amelyek kiemelt 
programnak számítanak - 
mondta. Ilyen például az az 
időszaki kiállítás, melyet a 
tájházban nyitunk meg a 
Legyen Szederkény vendé-
ge rendezvényünkön. Ez a 
kiállítás a település múltját 
mutatja be izgalmas és kéz-
zel fogható módon. A má-
sik kiemelt eseményünk 
az augusztus 20-ai progra-
mokhoz kapcsolódik, ezen 
a napon zajlanak majd az 
évfordulós események, ide 
szervezzük a jubileumi fő 
attrakciót. Tervezzük azt is, 
hogy azokat a személyeket 
megjelenítjük, illetve kőbe 
is véssük - egy emléktáb-
lán, vagy emlékkövön - akik 
Tiszaszederkény múltjában 
jelentős szerepet vállaltak. 
Természetesen külsőségei-
ben is megjelenítjük az év-
fordulót, hiszen egy logó ké-
szült, amelyet a szederkényi 
programokhoz minden eset-
ben használunk.

 SZI

Szuper ügyek Operettgála. A Derkovits Kulturális Központ színháztermében február 13-án, 
kedden 18 órától Operettgála két felvonásban tánckarral, látványos jelmezekkel és 
díszlettel. Sztárvendégek: Teremi Trixi szubrett és Berkes János operaénekes, érdemes 
művész és az Orfeum Vándorszínpad művészei. Jegyek kaphatók a kulturális központ 
jegypénztárában.

Ezt a könyvet annak a tizennyolc 
éves srácnak írtam, aki valaha 
én voltam. Azt hiszem, szívesen 
olvasott volna egy ilyen kötetet. 
Írja Mérő László az Érzelmek lo-
gikája műve hátoldalán, ahol va-
lóban ránk mosolyog ifjú énje. 
Amikor belelapozok és meglátom 
a belső borítón a hetvenhez kö-
zelítő arcát, ugyanúgy vonzónak 
találom. Sokat gondolkodtam, 
miért érzek így. Amikor tavaly 
hallottam az előadását és topo-
rogva vártam a soromra, hogy 
aláírja nekem ezt a kötetet, akkor 
értettem meg. A bölcs és tudós 
ember, ugyanolyan kíváncsiság-
gal, érdeklődéssel tekint a világ-
ra, mint tette azt fiatalként.
Mérő könyvei nem könnyű olvas-
mányok. Mindig rájövök, mennyi 
tanulnivalóm van még. A sze-
mélyiségemből adódóan sokáig 
abban a tudatban éltem: a rossz 
hangulataim, a sötétebb pilla-
nataim csak nyűgök. Igencsak 
kikerekedett a szemem, amikor 
a depresszív realizmusról és a 
rosszkedv előnyei fejezetekkel 
találkoztam. 
Persze nem véletlen, hogy így 
neveltem a személyiségemet, 
hiszen az utóbbi években a csap-
ból is a pozitív pszichológia folyt. 
Kevés szó esett, esik az egészsé-
ges lelkű ember negatív érzelme-
iről, pedig a pszichológusok ezt 
is kutatták, kutatják. Az egyik 
ilyen például a depresszív rea-
lizmus jelensége. Az a felisme-
rés, hogy a depresszív emberek 
pontosabban tartják nyilván a 
megtörtént eseményeket. Amit 
hétköznapi nyelven akár alapos 
körültekintésnek is nevezhetünk. 
És bizony vannak olyan szakmák, 
ahol alkalmassági követelmény 
a depresszív realizmus meglé-
te. Ilyenek az ügyvédek, ahol 
mindig figyelembe kell venni a 
legrosszabb végkifejlet lehető-
ségét is.
Az, hogy a jókedv segíti a kreati-
vitást, talán már sokan érzékel-
tük. Az, hogy a rosszkedv segíti 
a döntéshozatalt, újdonságnak 
számít. Pedig Forgács József a 
sydney-i egyetem szociálpszi-
chológia professzora ezt kutat-
ta, ami jelentős, meghatározó el-
méletnek számít ma is. Sok száz 
emberen tanulmányozta, hogy a 
létrehozott jó és rossz hangulat 
hogyan befolyásolja a döntésein-
ket. Kiderült, rossz hangulatban 
alaposabban figyelünk a külvilág 
ingereire.
Amikor ezeket a kutatásokat ol-
vastam, egy nagyon régi barátom 
eszmefuttatása jutott eszembe. 
Egy házasságot nem lehet ala-
pozni a szerelem rózsaszín kö-
dére. Az életre szóló döntéshez 
reális helyzetértékelés kell. Hu-
szonévesek voltunk és én persze 
rögvest „lerégimódiztam”. Le-
het, ma már nem tenném.

