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Tiszaúj 08. hét
Pénzügyi stabilitás

A tél örömei. Nem véletlenül kedvelt kirándulási célpont 
Bükkszentkereszt. Itt - természetesen időjárásfüggően 
- lovasszánkón is lehet siklani a hófehér havon. A fiatalok 
legnagyobb örömére egyelőre nincs hiány hólepelből. A 
városi gyerekeknek hovatovább már a ló is élménynek számít, 
nemhogy a lovasszánkózás, ezért kihasználnak minden 
lehetőséget.

A tiszaújvárosi költségvetési 
bevételek tervezett előirány-
zata 6,9 milliárd forint, melyet 
az előző évi maradvány 800 
millió forinttal, az állampapír-
ok visszaváltása 1,5 milliárd 
forinttal egészít ki a tervezet 
szerint./3. oldal

Futópálya épül

Elkészült a tiszaújvárosi Ifjú-
sági park rekonstrukciójának 
kiviteli terve, ennek alapján 
rekortán és salakos futópálya 
épül, felújítják a kerékpárutat 
is./5. oldal

Fotó: Varga Tamás

TISZAÚJVÁROS ÉS KÖRNYÉKE 2018. február 21. XXIX/8.

nyilaszaro.centrumauchan@gmail.com
H Í V J O N  M O S T !

Telefon: 
30/383-61-94, 46/323-299

Miskolc, József Attila út 87.  Auchan Áruház 

NYÍLÁSZÁRÓ CENTRUMNYÍLÁSZÁRÓ CENTRUM

Hitellehetőség!

Műanyag- és fa nyílászárók 
gyártása és beépítése 
teljes helyreállítással.

Homlokzati hőszigetelések
és teljes lakás felújítás.

Személygépkocsi, kisteherautó, tehergépkocsi és mezô-
gazdasági gépek gumiabroncs szerelése, forgalmazása

BÁLINT GUMISZERVIZ
l Gumiszerelés l Gumi hotel l Defekt
javítás l Flotta kezelés l Centrírozás

MOBIL GUMISZERVIZ, 
JAVÍTÁS A HELYSZÍNEN

4090 Polgár, Tiszai út 12/b.

Tel.: +36 70/703-4318

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

Elvárások:

Amit kínálunk:

  Munkadarabok előírás szerinti  
összeszerelése, forrasztása,

Elektronikai tartozékok tisztítása, kötegelése, 
tesztelése, csomagolása, selejtezése,

Kézi anyagmozgatás (max. 20 kg).

Előny:
Forrasztási tapasztalat és gyakorlat.

Amit kínálunk:
 

 
Erzsébet utalvány,

 

jelentkezes.c@humancentrum.hu 
06 1 877 0902

 Betanított  
munkatársakat

keresünk Budapest, a IV. kerületi 
ipari parkba, egy műszakos elek- 

tronikai összeszerelői feladatokra: 

AWI Hegesztő,
CNC-s, Lakatos,

Fényező
munkatársakat

keresünk veresegyházi munkahelyre

Jelentkezés:
nagy.zita@humancentrum.hu

 vagy 06-70 931-8742

TARGONCÁSOK ÉS
BETANÍTOTT 
MUNKÁSOK

Jelentkezés és további információ: 
miskolc@humancentrum.hu 

vagy 06 46 757 152

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

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 28-ig

449762

449346

449347

449350

449274

449498

449276

443464
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Ha nem kapja 
a Szuperinfót, hívja 

a (80) 442-444-es
telefonszámot!

Tiszaújvárosi partnercégünk részére keresünk 

KÖNNYŰ FIZIKAI MUNKÁRA 
(DOBOZHAJTOGATÁS) 

NYUGDÍJAS MUNKATÁRSAKAT  
Munkavégzés helye: Tiszaújváros Ipari Park 

Jelentkezni a következő lehetőségek egyikén.

Feladatok:

Elvárások:

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 

Keretes hirdetéssel 
kapcsolatban érdeklõdjön

üzletkötõnknél, 
aki készséggel áll az 
Ön rendelkezésére!  

Kiss Béla 
Tel.: 30/471-9012 

e-mail: 
bela.kiss@szuperinfo.hu

T

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
06-30/267-5815; 06-49/548-655
facebook.com/jabiltiszaujvaros
www.jabil.hu

NYÍLT TOBORZÁSI NAP

FEBRUÁR 22., MÁRCIUS 1., 8. y 08:00

TISZAÚJVÁROS

JABIL GYÁREGYSÉG, HUSZÁR ANDOR ÚT 1.

449660
449358

449352

449338

449267
449268
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Tiszaújváros képvi- ■
selő-testülete - rende-
letet még nem alkotva 
- február 8-án tárgyalta 
első olvasatban a város 
költségvetését. 

A költségvetési bevételek 
tervezett előirányzata 6,9 
milliárd forint, melyet az elő-
ző évi maradvány 800 mil-
lió forinttal, az állampapír-
ok visszaváltása 1,5 milliárd 
forinttal egészít ki a tervezet 
szerint. A kiadások előirány-
zata 9,2 milliárd forint, ebből 
8 milliárd a működési kiadás, 
a felhalmozási költségvetés 
kiadásainak előirányzata 1,2 
milliárd forint. 

Valós közösségi igények 
kielégítése

Csak olyan városirányítá-
si modellt kíván az önkor-
mányzat működtetni, amely 
valós közösségi igények ki-
elégítését szolgálja - áll a ja-
vaslatban. Fontos alapelv, 
hogy minden forint elköl-
tése ellenőrzötten, törvé-
nyesen és etikusan történ-
jen. Az elsődleges cél, hogy 
Tiszaújváros élhető, fenn-
tartható és versenyképes 

legyen. Kiemelten fontos a 
pénzügyi stabilitás megőr-
zése, az önkormányzati va-
gyon gyarapítása. Ésszerű 
városfejlesztés, felelős, ha-
tékony és átlátható vagyon-
gazdálkodás jellemzi 2018-
ban is a várost, úgy, hogy 
a kötelező és önként vállalt 
önkormányzati feladatok 
maradéktalanul és magas 
színvonalon láthatók el, és 
kiegyensúlyozott, ugyan-
csak magas színvonalú szol-
gáltatások nyújthatók. 

