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TISZAÚJVÁROS ÉS KÖRNYÉKE 2018. március 7. XXIX/10.

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!

450396
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Európai Szociális
Alap

Az Észak-Magyarországi régióban 22 jogpont irodában, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyében 11 
irodában működik ingyenes jogsegélyszolgálat. Munkavállalók, munkáltatók, és vállalkozások egy-
aránt igénybe vehetik az ingyenes személyes, telefonos, online, e-mailes jogi tanácsadást a mun-
kajog, társadalombiztosítási jog, társasági-cégjog, adójog témakörökben. Új szolgáltatás az alternatív 
vitarendezés, döntőbíráskodás, melyet szintén ingyenesen vehetnek igénybe az érdeklődők. 
JOGpont irodák:

INGYENES JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT
és alternatív vitarendezés 

GINOP-5.3.3.-15-2015-00002

További információ, jogpont irodák elérhetősége,
az ügyfélfogadás rendje: www.jogpontok.hu

Ingyenesen hívható Zöld szám: 
06-80-77-88-00

E-mail: jogpontok@kisosz.hu

Kalasné Dr. Tóth Mária 3580 Tiszaújváros, Bethlen G. u.30. kedd, csütörtök: 15:45-17:45
Dr. Zemlényi István 3565 Tiszalúc, Széchenyi u. 2. csütörtök: 13:30-18:30
Dr. Tímárné Dr. Kaló Éva 3400 Mezőkövesd, Szent László tér 18. páratlan hét kedd:15:00-20:00
  páros hét kedd: 09:00-14:00
Dr. Tímárné Dr. Kaló Éva 3450 Mezőcsát, Kiss J.u.1. páratlan hét kedd:09:00-14:00
  páros hét kedd: 15:00-20:00

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
+36-70/526-1303; 06-49/548-655
facebook.com/jabiltiszaujvaros
www.jabil.hu

NYÍLT TOBORZÁSI NAP

MÁRCIUS 8., 13., 22. y 08:00

TISZAÚJVÁROS

JABIL GYÁREGYSÉG, HUSZÁR ANDOR ÚT 1.

451790
452124

451953

452105
450584
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Tiszaújváros képvi- ■
selő-testülete elfogad-
ta az önkormányzat 
2018. évi költségvetés-
ét. 

Az idei pénzügyi terv tár-
gyalása előtt a testület mó-
dosította a 2017. évi pénz-
ügyi rendeletét. A főösszeg 
mintegy 178 millió forint-
tal csökkent, mivel az ön-
kormányzat csak részben 
váltotta vissza vásárolt ál-
lampapírjait. Ez 734 millió 
forintnyi bevételkiesést je-
lent, amit azonban az adók 
bevételi többlete (206,5 mil-
lió), a működési bevételek 
többlete (47,5 millió), a ki-
adási előirányzatok marad-
ványa (281 millió) és a cél-
tartalék bevonása (199 millió 
forint) kompenzált. 

A 2018. évi költségvetést - 
melynek mottója: Befektetés 
közös jövőnkbe - Új város 
épül, Tiszaújváros épül - első 
olvasatban február 8-án már 
tárgyalták a képviselők. Ez 
lényegében nem változott, de 
az akkor elfogadottak alap-
ján kiegészült egy 73 pontos 
határozati javaslattal. 

Bevételt csökkentő  
kiadási tételek

Az előző évhez hasonlóan 
2018-ban is olyan kiadási té-
telek jelennek meg a költség-
vetésben, melyek jelentősen 

befolyásolják a lehetősége-
ket. Bevételt csökkentő tétel 
az egyes állami támogatá-
sok elvonása, kiadást növelő 
tétel ugyanakkor a szolida-
ritási hozzájárulás, a mini-
málbér, a garantált bérmi-
nimum emelése, melyhez 
központi forrásban nem ré-
szesül az önkormányzat. 
Az állami elvonások mi-
att összesen 2 milliárd fo-
rinttal csökkennek a város 
érdekében felhasználható 
források. Számos feladat, 
fejlesztési elképzelés meg-
valósításában gondolkodik 
a város vezetése, azonban a 
vázolt okok miatt ezek vég-
rehajtása csak a mindenko-
ri pénzügyi lehetőségekhez 

mérten, tudatos, 
fegyelmezet t 
szemlélet mel-
lett, ütemezet-
ten történhet. 