SZI – Maros Éva

RÚZS
A másik 

oldal

Fotók: TK

Évfordulós ünnepségek Tiszaújvárosban 

A 20 éves nyugdíjas egyesület tagjai a hétvégén a kocsonyabálon ropták a 
táncot

A 750 éves Tiszaszederkény kiemelt eseménye lesz a „Legyen Szederkény 
vendége!”
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Autóteszt-Sajó Kft.
Sajóörös, Arany J. u. 2.

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

MŰSZAKI 
VIZSGÁZTATÁS
EREDETVIZSGA

SAJÓÖRÖS 

ELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ  
pozícióra munkatársat keresünk.

Feladatok:  
  Tervezett megelőző villamos karbantartások elvégzése

biztosítása, üzemzavar elhárítása

A pozícióhoz tartozó elvárások:

Előny:

Amit kínálunk:

Munkavégzés helye: 

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

  

Miskolci munkahelyre 
keresünk 

OPERÁTOR 
munkakörbe munkavállalókat 

gyors munkába állási 
lehetőséggel. Elvárás: min. 

középfokú iskolai végzettség.
Jelentkezni lehet: 

06-30/376-9884
06-30/321-5611

E-mail: info@primajob.hu 

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

Ha nem kapja 
a Szuperinfót,

hívja a 
(80) 442-444-es

telefonszámot!

446876

446866
446685

446878

446862
446773

446818

446107
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Megtelt a Derkovits  ■
Kulturális Központ a 
hétvégén. A Kultúrhá-
zak éjjel-nappal prog-
ramon foglakozásokat 
lehetett megnézni és 
kipróbálni, és az is ki-
derült, hogyan műkö-
dik az intézmény. 

- Most a nagyközönség 
elől elzárt területen is szét-
nézhetnek az érdeklődők 
- mondta Mátyás Zoltán, a 
Derkovits Kulturális Központ 
igazgatója. Ezen az ajtón ez 
áll: Idegeneknek belépni ti-
los! Ez is egy olyan terület 
ahová máskor csak a házban 
dolgozók léphetnek be. Itt ta-
lálhatók a Derkovits Fúvós-
zenekar hangszerei, kottái 
és fellépő ruhái, egy másik 
helyiségben a mazsorettes 
lányok színes ruhái van-
nak gondosan felakaszt-
va. A harmadikban pedig 
a Pántlika és a Kisbocskor 

néptáncegyüttesek kelléke-
it tároljuk. 

A látogatók kirándulást is 
tehettek a kultúrház rejtett 
zugaiba. Benézhettek a szín-
falak mögé a Kulissza Játék-
szín próbáján, lemehettek a 
zenekari árokba, benézhet-
tek a színpadi hangosítást 
és fényt irányító technikai 
helyiségbe, illetve megnéz-
hették, honnan vetítik hét-
főnként a mozifilmeket. Ci-
tera- és fúvószene, néptánc, 

zumba, aerobik. A konferen-
ciaterem egész délután zené-
szektől, táncolóktól volt han-
gos. A tánctól megéhezett, 
megszomjazott vendégeket 
a földszinti szakköri helyi-
ségben, a Guzsalyas Díszí-
tőművészeti Szakkör tagjai 
frissen sütött farsangi fánk-
kal, házi lekvárral és teával 
várták. 