Az elmúlt években több 
programot is indított az 
önkormányzat - „Látha-
tó Tiszaújváros”, „Zöldülő 
Tiszaújváros”, „Tiszaújváros 

visszavár”, „Virtuális/Digitá-
lis Tiszaújváros” - melyeket 
a nehezebb körülmények, 
rosszabb feltételek ellenére 
folytatni kíván, ezek elemei 
be is épültek a költségvetés-
be. Ugyancsak folytatódik a 
távhőszolgáltatás rekonst-
rukciója, elsősorban az 
önkormányzati tulajdonú 
TiszaSzolg 2004 Kft.-nél kép-
ződő források terhére. 

A szakképzett munkaerő 
megtartása érdekében az a 
törekvés, hogy az alkalma-
zottak juttatásai megmarad-
janak, a külön juttatások, 
melyeket az utóbbi évek-
ben nyújtott a tiszaújvárosi 
önkormányzat, továbbra is 

biztosítottak legyenek. To-
vábbi önkormányzati bér-
elemek is lesznek az intéz-
ményeknél és a gazdasági 
társaságoknál foglalkozta-
tottak részére. 

Bérrendezési keret
A javaslat szerint a képvi-

selő-testület 2018. március 
1-jétől az intézményeknél 
a munkavállalók közti bér-
feszültségek enyhítése és a 
munkavállalók megtartása 
érdekében munkavállalón-
ként havonta bruttó 10 ezer 
forint összegű bérrendezé-
si keretet biztosít, melynek 
munkavállalónkénti felosz-
tását az intézményvezető-
nek előzetesen egyeztetnie 
kell a polgármesterrel. A bér-
rendezési keret meghatáro-
zásánál csak azok a munka-
vállalók vehetők számításba, 
akiket nem érint, illetve nem 
érintett központi bérpoliti-
kai intézkedés, kivéve a mi-
nimálbér-, illetve garantált 
bérminimum emelést. 

A tiszaújvárosi képviselők 
február 22-én tárgyalnak is-
mételten a költségvetésről.

 SZI

Szuper ügyek

Annyi éves vagy, amilyen álla-
potú a gerinced, szokta mondo-
gatni a barátnőm, aki Malajziá-
ban él, ashtanga jóga oktató és 
nem mellesleg világutazó. Per-
sze, nyugtáztam neki sokszor a 
levelezésünk során, közben arra 
gondoltam: nem áldhatott meg 
mindenkit a sors olyan hajlékony-
sággal, mint őt. Itt fáj, ott fáj pa-
naszkodásaimra mindig az volt a 
válasza: kezdj el újra jógázni. 
Azt hiszem, nem én vagyok az 
egyetlen, aki elméletben ponto-
san tudja mi a jó számára, csak 
éppen a gyakorlatban pont nem 
azt csinálja. Szeretem a zumbát, 
olykor futkározok is, de nem 
akartam meghallani azt, a test-
nek nyújtásra is szüksége van. 
Nem akartam meghallani a múlt 
hétig.
Ugyanis, a sors, mint mindig, 
amikor az ember megy a maga 
feje után, és bezárja a fülét az in-
tések előtt, közbeszólt. Méghoz-
zá nagyon drasztikusan. Éppen 
nagyon sietősre kellett vennem 
az egyik reggelt, amikor a haris-
nyanadrágom cibálása közben 
azon járt az eszem, lehet még-
is egy harisnya gyároshoz kel-
lett volna férjhez mennem, mert 
többnyire még a magasabb den 
számúak is csak egyszer haszná-
latosak, megállt számomra a vi-
lág. Nem tudtam kiegyenesedni. 
És őrülten fájt.
A Maslow piramis aljára estem 
vissza, az önmegvalósításból  a 
test épen tartásába. És van az a 
fájdalom ,ami annyira elviselhe-
tetlen, hogy csak nevetni lehet 
rajta. A bénázáson, a trükkökön, 
hogy a napi életet hogyan vigyük 
tovább. Van egy szerencsés tulaj-
donságom, amikor beteg leszek. 
Kioldódik bennem az azonnali 
életösztön, a gyorsan meg fo-
gok gyógyulni hite. Az influenza 
második napján is, amikor már 
ki birok kecmeregni az ágyból, 
képes vagyok nekiállni porszí-
vózni, rendet rakni. Most sem 
hazudtoltam meg magam.
A szerkesztőségben nem én va-
gyok az egyetlen, akinek moz-
gásszervi problémája van. Nem 
véletlen persze, hiszen a magyar 
társadalom előkelő helyen áll a 
mozgásszervi megbetegedések-
ben. Egy kollégámnak köszönhe-
tem, hogy eljutottam  egy shaolin 
mozgásterapeutához Miskolcon, 
Dávid Józsefhez, aki csodát tett. 
Felszabadította a gerincemet, 
amit akkor éppen százévesnek 
éreztem. És újra elmondta azokat 
a tanácsokat, amit kívülről fújok, 
de mégsem tettem meg.
A múlt hét csütörtök lett az új 
év első napja számomra. A jógát 
nem felejti el a test. És előjöttek 
a pozitív gondolatok is. Hogy ez 
nem hajlékonysági verseny, ha-
nem egy apró lépésekben előre 
haladó munka az egészségért. 

SZI – Maros Éva

RÚZS

Új élet 

Pénzügyi stabilitás, maradéktalan feladatellátás

A HELL szikszói üzeme  ■
Világszinten is egyedülálló 
töltősorral bővül. Legújabb 
fémdobozos töltősorának 
telepítését a HELL ENERGY 
Magyarország Kft. január 
22-én kezdte meg 

Az összesen 5 milliárd 
forintos beruházással több 
mint duplájára növeli gyártó-
kapacitását a világ 48 orszá-
gában jelen lévő hazai ener-
giaital brand. Ezzel mintegy 
70 új munkahelyet teremtve 
a hátrányos helyzetű borso-
di régióban. Négy héten át, 
több mint 60 kamion szállítja 
az abaúji Szikszóra, a HELL 
üzemcsarnokába az új, 120 
000 can/óra teljesítményű 

töltősor elemeit. A HELL ez-
zel a most megvalósuló bő-
vítéssel  több mint duplájára 
növeli gyártókapacitását, a 3. 
gyártósor beüzemelése után 
a napi összteljesítmény már 
4,5 millió can/nap lesz. Az 
érkező, óriás teljesítményű 
gépsor – a 250 milliliteres ki-
szerelés vonatkozásában – hi-
giéniai és töltéstechnológiai 
szempontból a világ legmo-
dernebb, sebességét tekint-
ve pedig Közép-Európa egyik 
leggyorsabb töltősora lesz. 