Pénzügyi 
stabilitás

A költségveté-
si bevételek ter-
vezett előirány-
zata 6,9 milliárd 
forint, melyet az 
előző évi marad-
vány 800 mil-
lió forinttal, az 

állampapírok visszaváltása 
1,5 milliárd forinttal egészít 
ki a tervezet szerint. Tehát 
az önkormányzat pénzügyi 
stabilitása és a város fejlő-
dési pályán tartása az elő-
ző évek megtakarításainak 
részleges felhasználásával 
érhető el. 

A kiadások előirányzata 
9,2 milliárd forint, ebből 8 
milliárd a működési kiadás, 
a felhalmozási költségvetés 
kiadásainak előirányzata 1,2 
milliárd forint.

 SZI

Szuper ügyek

Már lassan kiszorít bennünket a 
lakásból a ruhatárunk, panasz-
kodik Gábor a barátjának. Mégis 
nem telik el úgy egy hét, hogy a 
feleségem ne vásárolna valamit. 
Még azt sem mondhatom, hogy 
csak magára gondol, hiszen vá-
sárol a gyerekekre és számomra 
is. Hiába mantrázom, hogy ha 
egy évig nem vennénk egyet-
len darabot sem, akkor is len-
ne mit felvennünk, egyszerűen 
nem birok vele.
Saci szintén nagy ruhabolond. 
Olykor maga sem tudja miért is 
tér haza újabb és újabb cuccok-
kal. A leárazás a szenvedélye, de 
ha kifog egy turkálóban valami 
nagyon olcsót és teljesen újat, 
madarat lehet vele fogatni. Per-
sze akadnak napok, amikor kor-
holja magát. Akkor, amikor már 
nincs hová beakasztani a dara-
bot és selejteznie kell.
Petra az internetes vásárlásra 
kattant rá. A keresőjében szám-
talan kínai oldalt mentett már 
el, ahol fillérekért kaphatóak 
konyhai kütyük, játékok, ruhák, 
táskák, cipők, hamisított áruk. 
Ugyan a konyha már tele van 
olyan eszközökkel, amit maxi-
mum egy évben használ csak, 
de képtelen ellenállni a csábítás-
nak, hogy ne böngéssze estén-
ként kikapcsolódás gyanánt a 
kínálatot. És persze mindig akad 
egy giga akciós filléres darab 
amire lecsaphat.
Ahhoz nem kell makro közgaz-
dásznak lennie valakinek, hogy 
pontosan tudja, hogy ha nő a 
fogyasztás, akkor nő a gazda-
ság is. De a családi mikro gaz-
daságra ez pont ellenkezőleg 
hat. Mert ha tudatosan vásá-
rolunk, maradhatnak a családi 
büdzsében tartalékok fontosabb 
dolgokra is.
Weiser István a hazai marke-
ting egyik guruja. Ő pont arra 
tanítja a kereskedőket, hogyan 
tudnak még több terméket érté-
kesíteni a piacon a mestermeg-
győzés technikával. Az embere-
ket ő három csoportba sorolja. 
Csupán 0,1 százalék az, aki ra-
cionálisan dönt. A 98,9 száza-
lék pedig úgynevezett címkék-
ben gondolkodik, amit mások 
találtak ki számukra, amelyek-
nek nagyon kevés köze van a 
valósághoz. Az egy százalékot 
képezik az úgynevezett mes-
termeggyőzők, akik kitalálják a 
címkéket, ideákat, tehát uralják 
az emberek 98,9 százalékának 
a gondolkodását.
Amikor ezt a könyvet elolvastam 
eléggé megdöbbentem. De azt 
kell, hogy mondjam a szerzőnek 
teljesen igaza van. Korunk nyáj-
szemlélete, a befolyásolás ural-
kodik minden területen. Persze 
a választás még szabad. Még 
rajtunk múlik melyik csoport-
hoz akarunk tartozni. 

SZI – Maros Éva

RÚZS

Választás
Befektetés a közös jövőbe 

Szállodaépítés.  A tiszaújvárosi képviselő testület tavaly márciusban egy új 
szálloda építése érdekében a Hotel Termál és a mellette levő MHSZ épületegyüttes 
értékesítéséről döntött. Az erre kiírt pályázatot a DOMINVEST 2000 Kft. nyerte meg. 
A két épületet már lebontották, amennyiben az időjárás kedvezően alakul, úgy ápri-
lisban elkezdődhet a beruházás, a kivitelezés feltehetően másfél évig tart majd.