Az aulában ügyes ke-
zű gyerekek és felnőttek 
szabtak, varrtak, festettek 

a Tiszavirág Foltvarró Kör 
tagjai segítségével. Nagy 
népszerűségnek örvendett a 
miskolci Elmeháza által be-
rendezett szabadulószoba. 
Képletek a táblán, különbö-
ző anyagok az edényekben, 
leírások a falon. Ahhoz, hogy 
45 perc alatt kijussanak a 
játékosok, logikus gondol-
kodásra, leleményességre, 
csapatjátékra van szükség. 
12 csapat próbálhatta ki ma-
gát, közülük a Fejbetörők ki 

is jutottak. 
- Voltunk már az Elmehá-

zában Miskolcon többször 
is - mondta Korhut Ádám, a 
csapat egyik tagja. - Nagyon 
tetszett, és amikor meghal-
lottuk, hogy ide is eljön, kap-
tunk az alkalmon és gyorsan 
foglaltunk egy időpontot. 
Barátokból, kollégákból áll 
a csapatunk. Ügyesek vol-
tunk, hiszen rájöttünk a do-
log nyitjára, és kijutottunk a 
bezárt szobából. SZI

A Miskolci Egyetem  ■
vegyipari gépészmérnöki 
és a Debreceni Egyetem 
vegyészmérnöki mester-
képzésének 4-4 hallgató-
ja vehet részt 2018 feb-
ruártól a MOL Petrolké-
mia duális képzésében.   

Nyolc hallgató február 5-i „be-
iratkozásával” megkezdődött 
a MOL Petrolkémia által indí-
tott felsőfokú duális képzés 
első szemesztere. A prog-
ramban részt vevő hallgatók 
egyetemi tanulmányaik mel-
lett gyakorlati képzésen ve-
hetnek részt a MOL Petrolké-
miánál. A most kezdődő, négy 
féléves mesterszintű mérnöki 

képzésben résztvevő hallgatók 
a tanulmányaikat részben az 
egyetemen, részben pedig a 
MOL Petrolkémia telephelyén, 
valós ipari környezetben töltik. 
A képzésben résztvevő hallga-
tók a tanulmányaik teljes idő-
tartama alatt fizetést kapnak 
a vállalattól - mondta Zsinkó 
Tibor, a MOL Petrolkémia Zrt. 
vezérigazgatója. A MOL 2030 
- Enter Tomorrow elnevezé-
sű stratégiájában rögzítette, 
hogy a vállalat petrolkémiai 
üzletága még nagyobb hang-
súllyal jelenik meg a jövőben. 
Ennek jegyében a MOL úgy 
döntött, hogy 2030-ig min-
den ötéves periódusban 1,5 
milliárd dollárt fordít közép-
kelet-európai petrolkémiai és 

vegyipari növekedési projek-
tekre. Ahhoz azonban, hogy 
a vállalat céljai maradéktala-
nul megvalósuljanak, minden-
képpen szükség van a jelenleg 
rendelkezésre álló szakkép-
zett szakértői gárda megfe-
lelő utánpótlására. Ezzel ösz-
szefüggésben indította el 
tavaly a MOL Petrolkémia a 
vegyésztechnikus, valamint a 
villanyszerelő duális szakkép-
zéseit, most pedig a vegyész-
mérnök és vegyipari gépész-
mérnök mesterképzéseit. „A 
MOL Petrolkémia duális kép-
zési programjai korszerű, nap-
rakész tudást biztosítanak a 
középiskolai tanulók és egye-
temi hallgatók számára is. A 
célunk, hogy oktatási partne-
reinkkel közösen olyan kép-
zési rendszert alakítsunk ki, 
amely garantálja, hogy a ta-
nulmányok lezárását követő-
en a munkaerőpiac igényeinek 
megfelelő tudásanyaggal le-
gyenek felvértezve a pálya-
kezdők. Büszke vagyok, hogy 8 
kiváló kollégával gyarapodott 
a MOL Petrolkémia csapata” - 
jelentette ki végezetül Zsinkó 
Tibor, a MOL Petrolkémia Zrt. 
vezérigazgatója.
  SZI  - BGy

Kultúrházak éjjel-nappal: betekinthetnek a kulisszák mögé is
Szuper ügyek

Az internet csapdái. A Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság 
Bűnmegelőzési Osztály a Drogambulancia Alapítvánnyal, mint együttműködő partner-
rel – az „Együtt, közösen” című, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács által kiírt projekt 
keretében – február 6-án szakmai és szakmaközi konferenciát szervezett „Az internet 
csapdái” címmel Miskolcon az Avasi Közösségi Térben.