Az új gyártósor közvet-
lenül a mostani üzemcsar-
nok tőszomszédságban, egy 
7200 négyzetméter alapte-
rületű épületben kap helyet 

- hangzott el a február 20-i 
sajtótájékoztatón. A márci-
us végén befejeződő telepítés 
és összeszerelés után április-
ban kezdődhet a próbaüzem, 
mely a bevett szokás szerint 
először a vizespróbával indul 
majd. Az előzetes tervek sze-
rint a gépsor teljes kapacitásra 
való felfuttatása május végére 

fejeződik be. Az üdítőiparban 
fő szezonnak számító nyári 
dömpingre így a HELL üze-
me már teljes gőzzel gyártja 
majd a kiváló minőségű ener-
giaitalokat és üdítőket – tud-
tuk meg Tarsoly Elemértől, a 
HELL ENERGY Magyarország 
Kft. projekt igazgatójától.

 SZI - BGy

Világszintű töltősor

Biztonságos Internet Nap.  Az EU kezdeményezésére az adott év második 
hónap 2. hetének második napja a Biztonságos Internet Nap. A Tiszaújvárosi Rend-
őrkapitányság bűnmegelőzési előadója február 5-én és 8-án a Tiszaújvárosi Eötvös 
József Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium összesen 116 tanulójának tartott 
előadást az online-tér biztonságos használatáról.

Fontos a pénzügyi stabilitás

Fotó: TK
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www.szuperinfo.hu

Tegye próbára árgarancia szolgáltatásunkat!

50.000 Ft feletti vásárlás esetén 30 km körzetben INGYENES HÁZIG SZÁLLÍTÁS!

-20-30%-os engedmények helyett 
garantáltan alacsony árak!

Áraink 2018. március 10-ig, ezen belül a készlet erejéig érvényesek!

54.900 Ft helyett

49.900 Ft

61.300 Ft

Az árak a hirdetés felmutatásával érvényesek!

butordepo.hu

Raktár-
készletrôl 
azonnal 

szállítható 
bútorok!

TV állvány
27.900 Ft-tólGardróbok62.700 Ft

355 cm-es szekrénysor 
3D-s leddel

153.900 Ft helyett

149.900 Ft

Rugós sarokülő
96.900 Ft

239 cm-es tolóajtós gardrób
134.900 Ft

120 cm-es gardrób 
(dió színben) 

57.400 Ft helyett

52.900 Ft

Ágykeret wenge színben:
90-es:  44.500 Ft helyett 38.200 Ft
140-es: 50.100 Ft helyett 42.400 Ft
180-as: 59.900 Ft helyett 50.800 FtSarokülő

192.900 Ft helyett

181.900 Ft
Rugós kanapé 

89.900 Ft

Kanapé rugós, 
kiemelős
79.900 FtFenyő termékek

nagy választékban

449357

449362

449356
448028
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Tiszaújváros önkor- ■
mányzatának 2018. évi 
költségvetési javaslata 
több régen várt, jelen-
tős beruházást, felújí-
tást is tartalmaz. 

Elkészült az Ifjúsági park 
rekonstrukciójának kivi-
teli terve, ennek alapján 
rekortán és salakos futópá-
lya épül, felújítják a kerék-
párutat is. Kondi elemek, 
utcabútorok, nyilvános WC 
elhelyezése, sétány, főző- 
és pihenőhelyek kialakítá-
sára is szerepel a tervben. 
Ehhez igazodva közvilá-
gítási terv is készült, mely 
szerint új lámpatesteket te-
lepítenek, a régieket felül-
vizsgálják, szükség szerint 
kicserélik. A közbeszerzé-
si pályázat lezárult, a nyer-
tes pályázóval a szerződést 
bruttó 180 millió 962 ezer 
962 forint vállalkozói díjjal 

kötötte meg a tiszaújvárosi 
önkormányzat. 

Biztonságos megközelítés
Az Ifjúsági park rekonst-

rukciójával összefügg a Bar-
tók Béla út 6. sz. épület mel-
letti, a Bethlen Gábor úthoz 
közeli csomópontban terve-
zett, az Ifjúsági parkhoz ve-
zető gyalogátkelőhely kiépí-
tése 3,0 méter szélességben, 
ami a park biztonságos meg-
közelítését teszi lehetővé. 

A képviselő-testület 2017. 
augusztusában döntött a 
Napsugár Bölcsőde mögöt-
ti játszótér rekonstrukció-
járól, valamint a római ka-
tolikus templom melletti - a 
Szent István út és a Temp-
lom út csomópontjában lé-
vő - zöldterületen parkoló 
kivitelezéséről. 

Szerződéskötés  
a nyertessel

A játszótér rekonstruk-

ciójára vonatkozó közbe-
szerzési pályázat lezajlott, 
a nyertes pályázóval meg-
történt a szerződéskötés. 
Ugyancsak megkötötték a 
szerződést a Templom útról 
nyíló 6,0 méter szélességű, 
91,7 méter nyomvonal hosz-
szúságú aszfaltozott felületű 
bekötőút, valamint a kétol-
dali 39 darab merőleges be-
állású parkoló építésére. 

A tiszaújvárosi képviselő-
testület tavaly decemberben 

határozott a Barcsay téri re-
konstrukció első ütemé-
nek, valamint a Király kö-
zi játszótér felújításának 
megvalósításáról. 

A Barcsay téren ebben az 
esztendőben a tér északi ré-
szén a Bethlen Gábor útról 
megközelíthető új parkolók 
létesülnek, és kiépülnek a 
hozzájuk közvetlenül kap-
csolódó zöldterületek és a 
közvilágítás.

SZI

Park, tér, parkolók, rekortán és salakos futópálya
Szuper ügyek

Fotók: TK

Sok szülő számára  ■
okoz fejtörést a megfe-
lelő általános iskola ki-
választása. Pedig jó 
eséllyel ez az első fontos 
döntés, amit az oktatás 
terén meg kell hozni. 