Fotók: TK

Bráz György, Tiszaújváros polgármestere

Ésszerű városfejlesztés
Az elsődleges cél, hogy Tiszaújváros élhető, fenntartható 
és versenyképes legyen. Kiemelten fontos a pénzügyi sta-
bilitás megőrzése, az önkormányzati vagyon gyarapítása. 
Ésszerű városfejlesztés, felelős, hatékony és átlátható va-
gyongazdálkodás jellemzi 2018-ban is a várost, úgy, hogy 
a kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatokat 
maradéktalanul és magas színvonalon látható el, és ki-
egyensúlyozott, ugyancsak magas színvonalú szolgálta-
tások nyújthatók. 
Az elmúlt években több programot is indított az önkor-
mányzat - „Látható Tiszaújváros”, „Zöldülő Tiszaújváros”, 
„Tiszaújváros visszavár”, „Virtuális/Digitális Tiszaújváros” 
- melyeket a nehezebb körülmények, rosszabb feltételek 
ellenére folytatni kíván, ezek elemei be is épültek a költ-
ségvetésbe. Ugyancsak folytatódik a távhőszolgáltatás 
rekonstrukciója, elsősorban az önkormányzati tulajdonú 
TiszaSzolg 2004 Kft.-nél képződő források terhére. 
A fentebb említett határozati javaslatcsomag döntően kü-
lönböző támogatásokat, juttatásokat tartalmazott. 

452377
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          FELADATOK:

•  Villanyszerelési és elektromos  
karbantartási munkák elvégzése

•  Üzemzavar és hibaelhárítás
•  Új berendezések üzembe helyezése, karbantartása
•  Megelőző és javító karbantartási feladatok végrehajtása
•  Hibafeltárási folyamatokban való aktív részvétel
•  Közműmérők időszakos leolvasása, dokumentálása
•  Napi, heti, havi ellenőrzések elvégzése, dokumentálása
•  Felmerülő problémák kezelése

ELVÁRÁSOK:

•  Erősáramú villanyszerelő szakmunkás végzettség
•  Minimum 5 éves szakmai tapasztalat
•  Önálló munkavégzés
•  Magas fokú problémamegoldó képesség
•  Igényesség önmagára és munkájára
•  Biztonságtechnikai előírások ismerete
•  „B” kategóriás jogosítvány

AMIT KÍNÁLUNK:

• Hosszú távú, stabil munkalehetőség
• Versenyképes jövedelem

Várjuk jelentkezését fényképes önéletrajzzal 
a polgaroffice@m3outlet.hu e-mail címre.

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

M3 OUTLET Polgár • 4090 Polgár, Hajdú út 52.

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

1 fő villanyszerelői
munkakör betöltésére.

Pályázati feltételek:
 l épületvillamossági szerelő képesítés 
  (szakmunkás vagy szakközépiskolai végzettség)
 l „B” kategóriás jogosítvány,
 l számítógép felhasználói szintű ismeretek,
 l egészségügyi alkalmasság,
 l büntetlen előélet,
 l önálló, precíz munkavégzésre való hajlandóság

Előnyt jelent:
 l informatikai képzettség
 l híradástechnikai ismeretek és 
  szórakoztató elektronikai készülékek 
   üzemeltetésében való jártasság,

A pályázathoz csatolni kell:
 l szakmai, fényképes önéletrajzot,
 l bizonyítvány másolatokat.

Pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 14.

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

A munkakör az elbírálást követően betölthető.

Pályázati felhívás

Nyilvántartásba vételi szám: E-000720/2014
A nagy érdeklődésre és sikerre való tekintettel 

2018. márciustól 
az alábbi OKJ-s képzéseket indítjuk 

Tiszaújvárosban és Polgáron, 
még a 2017-es árakon:

Miért válassz minket?
4 minden tanfolyamunk képzési 
 és vizsgadíja havi, 
 kamatmentes részlet�zetéssel 
 egyenlíthető ki
4 nálunk nem csak bizonyítványt, 
 hanem szakmai tudást is szerzel
4 oktatóink több éves szakmai 
 tapasztalattal rendelkeznek és 
 az adott szakterület 
 jeles képviselői
4 csoportjaink vizsgaeredménye 
 az országos átlag fölötti

Bővebb információkkal kapcsolatban az alábbi elérhetőségeinken 
állunk rendelkezésedre: +36 70 4242 490 | +36 30 2811 548 | +36 52 413 766 | 

oktatas@probitas.hu | www.probitas.hu  
Kövessen minket facebook oldalunkon:          @probitaspluskft

– Építő- és anyagmozgató 
 gép kezelője (Targoncavezető) 
 (E-000720/2014/A008)

Korlátozott létszámban még 
lehet csatlakozni a már elindult, 
polgári helyszínű képzéseinkhez:
– Bérügyintéző 
 (E-000720/2014/A024)
– Társadalombiztosítási 
 ügyintéző (E-000720/2014/A031)
A két képzés együttes elvégzése 
esetén a 2. tanfolyam díjának 
50%-át elengedjük!