Megalakult a választási bizottság 

Felsőfokú duális képzést indít a MOL Petrolkémia 

Mint ismeretes, Áder  ■
János köztársasági elnök 
2018. április 8-ára tűzte 
ki az országgyűlési kép-
viselők általános válasz-
tását. 

A választáson a Borsod-
Abaúj-Zemplén megyei 6. 
sz. választókerület székhe-
lyén, azaz Tiszaújvárosban 
országgyűlési egyéni vá-
lasztókerületi választási 
bizottság működik, mely-
nek tagjait és póttagjait ja-
nuár 25-én választotta meg 

a képviselő-testület. Ta-
gok: Barva Györgyné, dr. 
Heiszman Géza és Jakab 
István György. Póttagok: 
Drotárné Tamás Hermina és 
Taucz Ernő. A grémium ja-
nuár 29-én tartotta alakuló 
ülését, melyen az eskütételt 
követően dr. Heiszman Gézát 
a bizottság elnökévé, Barva 
Györgynét elnökhelyettesévé 
választotta. A választási bi-
zottság a későbbiekben kie-
gészül a jelöltet állító pártok 
delegáltjaival.  SZI 

Fotók: Tiszaújvárosi Krónika 

A szabadulószoba előtt Készülnek a fánkocskák

Fotó: Buzafalvi Győző

Fotó: TK
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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 
ellátásáról gázbojler gondoskodik. Irányár: 
3,4 M Ft. Érd.: hétköznap 17óra után, hét-
végén egész nap 06-20/260-9517.
Igrici, központjában családi ház sürgősen 
eladó. Érd.: 06-70/620-5943.
Igrici, központjában több generációs családi 
ház sürgősen eladó. Teljesen felújított álla-
potban, összkomfortos, azonnal költözhető, 
1900 n-öl telekkel, melléképületekkel. Érd.: 
06-70/620-5943.
Nagycsécs, főúton eladó gázkonvektoros, 60 
nm-es, 2 szoba-hallos, tornácos parasztház. 
Irányár: 3,6 M Ft. Érd.: 06-70/381-5873.
Polgár, a szőlőben eladó 1984-ben épült, szi-
likát falazatú, 120 nm-es, 3 szobás csalá-
di ház. Irányár: 12,5 M Ft. Érd.: 06-70/381-
5873.

Polgár, eladó 80 nm-es, 2 szobás, nagy 
konyhás, étkezős, gáz- és vegyes tüzelésű 
kazánnal fűtött családi ház. Irányár: 5,5 M 
Ft. Érd.: 06-70/381-5873.
Polgár, központban eladó szilikát falazatú, 
2 szoba-konyha-fürdőszobás, konvektoros 
családi 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.
sajószöged, eladó 2 szoba-konyha-étkezős, 
összközműves, téglaépítésű családi ház. Új 
zsindelytető, korszerű vezetékek. Irányár: 
12,7 M Ft. Érd.: 06-70/381-5873.
Tiszapalkonya, eladó 95 nm-es lakás 
(nappali+2 szoba) + 50 nm (külön bejárattal) 
+ garázs, műhely. Érd.: 06-30/448-9096.

l a k á s e l a d á s

Tiszaújváros, Liszt F. úton téglaépítésű, kon-
vektoros, 40 nm-es, 1,5 szobás lakás eladó. 
Érd.: 06-20/340-8338.
Miskolc, belvárosában Soltész u. 77 nm-es, 
gázos, II. emeleti, belső udvaros, pihenőker-
tes társasházi lakás eladó. Gépészetileg tel-
jesen felújított, ablakok cserélve műanyag 
ablakokra. Nappali+étkező+konyha egyben, 
3 szoba, előszoba, fürdőszoba, külön WC. Ár: 
13 M Ft. Érd.: 06-20/980-6678.
Tiszaújváros, kertvárosban eladó II. eme-
leti, tetőtéri, 2 szoba+nappali, amerikai 
konyha elrendezésű, 70/95 nm-es társas-
házi lakás tárolóval, teremgarázzsal. Érd.: 
06-70/381-5873.
Tiszaújváros, Mátyás király úton 55 nm-es, 
átlagos, III.emeleti panellakás eladó. Érd.: 
06-20/377-4097.
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  