Amikor a kicsik még óvo-
dások, természetesen sokkal 
kevesebb felelősség nyomja 
a szülő vállát abból a szem-
pontból, hogy hogyan ter-
vezze meg gyermeke jövő-
jét. Persze Amerikában már 
szokás óvodát is a karrier-
tervnek megfelelően válasz-
tani. A különböző elit akadé-
miákon nevelkednek a jövő 
kis Donald Trumpjai és Steve 
Jobsai. Nálunk azonban ki-
csit másképp mennek a dol-
gok. Az első komoly döntés 
a szülő számára az általá-
nos iskola kiválasztása. Ré-
gebben evidens volt, hogy a 

lakhelyhez legközelebb lévő 
intézményt választja a szü-
lő, manapság azonban nem 
ritka, hogy valaki egy másik 
városba hordozza reggelente 
a gyermekeit. Az okok leg-
többször kézenfekvőek: mert 
a másik suli népszerű, kicsi 
az osztálylétszám, a szom-
széd gyerek is oda jár, közel 
van, tyúkanyó típusú a ta-
nító néni, én is oda jártam, 
jó hírű, két tanítási nyelvű, 
innen könnyű bekerülni jó 
gimnáziumba. Ezek azok a 
jelzők, amikre a szülők fel-
kapják a fejüket. 

Szokás az is mondani, hogy 
nem iskolát, hanem nevelőt 
választ az ember, hiszen a jó 
tanító személye elengedhe-
tetlen ahhoz, hogy a gyerme-
künk kiegyensúlyozott han-
gulatban készüljön a jövőjére, 
és sajátítsa el a szükséges 
alapokat. Kiabálós, katonás 

stílusú tanító 
nénitől félni 
fog a szoron-
gó gyermek, 
azonban a la-
za kezű osz-
tályfőnök is 
sokat ronthat 
a szabálykö-
vetéshez va-
ló hozzáállá-
son. Persze a kicsikből nem 
válik azonnal komoly felnőtt, 
így nem árt, ha kezdetben egy 
megértő, gondoskodó típusú 
oktató vigyázza a lépésit. 

Vannak olyan gyerekek, 
akiknél már óvodáskorban 
kitűnik, hogy valamiben 
kiemelkedőek, őket érde-
mes olyan intézménybe írat-
ni, ahol speciális tagozatra 
járhat. Ez nem csak a tehet-
ségfejlesztés miatt fontos, de 
egy csoportba kerül hason-
ló képességű és érdeklődésű 

gyerekekkel is, ami segíthet-
nek a megfelelő szociális kö-
zeg kialakításában. Amellett, 
hogy előfordulhat, hogy egy 
gyermek több dologban is ki-
emelkedő, óriási károkat le-
het azzal okozni, ha valakit 
nem neki való közegbe he-
lyezik, így első sorban ne azt 
tartsuk szem előtt az isko-
la kiválasztásakor, hogy mi 
a szülői elvárás, hanem azt, 
hogy mi a legmegfelelőbb a 
kicsi számára!

             SZI - NM

Az első fontos lépés: búcsú az ovitól Labdarúgótornával em- ■
lékeztek Tiszaújvárosban 
Forgács Lászlóra, az egyko-
ri rendőrfőkapitányra.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Rendőr-főkapitányság február 
10-én, immár a 18. alkalommal 
rendezte meg Tiszaújvárosban 
a Forgács László Labdarúgó Em-
léktornát, amelyet dr. Vereckei 
Csaba r. dandártábornok, megyei 
rendőrfőkapitány nyitott meg. A 
sportrendezvény méltóképpen 
állít emléket egy olyan volt rend-
őri vezetőnek, aki a szakmai mun-
ka mellett jelentős figyelmet és 
energiát fordított a sportra és 
az emberi kapcsolatok ápolásá-
ra. A vándorserleget most a Bu-
dapesti Rendőr Sportegyesület 
csapata nyerte, a díjat a torna 
névadójának özvegye, Forgács 
Lászlóné adta át.
Eredmények: 1. Budapesti Rend-
őr Sportegyesület, 2. Parlamen-
ti Őrség, 3. Győr-Moson-Sopron 
Megyei Rendőr-főkapitányság. A 
Rendőrtábornokok Egyesülete ál-
tal felajánlott különdíjat a torna 
legsportszerűbb csapata, a Nem-
zeti Védelmi Szolgálat kapta. A 
torna gólkirálya: Csanády Dénes 
(Heves MRFK 8 góllal). A torna 
legjobb kapusa: Boczkó Balázs 
(Győr-Moson-Sporon MRFK). A 
torna legjobb játékosa: Szűcs Zol-
tán (BRSE) lett.          SZI - BGy 

Emlékállítás

A római katolikus templom mellet új parkoló épül Salakos és rekortán futópálya is lesz az Ifjúsági parkban

Partnerség. Tiszaújváros testvérvárosa, Neuhofen an der Krems meghívására 
öten képviselték a dél-borsodi várost a február 10-én rendezett terepfutó kupa harmadik 
futamán. A Phoenix Kosárlabda Klub elnöke és játékosai a hideg idő ellenére is helytálltak 
és teljesítették a közel 5 km-es távot. 
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Bánréve,(közvetlenül a szlovák határ mel-
lett) csendes utcában, 990 nm telken, 80 
nm-es összkomfortos (2 szoba-nappali) 
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.
Folyás, eladó 2 szobás, fürdőszobás, 
téglaépítésű, konvektoros családi ház. 
Külön bejárattal konyha-ebédlő. Gazda-
sági épület, garázs. Irányár: 7 M Ft. Érd.: 
06-30/292-3968.
Igrici, központjában több generációs csa-
ládi ház sürgősen eladó. Teljesen felújított 
állapotban, összkomfortos, azonnal költöz-
hető, 1900 n-öl telekkel, melléképületek-
kel. Érd.: 06-70/620-5943.
Nemesbikk, 1986-ban épült, 4 szo-
bás, téglaépítésű, gáz- és vegyes tüze-
lésű, tetőtér beépítéses családi ház 478 
nm-es telken eladó. Irányár: 6,6 M Ft. Érd.: 
06-70/381-5873.
sajóörös, 2007-ben épült, 3 szoba-
nappali-amerikai konyha elosztású, két-
szintes, újszerű állapotban lévő családi ház, 
906 nm-es telken eladó. Irányár: 27,9 M Ft. 
Érd.: 06-70/381-5873.
Polgár, központhoz közel 3 
szoba+nappali+konyhás, összkomfortos, 
vegyes tüzelésű, radiátoros családi ház 
eladó, dupla telekkel . Irányár: 7,95 M Ft. 
Érd.: 06-20/943-2003.