Kedves kertbarátok, 
ÚJRA NYITVA a 
SA-JÓ KERT
Faiskolai Áruda!

Sajóörös, Arany János út 25.
(Sajószöged felől az első utca balra)

Tel.: 20/400-6832
Nyitva: H-P: 9.00–17.00, Szo.: 8.00–12.00

Kínálunk még:
l málnatövek (folyton-és egyszer termő)
l törzses és bokros ribizli, köszméte
l josta l tüske nélküli szeder
l cserepes szamócatövek
l fekete berkenye 
l fürtös kék áfonya l homoktövis 
l füge l évelő dísznövények

Gyümölcsfaoltványok és 
cse me geszôlô oltványok 
gazda g választékával 
várju k vásárlói n kat.

Ép�x Kft. 
Polgár, 

Bacsó B. út 1. 
Tel.: 52/573-037
06-20/9571-242

LIGNIT
AKCIÓ!

900 Ft
/zsák/30 kg

(30 Ft/kg)

449849
451913

452137

452253
452258

451914

452106
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Némethiné Hulicskó  ■
Ágnes első önálló tár-
latát rendezték be a 
tiszaújvárosi Derkovits 
Kulturális Központ 
MiniGalériájában. Pasz-
tell és tusrajzok kerül-
tek a falakra, paravá-
nokra. 

- Portrékat szeretek ké-
szíteni, pasztellel - mondja 
Némethiné Hulicskó Ágnes, 
képzőművész. - A témát a hét-
köznapok ihletik. A képeken 
kollégák, alkotótársak kö-
szönnek vissza, de van, ami-
kor az élmények kerülnek a 
vásznakra. Mint mindenki, 
én is elmondhatom, hogy már 
gyerekkoromban szerettem 
rajzolni. Az 1970-es években 
kezdtem el szakkörökbe jár-
ni. Aztán közel 20 év kima-
radt, ebben az időszakban a 
család töltötte ki az időmet. 
Aztán az 1990-es évektől úgy 
döntöttem visszatérek a ré-
gi helyemre, a festőállvány 

mögé. A munkáim nagy része 
alkotótáborokban készült. 

A képek rendezésében Tö-
rő Irén festőművész segített 
a kiállítónak. A két alkotó 
közötti ismeretség több év-
tizedes múltra tekint vissza. 
Mindketten a Diósgyőri Va-
sas Képzőművész Egyesület 
tagjai. 

- Ágnes elsősorban pasztell 
portrékat készít, amikben a 
karakter párosul a lelki belső-
vel - jellemzi a képeket Törő 
Irén. - Nem csak a külső ka-
rakter jelenik meg a képeken, 

hanem a pillanatnyi lelki ál-
lapot is tükröződik az arc-
kifejezéseken. Nem csak azt 
rajzolja le, amit lát, hanem az 
adott hangulat is megjelenik 
az alkotáson. Különösen ér-
zékenyen, finoman, légiesen, 
könnyedén kezeli a pasztellt. 
Nem lehet elmenni a fino-
man, puhán felrakott tájké-
pei mellett sem. A képekről 
a harmónia, a kiegyensúlyo-
zottság köszön vissza. 

A tárlat április 13-ig látható 
a Derkó MiniGalériában. 

SZI

Rendőrök segítettek  ■
azoknak az átfagyott au-
tósoknak, akik járműve 
Poroszló és Ároktő kö-
zött robbant le, továbbá 
egy átfagyott nőnek 
Miskolcon.

A Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Rendőr-főkapitányság 
Tevékenység-irányítási Köz-
pontjába telefonált egy férfi 
február 27-én egy óra előtt, 
hogy autójukból kifogyott a 
benzin, tanácstalanok. A fér-
fi elmondta, hogy negyedma-
gával már több órája veszte-
gelnek az út szélén, és már 
nagyon átfagytak, ezért is 
hívták a rendőrséget, hátha 
tudnak segíteni. Tudtak. A 
Tiszaújvárosi Rendőrkapi-
tányság járőrei üzemanya-
got vittek a segítségkérőknek, 
akik a kapott benzinnel már 
tovább tudtak menni.

A Miskolci Rendőrkapi-
tányság járőrei Miskolcon, a 

Búza téren 2018. február 26-
án egy óra előtt nem sokkal 
egy, az időjárási viszonyok-
hoz képest alul öltözött fiatal 
lányra lettek figyelmesek. A 
21 éves nő többek között el-
mondta, hogy nem tud hova 
menni. A hidegtől remegő nőt 
a rendőrautóba ültették, majd 
úgynevezett Krízisautót kér-
tek a helyszínre, a szakembe-
rek pedig ideiglenes szálláson 
helyezték el. A rendőrség ké-
ri az állampolgárok segítsé-
gét, hogy amennyiben úgy 
értékelik, hogy kihűlés ve-
szélyeztethet valakit, akkor 
értesítsék a rendőrséget az 
ingyenesen hívható 107-es, 
112-es telefonszámokon. Az 
intézkedő rendőrök elsősor-
ban felvilágosítást adnak és 
megteszik a szükséges intéz-
kedéseket: amennyiben indo-
kolt gondoskodnak az érintett 
mentővel vagy krízisautóval 
történő elszállítására is. 

SZI - BGy

Portrék, tájak, hangulatok Máskor is segítenek
Szuper ügyek

A március végén  ■
vizsgával záruló gyógy-
növénygyűjtő tanfo-
lyam célegyenesbe for-
dult a Tiszapalkonyán.  

Gondolhatják sokan, hogy 
télen milyen gyógynövényt 
lehet gyűjteni? A kérdés nem 
alaptalan, de a mai technikai 
segítség mellett semmi sem 

lehetetlen. A mérgező növé-
nyek színes fotói, élőhelyük, 
megjelenésük idejének meg-
ismerése alapján a hallgatók 
biztonsággal tudják elkülö-
níteni ezeket az egyébként 
nagyon erős drogokat tar-
talmazó, sokszor a gyógy-
szeripar számára nélkü-
lözhetetlen alapanyagként 
szolgáló növényeket, a népi 

gyógyászatban mellékhatá-
sok nélkül használható jó-
tékony gyógynövényektől. 
Ez a cél! „Ha nem használ, 
akkor ne ártson” tartja a ha-
gyomány! De használnak a 
jól összeállított gyógynövé-
nyek keverékéből szaksze-
rűen összeállított teák! Ezt 
tanulják Tiszapalkonyán a 
tanfolyam résztvevői. 

Mit érnek vele a tanfolyam 
résztvevői és mi haszna eb-
ből a társadalomnak? Gyak-
ran teszik fel ezt a kérdést 
az adófizető állampolgárok, 
akik a Tiszaújvárosi Járási 
Hivatal Foglalkoztatási Osz-
tálya támogatásával, és a Ja-
kab Oktatási és Képzési Kft. 
szervezésében indított tan-
folyamról hallanak. 

Fodor Lászlónak, a Nem-
zeti Agrárgazdasági Kama-
ra első, alapításkori igazga-
tójának véleménye az, hogy 

senki nem született feleslege-
sen erre a világra! A nyugdíj-
ba vonuló igazgató több elhí-
vatott, felnőtteket képzésben 
oktató munkatársával együtt 
azon dolgozik, hogy a több 
mint négy évtizedes szakmai 
tapasztalatát, tudását átadja 
azoknak, akik szeretnének 
jobbítani jelenlegi szociális 
helyzetükön. Munkát találni, 
vállalkozásba kezdeni, ezál-
tal a jelenleginél jobb meg-
élhetést biztosítani család-
juknak, és ezért felnőttként 
vállalják a tanulást, vizsgá-
zást, új hasznos szakmai is-
meretek elsajátítását. 