Tiszaújvárosi eladó lakást keresek 40-55 
nm , III. emeletig, azonnali fizetéssel. Érd.: 
06-20/936-0997.

a l B é r l e T k í N á l a T

Görbeháza, Kassai út 10. szám alatt cégek 
részére 3 szobás ház kiadó. Érd.: 06-30/391-
6235

Polgár, központjában, Kiss E. úton II. emeleti, 
2 szobás téglalakás bútorozottan, számlaké-
pesen kiadó. Érd.: 06-30/398-8123.
Tiszaújváros, 37 nm-es, 1,5 szobás, búto-
rozott panellakás albérletbe kiadó. Érd.: 
06-70/421-4384.
Tiszaújváros, 55 nm-es lakás hosszú táv-
ra kiadó, akár cégeknek is. Érd.: 06-30/688-
6221.

Ü d Ü l ő ,  N y a r a l ó

Tiszatarján, horgászatra kiváló komfortos 
nyaraló eladó, 2 szoba, konyha, fürdőszoba 
van, valamint egy bekerített üres 1100 nm 
telek vízzel, villannyal. Árak: 1.600.000 Ft és 
500.000 Ft. Érd.: 06-20/437-1485.

G a r á z s

Tiszaújváros, garázs kiadó szederkényi 
garázssoron 20.000 Ft/hó. Érd.: 06-20/324-
0543.
Tiszaújváros, Szederkényi úti garázssoron 
garázs eladó. Panel, víz, villany, akna van. 
Ár: 2,3 M Ft. Érd.: 06-20/243-6152.

á l l a T

Csirkevásár ismét Tiszatarjánban! Deák 
F. u. 10.sz. 500 Ft/kg 2018. 02.03-07-ig 
és 02.10-15-ig. A megszokott minőség, 
saját keverésű takarmány felhasználásá-
val. Házias jellegű baromfi. Igény esetén 
pucolási lehetőség. Érdeklődés, igénybe-
jelentés: 06-70/206-8903.

Tojótyúk előjegyezhető a www.facebook.
com/baromfifutar oldalunkon. Most 50 Ft/
db kedvezményt adunk! Kupon: baromfi50
Vörös tojótyúk házhoz szállítva 650 Ft/db. 
Érd.: 06-20/204-2382.

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

konyhakész tüzifa tölgy, bükk, akác ingye-
nes házhoz szállítással, 11EFt/m3-től. Érd.: 
06-30/430-7357.
Televízió, kitűnő állapotú, LG márkájú, 
HD-LCD digitális műsorszórás vételére alkal-
mas, 82 cm képátlójú készülék eladó Polgá-
ron. Érd.: 06-30/215-8850.
Tüzifa az erdészettől eladó (AA 3505249). 
Érd.: 06-70/532-2021.

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.
személyautókat és vashulladékot vásáro-
lok. Érd.: 06-70/555-1262.
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Masszázs Tiszaújvárosban! Kérésre ház-
hoz megyek 20 km-es körzetben. Üzletem-
be masszőrtársat keresek. Érd.: 06-70/553-
1752.

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

a Diego Tiszaújváros, bolti eladót keres. 
Önéletrajzokat: tiszaujvaros@diego.hu cím-
re kérjük, vagy személyesen a Tisza út 19-21. 
szám alatt az üzletben.

6 2018. február 7.

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: 2018/6. 

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

BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT KERESÜNK

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

Ingyenes szállás 
Utazási költségtérítés

Előlegrendszer

AMIT BIZTOSÍTUNK:

GYŐR-MOSON-SOPRON
MEGYE

140000 Ft-tól 

Több műszakos munkarend

AZ AUTÓIPARBA

/nyugatimelo www.jobmotive.hu

Hosszú távú munkalehetőség, 
kiváló munkakörnyezet.

06 70 315 8492

próbaidő után akár
nettó

200000 Ft-ig 
 +cafetéria/hó

VI-TA KERESKEDELMI
ÉS SZOLGÁLTATÓ Bt.

Továbbra is vállalunk:
ÉPÜLETGÉPÉSZETI 

KIVITELEZÉST!
n Gáz n Víz n Szennyvíz n Fűtés

n Technológia szerelést
és lakatos munkát

e-mail: 
vitakerbt2@gmail.com

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

Nemzetközi multinacionális cég keres 
munkatársakat 

targoncás/raktáros
munkakörbe.