Polgár, jó környéken, központhoz közel 
eladó 2 szobás, összközműves, 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.
sajóörös, eladó dupla komfortos, újszerű 
családi ház. Szigetelt fal, nyílászárók. Érd.: 
06-70/381-5873.
sajószöged, 3 szobás, összkomfortos csa-
ládi ház eladó. Érd.: 06-20/450-8732.
Tiszagyulaháza, 2001-ben épült összkom-
fortos családi ház nagy telekkel, belső fel-
újításhoz szükséges anyagokkal együtt 
eladó! CSOK igényelhető! Irányár: 5,5 M 
Ft. Érd.: 06-70/216-7690.
Tiszaújváros-Tiszaszederkény, 950 
nm-es telken 3 szoba-nappalis, 2 fürdő-
szobás családi ház + garázs eladó. Érd.: 
06-20/566-7936.
Polgár, 110 nm-es, téglaépítésű, szintes 
családi ház eladó. Irányár: 7,8 M Ft. Érd.: 
06-70/381-5873.

H á z k e r e s é s
keresek Polgáron központhoz közel eladó 
családi házat, 6-12 M Ft között. Érd.: 
06-70/211-4400.

l a k á s e l a d á s
Tiszaújváros, József A. úton II. emeleti, 
55 nm-es lakás eladó. Érd.: 06-70/334-
3507.

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 egy-
ben, 3 szoba, előszoba, fürdőszoba, külön 
WC. Ár: 13 M Ft. Érd.: 06-20/980-6678.
Tiszaújváros, Liszt F. úton téglaépítésű, 
konvektoros, 40 nm-es, 1,5 szobás lakás 
eladó. Érd.: 06-20/340-8338.
Tiszaújváros, Lorántffy úton II. emele-
ti, 42 nm-es, 1 szoba+hálófülkés lakás 
eladó. Érd.: 06-30/598-6159.
Tiszaújváros, Mátyás király úton 55 nm-es, 
átlagos III. emeleti panellakás eladó. Érd.: 
06-20/377-4097.
Tiszaújváros, Munkácsy úton 55 nm-es, 
I. emeleti, téglaépítésű lakás eladó. Érd.: 
06-70/940-7181.

a l B é r l e T k e r e s é s 

Berendezett albérletet keresek kertes ház-
ban, Tiszaújváros vonzáskörzetében. Érd.: 
06-20/506-6547.

a l B é r l e T k í N á l a T

albérlet kiadó Folyáson! Teljesen felújí-
tott, 1 szobás, 55 nm-es lakóház kiadó. 
Képek megtekinthetőek: www.folyas.hu 
weboldalon.
Tiszaújváros, kiadó 55 nm-es, 1+2 félszo-
bás, bútorozott, gépesített földszinti lakás. 
Irányár: 100 eFt+ rezsi. Érd.: 06-70/381-
5873.
Tiszaújváros, központjában iroda céljá-
ra berendezett 41 nm-es, felújított, fszt-i 
lakás cégek, vállalkozások részére albér-
letbe kiadó. Érd.: 06-20/238-8841.

é P í T é s I  T e l e k

költözzön Folyásra! Nyugodt, biztonságos 
környezetben építési telkek megfizethető 
áron eladók! Érdeklődni: H-P 8-16 óráig. 
Tel.: 52/391-943.
Tiszaújvárosban eladó 5699 nm telek. 
Lakó és ipari célra egyaránt használható 
(lakás, telephely, mezőgazdálkodásra). Ár: 
7 M Ft. Érd.: 06-70/562-5017.

G a r á z s

kiadó garázst keresek Tiszaújvárosban. 
Érd.: 06-70/622-9893.
Tiszaújváros, a rendőrségnél garázs 
eladó. Irányár: 3,15 M Ft. Érd.: 06-20/368-
1044.
Tiszaújváros, új Spar közelében ház alatti 
16 nm-es garázs eladó. Irányár: 3,6 M Ft. 
Érd.: 06-70/555-8001.

á l l a T

előjegyzést felveszünk napos csibére, 
előnevelt (kettősH, húsH) és Red Master 
(KH) 1,7 - 2 kg súlyú vágócsirkére. Szál-
lítás folyamatos. A csibék vakcinázottak, 
vakcinázni tilos! Naposcsibe és Takar-
mánybolt Polgár, Rákóczi út 8. Tel.: 
52/237-327.

Hízott kacsa megrendelhető házhoz szál-
lítással. Érd.: 06-30/505-6249.
Tojótyúk, 599 Ft/db. Szép barna tollas, 
kiválóan tojó, ingyen házhoz szállítva. Érd.: 
06-70/240-1331.

N ö v é N y

kisbálás széna, szalma, fedett tárolóból 
eladó Folyáson. Tel.: 06-30/817-8740.
Takarmányborsó tisztított, zsizsiktelenített 
10.000 Ft/mázsa és zab 4.500 Ft/mázsa 
eladó. Érd.: 06-70/535-0847.

e G y é B  e l a d á s

eladó szekrénysor és 3-2-1-es ülőgarni-
túra. Érd.: 49/739-829.
eladó: 26-os, 28-as női kerékpárok, új 
állapotú extra szerelt Robi 55-ös motoros 
kapa, motoros fűnyíró. Tiszaújváros, Üzlet-
sori kerékpárüzlet, nyitva 9.00-16.00-ig.
Televízió, kitűnő állapotú, LG márkájú, 
HD-LCD digitális műsorszórás vételére 
alkalmas, 82 cm képátlójú készülék eladó 
Polgáron. Érd.: 06-30/215-8850.
Újszerű tömör fenyő étkezősarok eladó. 
Érd.: 06-70/623-3288.

e G y é B  k e r e s é s

akármilyen személy- és tehergépjár-
művet, felesleges ócskavasat, gépeket 
vásárolunk, elszállítunk 8-17 óráig. Érd.: 
06-20/387-8241.

Ipari ezüstöt, platina hőelemszál, 
érintkezőpogácsa, nitrát, paszta, palládi-
um, forrasztópálca, tekercs, amalgám, stb. 
vásárolok. Érd.: 06-20/923-4251.
személyautókat és vashulladékot vásá-
rolok. 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.

Boróka Vendégház és Mintagazdaság - 
Folyás, Disznótoros hétvégék, bálok, ren-
dezvények szervezését vállaljuk 40 férő-
helyes teremben vagy 100 főig szabadté-
ren. Rendezvényekre sütemény, pogácsa 
készítését megrendelésre vállalunk. Tel.: 
06-30/817-8740, www.facebook.com/
szovetkezet.boroka

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

Fák szakszerű kivágása, zöld hulladék 
elszállítása, garancia vállalással. Érd.: 
06-20/267-7676.
lakásfelújítás, átalakítás, hőszigetelés, 
konvektorok, gáztűzhelyek javítása, víz-
gáz-fűtésszerelés. Érd.: 06-20/498-2149.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: 2018/8. 
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

ARANY TAPPANCS 
KISÁLLAT RENDELÔ

Arany Tappancs Kisállat Rendelő y Rendel: Dr. Szoboszlai Henriett y 06-30/60-222-08

4090 Polgár, Dózsa György út 2-6.
(piaci butiksoron, a volt Főnix patika helyén)

Nyitva tartás: 
Hétfő: 9.00-11.00
Kedd:  16.00-18.00
Szerda: 16.00-18.00
Péntek:  16.00-18.00
Szombat:  9.00-11.00

Az állatorvosi 
szolgáltatáson kívül 
bolha ellenes készítmények, 
féregtelenítők, egyéb 
vitamin kiegészítők kaphatók.
A rendelőben az alap 
vizsgálatok mellett ultrahangos 
vizsgálatot, vérvizsgálatot, 
szemészeti vizsgálatot, 
ivartalanítást is végzünk.

IVARTALANÍTÁSI AKCIÓ 
2018. FEBRUÁR 21-TŐL 
2018. MÁRCIUS 31-IG!

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Európai Szociális
Alap

A konzorciumot alkotó munkaadói és munkavállalói érdekképviseletek a GINOP-5.3.4.-16-2017-00028 számú uni-
ós projekt keretében összefogtak a munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése céljából a szerveztek által érin-
tett kiskereskedelmi ágazatban, és a tavaly szeptember 1-jétől folyó szakmai munka újabb szakaszába lépett.
 A szervezetek a program keretében vállalták, hogy önálló oktatási programot készítenek a munkavédelmi képviselők 
részére, hiszen a kiskereskedelemben, különösen a KKV vállalkozások esetében a képzés, valamint a szakmai kiadványok 
biztosítása kiemelten fontos az ismeretanyagok bővítéséhez. A január 31-ig elkészült oktatási tananyag a munkavállalói 
és munkáltatói ismeretek bővítését célozza, a munkavédelemre vonatkozó jogszabályi háttér ismertetése mellett külön 
foglalkozik a munkavédelmi képviselők érdekérvényesítési lehetőségeivel, és magának a munkavédelemnek a megterve-
zésével. A részletes anyag tartalmazza a kiskereskedelemben jellemző munkavégzés veszélyforrásait és a kockázatkezelés 
módját, valamint a kockázat alapú megelőzés feltételeit és lehetőségeit. Az oktatás eredményeképpen, amely a program 
következő szakaszának hangsúlyos része, a konzorciumi partnerek arra számítanak, hogy a kiskereskedelmi ágazatban 
csökkennek a munkahelyi balesetek, és erősödik a munkavédelem javítására vonatkozó párbeszéd a munkáltatók és a 
munkavállalók között.
Az oktatási anyag kidolgozása mellett a konzorciumi partnerek szakmai kiadványokat jelentetnek meg, hogy felkészítsék 
a kereskedelmi ágazat szereplőit az egyes kiemelt feladatok elvégzésére. Ennek keretében az ÁFEOSZ-COOP Szövetség a 
kiskereskedelemben végzett munka egészségi hatásairól jelentet meg kiadványt, amelynek nyomdai változata áprilisra 
várható, a KISOSZ a munkahelyi egészség és biztonság fejlesztésének KKV kézikönyvét adja ki február végéig a kiske-
reskedelmi ágazatban. A KASZ pedig nyolc rövidebb lélegzetű, de speciális témákat tartalmazó kiadvány megjelenését 
biztosítja január és március hónapok között, ezekben foglalkozik az atipikus foglalkoztatás munkavédelmi kérdéseivel, 
a diákmunkával, a munkavédelmi szabályok tekintetében a munkáltatói utasítási joggal és a szakszervezetek szerepé-
vel. Önálló kiadvány foglalkozik az üzemi balesetek, munkabalesetek esetén a munkavállalók tudnivalóival, a foglalkozási 
ártalmak munkakörönként történő kockázatértékelésével, valamint a munkaidő és pihenőidő betartásának foglalkozás-
egészségügyi hatásaival.
A konzorciumi partnerek a szakmai kiadványokat a tagságukat alkotó munkáltatók és munkavállalók részére a program-
ban szereplő szakmai rendezvények során és közvetlenül is biztosítják.

2018.02.05. 
KERESKEDŐK ÉS VENDÉGLÁTÓK ORSZÁGOS 
ÉRDEKKÉPVISELETI SZÖVETSÉGE KISOSZ 

SAJTÓKÖZLEMÉNY
A MUNKAVÁLLALÓI ÉS MUNKAADÓI ÉRDEKKÉPVI-
SELETEK ÖSSZEFOGÁSÁVAL LÉTREJÖTT PROGRAM A 
MUNKAHELYI EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG FEJLESZTÉSE 
CÉLJÁBÓL A KISKERESKEDELMI ÁGAZATBAN ÚJABB MÉR-
FÖLDKÖVÉHEZ ÉRKEZETT. A KONZORCIUMOT ALKOTÓ SZER-
VEZETEK KIFEJLESZTETTÉK A MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐK 
KÉPZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ÖNÁLLÓ OKTATÁSI PROGRAMOT ÉS ELKÉ-
SZÍTETTÉK AZOKAT A SZAKMAI KIADVÁNYOKAT, AMELYEK CÉLJA A MUN-
KÁLTATÓK ÉS MUNKAVÁLLALÓK TÁJÉKOZTATÁSA, ELKÖTELEZETTSÉGÜK JAVÍTÁSA.

Fizika közérzetjavító 
frissítő masszázs !

Vállalom idős ember 
felügyeletét,

hétvégi munkába besegítést.
Tel.: 06-30/781-2357

449192

449355

449354
449554

449322
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dunnából paplankészítés kedvező áron 
Polgáron! Érd.: 06-30/352-1745.
Palatető bontás nélküli felújítása színes, 
mintás, bitumenes zsindellyel. Ingyenes 
árajánlatkészítés. Akció -10%. 06-30/229-
2206, www.palatetofelujitasjavitas.hu
szobafestést, szigetelést, kőműves és 
ácsmunkát vállalunk. Érd.: 06-20/943-
5564.