Amit kínálunk: l Versenyképes fizetés
 l Kiemelkedő Cafeteria
 l Bejárás támogatás

Elvárások:  l Multinacionális cégnél eltöltött 
  1-2 éves tapasztalat hasonló munkakörben

 l Lean és 5S ismeretek
 l PDA, scanner használata
 l Alapfokú számítógépes ismeretek
 l OKJ-s targoncavezetői engedély megléte
 l Orvosi alkalmasság
 l Folyamatos műszak vállalása
 l Alapfokú iskolai végzettség (8 általános)

Munkavégzés helye:  Tiszaújváros
Jelentkezni: Kardinál Mónika +36-70/456-7787,

illetve: monika.kardinal@lowandbonar.com

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.

PB gázpalack rendelés

LUXFERO
www.luxfero.hu

INGYENES házhozszállítással!

AKCIÓ!
Az akció kizárólag PB-gázpalack cseréjekor és a készlet erejéig érvényes!

RENDELÉSFELVÉTEL
06 46 303 503
Normál tarifával hívható telefonszám.
06 30 505 1364

Telefonos rendelés esetén 
ajándék +100 Ft kedvezmény

Jogszabályváltozás miatt 
kizárólag előzetes 

megrendelésre tudjuk 
palackját kiszállítani!

447017
447206

444395

446760

438018

446875
446880



autómentés, gépszállítás profilba, polgári 
telephelyű cégnél hosszú távra gépkocsive-
zetőt keresünk. Feltételek: B-E-C-CE jogosít-
vány és GKI kártya. Előny: trailer tapasztalat. 
Jelentkezés: 06-70/426-3283-as telefonon.

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

Bútorkereskedelemmel foglalkozó cég 
logisztikában jártas, informatikai isme-
retekkel rendelkező munkatársat keres 
polgári telephelyére. Önéletrajzot a: 
butorolcsonwebaruhaz@gmail.com címre 
kérjük elküldeni. Érd.: 06-20/943-2003.

autószerelő és gépszerelő szakképesítéssel 
rendelkező munkatársakat keresünk polgári 
telephelyű cégnél. Jelentkezés önéletrajzzal: 
kamionszerviz@stefancamion.hu címen.
Megbízható traktorost keresünk gyümöl-
csösbe, Gyöngyös térségében. Állandó mun-
ka, biztos megélhetés, útiköltség térítés, szál-
láslehetőség. Érd.: 06-20/935-6969.

Németországba és Dániába keresünk mun-
kavállalókat mezőgazdasági területre: állat-
tenyésztés-állatgondozás (szarvasmarha, 
sertés), traktoros, mezőgazdasági gépsze-
relő, növénytermesztési területre és erdé-
szeti munkákra, ill. betanított munkákra. 
Tapasztalat előny, de egyik helyen sem fel-
tétel. Legalább alap német vagy angol nyelv-
tudás minden helyen szükséges. Jelentkezés: 
06-70/949-0400, nyiregyháza@andreasagro.
com  www.andreasagro.com
sofőrt (B-kat.) és rakodó munkatársat kere-
sünk bútorszállításra, polgári telephelyen. 
Szállítási gyakorlat előny. Érd.: 06-20/943-
2003.
Tiszaújváros, Castello Cukrászdába kere-
sünk felvételre cukrászt és konyhai kisegí-
tőt! Jelentkezni személyesen önéletrajzzal a 
cukrászdában. Cím: Tiszaújváros, Bethlen G. 
út 18. Tel.: 49/540-134.
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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).
oktatások, részletfizetéssel is: boltvezető, 
eladó, szakács, élelmezésvezető, vendéglátó 
eladó, manikűrös, szociális gondozó, szociális 
asszisztens. Érd.: 06-30/860-0384.

Targoncavezető (E-000431/2014) és gép-
kezelő tanfolyam indul Tiszaújvárosban. 
Jel.: Sa-Jó Bt. Tel.: 06-30/240-9725.

72018. február 7.

értékesítési
vezetőt

keresünk.