M u N k a H e l y e T  k í N á l

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.
Cégcsoportunk keres hosszú távú munká-
ra szakembereket a következő munkakö-
rökben Ausztria területére (Voralberg): ipa-
ri fényező (Airless), víz-gáz-fűtés-szaniter 
szerelő, légtechnikai szerelő, hidegburko-
ló, villanyszerelő, autószerelő, karosszéria-
lakatos, CNC gépszerelő, asztalos, nyílászá-
ró beépítő. Német nyelv szükséges (előny 
autó+jogosítvány), kollektív osztrák szer-
ződéssel, bérezés osztrák alkalmazottként. 
Jelentkezésüket e-mailen várjuk: office@
examont.eu Tel.: +4369913771999.
autószerelő és gépszerelő szakképesí-
téssel rendelkező munkatársakat kere-
sünk polgári telephelyű cégnél. Jelent-
kezés önéletrajzzal: kamionszerviz@
stefancamion.hu címen.

ausztriába határ közelbe táncos lányokat 
felveszünk 18 éves kortól. Érd.: 06-30/534-
4699, 0043/664-2366335.
Bútor webáruház logisztikában jártas, 
informatikai ismeretekkel rendelkező 
munkatársat keres polgári telephelyére. 
Önéletrajzot a: butorolcsonwebaruhaz@
gmail.com címre kérjük elküldeni. Érd.: 
06-20/943-2003.

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

Cégcsoportunk Németországba (Rostock 
Liebherr) gyakorlott, érvényes minősítés-
sel rendelkező (pozíciók: PF, PC, PD), MAG 
(CO2) hegesztőket keres, ipari daruk gyár-
tásához (próbamunka a helyszínen). Német 
nyelv szükséges, kollektív német szerző-
déssel, bérezés német alkalmazottként. 
Jelentkezésüket e-mailen várjuk: office@
examont.eu Tel.: +4369913771999.
Megbízható traktorost keresünk gyü-
mölcsösbe, Gyöngyös térségében. Állan-
dó munka, biztos megélhetés, útiköltség 
térítés, szálláslehetőség. Érd.: 06-20/935-
6969.
sofőrt (B-kat.) és rakodó munkatársat 
keresünk bútorszállításra, polgári telep-
helyen. Szállítási gyakorlat előny. Érd.: 
06-20/943-2003.

dunántúli munkára betanított dolgozókat 
keresünk. Szállás, utazás biztosított. Érd.: 
06-30/709-3150.
víz-, gáz-, fűtésszerelőket, csőszerelőket, 
hegesztőket (ív, láng és AWI) és segédmun-
kásokat keres budapesti központú épület-
gépész cég hosszú távra, versenyképes 
jövedelemmel. Jelentkezés: 06-30/520-
1610.

M u N k a H e l y e T  k e r e s

Izometriás csőszerelő munkahelyet keres. 
Tel.: 06-70/272-0990.

o k T a T á s T  v á l l a l

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

s z a B a d I d ő , ü d ü l é s , s z ó r a k .

Boróka Vendégház és Mintagazgaság - 
Folyás, 2 szobás, teljesen felszerelt, 4-6 
férőhelyes vendégház, akár teljes ellá-
tással egész évben várja vendégeit. Tel.: 
06-30/817-8740, www.facebook.com/
szovetkezet.boroka

v e G y e s

középkorú férfi házvezetőnőt keres, bent-
lakással, teljes ellátással, biztos egziszten-
ciával. Érd.: 06-30/214-7351.

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

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

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

Ingyenes szállás 
Utazási költségtérítés

Előlegrendszer

AMIT BIZTOSÍTUNK:

RÁBA JÁRMŰIPARI 
HOLDING NYRT. 

nettó150000-250000 Ft 
+cafetéria/hó 

Több műszakos munkarend

/nyugatimelo www.jobmotive.hu

Hosszú távú munkalehetőség, 
kiváló munkakörnyezet.

MOSONSZOLNOK, 
GYŐRLADAMÉR

06 70 315 8492
06 70 317 6258

BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT KERESÜNK

AZ AUTÓIPARBA

értékesítési
vezetőt

keresünk.

Küldd  
az önéletrajzod erre  

az e-mail címre:  
info@polipack.hu

Nálunk a legértékesebb 
a jól teljesítő ember.

VESZPRÉMBE
INGYENES SZÁLLÁSSAL

/Balatonalmádi panzióban/

Nettó 150.000 Ft
kereset

8.00-16.00 minket:

36 20 336 3803
www.pannonjob.hu

- -4./2003.

-
-
- minden hónapban
-
- nden hónapban

Mit kínálunk? 
- versenyképes
   �zetés
- családias légkör
- megbecsülés

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

Munkavégzés helye: Görbeháza

TRAKTOROS ÁLLÁS! 

A MÁV-REC Kft.

KOCSIRENDEZŐ
munkatársakat keres tiszaújvárosi telephelyére.

Fő feladatok:
- vasúti tolatási műveletek végrehajtása iparvágányon

Előnyt jelent (de hiánya nem kizáró ok):
- kocsirendezői alapvizsga
- vasútüzemi szakmai tapasztalat
- saját célú mozdonyvezetői jogosítvány
- tolatásvezetői alapvizsga
- érettségi

Munkarend: folyamatos 4 műszak 12/24 órás munkarend

Jelentkezését, érdeklődését a 20/581-47-05 telefonon, 
vagy a laszlo.krupa@mavrec.hu címen várjuk.

Az E-Power System Kft.
keres az alábbi pozíciókba 

munkatársakat 
azonnali belépési 

lehetőséggel, határozatlan 
idejű szerződéssel:

- lakatos
- anyagmozgató

- raktáros
- betanított
tekercselő

-termelés vezető
Jelentkezni lehet a

munkaugy.hr@gmail.com
e-mail címen.

A hagyományos 768 x 576-os 
(PAL) felbontású 4:3 képará-
nyú televíziókhoz képest a HD 
Ready készülékek 720 vízszin-
tes információs sort tartal-
maznak 16:9 képarányú széles 
formátumban (1280x720), míg 
a Full HD tévék képkockánként 
1080 sort szintén 16:9 képa-

MINDENT A SZEMNEK!

A HD Ready emblémát azzal a céllal vezették be, hogy a vásárlók a Full HD
képminőséget biztosító HDTV adás megjelenítésre alkalmas készülékeket meg 
tudják különböztetni azoktól a berendezésektől, melyek fogadják a HD jelet, 
de azt a Full HD-nél kisebb - de minimum 1280x720 - felbontással jelenítik meg.

3840x2160, 
UHD, 4K

1920x1080, HDTV (1080p)

1280x720, HDTV (720p)
768x576, 
PAL

4K,
UHD

HDTV

SDTV

rányú széles formátumban 
(1920x1080). Ugyan nem szé-
les körben elterjedt szabvány, 
de léteznek olyan speciális TV 
készülékek, melyek extra szé-
lesvásznú mozis (2.39:1), azaz 
21:9-es képaránnyal bírnak, 
a mozirajongók számára.

A tévézés élményét a szol-
gáltatás jellege mellett a ké-
szülékünkön megjelenített 
kép minősége, felbontása 
határozza meg leginkább. 
Rendszeresen halljuk, látjuk 
a reklámokban a rövidítése-
ket: SD, HD, UHD, 4K. Nézzük, 
mi a különbség a megjelení-
tési szabványok között!

Képarányokról

449311

449310

449312

449359

449266

449259
449345

449363
449272

445560
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Feladatok: l kapcsolattartás, adategyeztetés az Önkormányzattal, 
  könyvelő irodával, bérszámfejtéssel, kapcsolódó 
  elszámolások, bevallások, adatszolgáltatások előkészítése,
 l számlák nyomon követése,
 l kimenő számlakészítés,
 l házipénztár kezelése,
Elvárások: l minimum középfokú számviteli-pénzügyi végzettség,
 l hasonló területen eltöltött minimum 3 év gyakorlat,
 l önkormányzati és TAO támogatások felhasználásában és 
  elszámolásában szerzett tapasztalat,
 l precíz, megbízható, önálló munkavégzés,
Előnyt jelent: l kontrolling, könyvelés területen szerzett tapasztalat,

Jelentkezni 2017. február 28-áig 
a 3580 Tiszaújváros,Teleki Blanka út 6. postacímre, vagy az

 iroda@fctiszaujvaros.hu e-mail címre küldött önéletrajzzal lehet.

Termálfürdő – Football Club Tiszaújváros 
sportegyesület, Tiszaújvárosban vagy környékén lakó 
kollégát KERES a következő munkakörbe:

Pénzügyi munkatárs
rész- vagy teljes munkaidőben

SAJÓ BÚTORBOLT

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

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

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

Laboráns/
labortechnikus

Feladatok:

Elvárások:

Előnyt jelent:

Könyvelő

Feladatok:

Elvárások:

Előnyt jelent:

ECOMISSIO Kft. magyar tulajdonban lévő, 
a magyarországi hulladékpiac egyik
jelentős szereplője, Tiszaújvárosban

vagy környékén lakó kollégákat 
KERES a következő munkakörökbe: 

2018. március 10-ig  3581 Tiszaújváros, Pf. 11. ecomissiokft@ecomissiokft.hu

K-VILL ENERGY KFT.
szak- és 

segédmunkásokat
keres 

országos munkavégzésre.
Szállás, utazás térített.

Versenyképes jövedelem.
Jelentkezés: 

info@k-vill-energy.hu
06-20/560-8785

A tiszaújvárosi CNI Kft.
keres 

gyártó
munkakörbe 
munkatársat.

Előny:
- Targonca vezetői engedély

Jelentkezni lehet: 

+36-30/410-6781-es
telefonszámon.

A FER Tűzoltóság és Szolgáltató Kft. Létesítményi Tűzoltóság 
Tiszaújvárosi munkatársat keres 

TŰZOLTÓ
munkakörbe

A munkavégzés helye: Tiszaújváros
Munkakör célja:
 ä A létesítményi tűzoltóság szolgálati csoportján belül a beosztott tűzoltói feladatok ellátása a FER Tűzoltóság Kft. 
  tűzoltó és vészhelyzet-kezelési, valamint szolgáltatási tevékenységének, erőforrás rendszerének a Társaság 
  stratégiai céljainak és sztenderdjeinek megfelelő, biztonságos, költséghatékony egyben folyamatos és 
  megbízható működés érdekében.
Fő feladatok:
 ä Tűz- és kárestek alkalmával a kapott utasítások alapján gyors és szakszerű beavatkozás végrehajtása.
 ä Kötelessége megismerni a rábízott tűzoltó felszereléseket (működés, kezelés, mennyiség, elhelyezés, 
  karbantartási követelmények stb.), használhatóságukért személyesen felel. A tűz- és káreset, 
  egyéb igénybevétel után, valamint időszakosan gondoskodnia kell azok karbantartásáról, vonuló képességük 
  visszaállításáról, valamint az elhasznált vagy megsérült felszerelések, oltóanyagok pótlásáról.
 ä Ellátja a szolgálatvezető, vagy helyettese utasítására a társaság kiegészítő szolgáltatási tevékenységéből adódó 
  feladatokat.
 ä Megismeri a FER Tűzoltóság Minőségirányítási rendszerének dokumentumait és előírásait, feladatait az ott 
  meghatározottak szerint köteles végrehajtani, betartva a stratégiai és operatív iránymutatásokat, 
  a vonatkozó jogszabályokat, szabályozásokat, minőségügyi és egyéb utasításokat.
 ä A vonatkozó szabályozás szerint otthoni készenléti szolgálatot lát el. Rendkívüli körülmények esetén – otthoni 
  készenléti szolgálati idején túl is - felriasztható, szolgálati helyén munkavégzésre kötelezhető.
Elvárások: ä tűzoltó szakmai végzettség
 ä „C” kategóriás gépjárművezetői jogosítvány
 ä érvényes PAV-1 alkalmassági vizsga
 ä a munkakör ellátásához szükséges �zikai, pszichológiai és orvosi alkalmasság, az alkalmassági 
  vizsgálatokon történő megfelelés 
 ä érettségi bizonyítvány
 ä alapszintű számítástechnikai ismeretek (Microsoft O�ce Word, Excel)
Előnyt jelent: ä alapfokú angol nyelvtudás
 ä felsőfokú végzettség
 ä Mentőápolói végzettség
 ä tiszaújvárosi, vagy Tiszaújváros környéki lakóhely
Jelentkezési határidő: 2018. február 28.

448236
449526

449361

449348

449342

449309

449360

449689

448242
449522