Küldd  
az önéletrajzod erre  

az e-mail címre:  
info@polipack.hu

Nálunk a legértékesebb 
a jól teljesítő ember.

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

Ingyenes szállás 
Utazási költségtérítés

Előlegrendszer

AMIT BIZTOSÍTUNK:

BOS AUTOMOTIVE 
P. M. BT.

nettó140000-200000 Ft 
+cafetéria/hó 

Több műszakos munkarend

/nyugatimelo www.jobmotive.hu

Hosszú távú munkalehetőség, 
kiváló munkakörnyezet.

MOSONSZOLNOK, 
GYŐRLADAMÉR

06 70 639 9920

BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT KERESÜNK

AZ AUTÓIPARBA

NYÍLÁSZÁRÓ
BEÉPÍTÉSBEN

jártas
szakembereket 

keresünk 
Borsod megyei 

munkára.

Telefon: 
06-20/947-2249

e-mail: bmwsanya@gmail.com

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. február 20.
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 Humánszolgáltató Központ
(cím: 3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3.) 

pályázatot hirdet 1 fő részére 
szociális gondozó munkakör betöltésére.

Feladatai:
 l szociális alapszolgáltatási feladatok ellátása (házi segítségnyújtás) 
A jogviszony időtartama:
 l 1 fő határozatlan idejű kinevezés 4 hónap próbaidő kikötéssel
Pályázati feltételek: 
 l középfokú végzettség,
 l szociális gondozó és ápolói végzettséget (OKJ) igazoló 
  bizonyítvány, 
 l felhasználói szintű MS O�ce (irodai alkalmazások),
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 l motivációs levél,
 l szakmai önéletrajz, 
 l iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata,
 l bejegyzésmentes, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi 
  bizonyítvány a Kjt. 20. § (4) és (5) bekezdéseinek megfelelően, 
 l hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes 
  adatok pályázati eljárással összefüggésben szükséges 
 kezeléséhez

A pályázatot a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központba, 
Poropatich Péter intézményvezetőhöz kell eljuttatni 

3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3. címre. Tel.: 49/548-190

             

Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ
3580 Tiszaújváros, Kazinczy út. 3.

Tel.: 49/548-190 Fax: 49/340-141 E-mail: human@tujvaros.hu
 Levelezési cím: 3581 Tiszaújváros, Pf.: 64.

2 m-es konyhablokk 
már 73.900 Ft-tól

Egyedi méretben is elkészítjük konyhabútorát!

Kanapé 
116.000 Ft helyett

89.900 Ft 3,55 m-es
szekrénysor 

148.000 Ft helyett
135.200 Ft

Franciaágy 
89.900 Ft helyett

66.000 Ft

Sarokülők 
széles választékban kaphatók!

4,05 m-es szekrénysor 
176.000 Ft helyett
157.300 Ft

Tiszaújvárosi vendéglátó egység 

PULTOS 
munkatársat keres!

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

KÖNYVELÉS!
Bevallás készítés.

Süt-Kom Adó Bt.
Érd.: 06-20/922-9822

A Technical Services Hungaria Járműjavító Kft.
felvételt hirdet 

az alábbi munkakörökbe:

(CO2 fogyóelektródás 
 védőgázas ívhegesztő)

A fényképes önéletrajzokat végzettséggel, 
szakmai tapasztalattal 

az alábbi postai vagy e-mail címre várjuk:

Személy- és munkaügy 
3527 Miskolc, Kandó K. tér 1.

karrier@tshungaria.hu

Február 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

       Tiszaújvárosi Szuperinfó

446871

446901
446867

446757

446795

446798

446860

446792
445645

447020
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Új!

Új!

SAJÓ BÚTORBOLT

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 február 15-ig

a -ben!BÖRZÉKmini

A GUMIDISZKONT ÁRUHÁZBAN
3527 Miskolc, József Attila u. 51. Tel.: 06-70/775-4096

Kedvezmények flottáknak, halasztott fizetéssel!

AZONNAL, 
BEJELENTKEZÉS NÉLKÜL!

Kedvező áron 
alkatrészt is biztosítunk!

PROFI AUTÓSZERVIZ
MINIMÁL ÁRON

446817

446873

446869

446863
446868

446865

446879
443462

446899