Fodor László amióta visz-
szavonult az Agrárkamara 
megyei igazgatói megbízatá-
sából több tanfolyamot tar-
tott. Hernádnémetiben ház-
táji zöldségtermesztőknek, 
Kesznyétenben, Sajókazán 
állatgondozóknak, és az a 

véleménye, hogy a „segít-
ség” akkor éri el célját, ha 
az, akin segítenek, maga 
is szeretne változtatni a je-
lenlegi helyzetén. Olyan ez, 
mint a gyógyítás! Az orvos 
és a gyógyszerek segítenek, 
de a gyógyuláshoz 50%-ban 
kell a gyógyulni akaró em-
ber! A legutóbbi tanfolyam, 
amit Fodor László tartott, 
Sajókazán zárult kiemelten 
jó eredménnyel. A tanfolya-
mot 21-en kezdték, és 21-en 
tettek eredményes vizsgát. 
A végzősök közül 15-en, az 
Eu Rom a Jövőért Egyesület 
jóvoltából munkát találtak a 
végzettségüknek megfelelő, 
állatgondozó munkakörben. 
Van értelme a szakmai vég-
zettség nélküli emberek kép-
zésének, mert esélyt adhat 
a változó jövő kihívásainak 
való megfelelésre.

 SZI - BGy

Célegyenesbe fordult a gyógynövénygyűjtő tanfolyam

Az év játékvezetője tiszaújvárosi. Az MLSZ megyei igazgatóságának 
illetékes testülete, a tiszaújvárosi Rendek Istvánt választotta meg az elmúlt év 
legjobb labdarúgó játékvezetőjévé. A 42 éves Rendek István 1997-ben végezte el 
a játékvezetői tanfolyamot. Játékvezetői arc poeticája: a legfontosabb a tökéletes 
szabályismeret mellett a fizikai felkészültség, a határozottság és a szerencse.

Fotók: TK

Fotó: magánarchívum
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Műanyag termékek előállításával foglalkozó 
tiszaújvárosi telephelyű vállalat 

MINŐSÉGELLENŐR
munkakörbe pályakezdő, vagy gyakorlattal 

rendelkező munkatársat keres. 

Azon személyek jelentkezését várjuk, akik legalább 
középfokú végzettséggel rendelkeznek és vállalják a 
3 műszakos munkarendet, természetesnek tartják a 
feladatok ellátásához kapcsolódó dinamikus munka-
végzést. Előnyt jelent, ha ismerik a hőre lágyuló mű-
anyagok feldolgozás-technológiáját és a műanyag 
feldolgozáshoz kapcsolódó minőségvizsgálati mód-
szereket, és rendelkeznek ebben a tárgykörben gya-
korlati tapasztalattal. 

Az önéletrajzzal ellátott pályázatokat 
„minőségellenőr” jeligére a 

3581 Tiszaújváros, Pf.: 254. címre vagy az
info@partium.hu e-mail címre 

legkésőbb 2018. március 20-ig.

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
Polgár területére, kora reggeli kézbesítésre

kerékpárral rendelkezô, 
megbízható 

kézbesítôt 
keresek.

Jelentkezés: 

20/365-3899
Rehabilitációs ellátás, 

nyugdíj, vagy főállás mellett is 
végezhető tevékenység.

Ugyanitt díjszedôt is keresek.

Március 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

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

NINCS MIT ENNI,
ÜRES A FRIGÓ, 
VAGY CSAK
NINCS KEDVED 
A BOLTBA MENNI?

Rendelj a 

Termál Pizzériából! 
 Készételek 
 Frissensültek 

 Gyros-tál 
 Saláták és  Pizzák 

   közül választhatsz!

Tiszaújváros, Teleki Blanka út 2. (Termálfürdõ) Nyitva: minden nap 9–19 óráig

Online rendelés: www.termalpizza.hu
A kiszállítás Tiszaújváros területén ingyenes!

10–22 óráigKiszállítás:

Nônapi akció
a Termál Pizzériában!

Rendelj TE is csütörtökön!

Boldog Nõna p ot

kívánu n k!

Rendelés: 49/343-809, 20/569-7198, 70/666-8888 

2018. 03. 08-án (csütörtökön) 

minden házhozszállításhoz 

Nőnap alkalmából

ajándékot adunk.

452161

452098

452147
452109

452111

451915
452116

452114
451983

452149

452115
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Az ENSZ azt akarja,
hogy bontsuk le 

a bevándorlás útjában 
álló kerítést.

Készült Magyarország Kormánya megbízásából

202x273mm_ENSZ.indd   1 2018. 02. 28.   11:06:14

451812
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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.
Nagycsécs, jó környéken eladó 3+1 fél-
szobás, két épületrészből álló, dupla kom-
fortos családi ház. Irányár: 8,3 M Ft. Érd.: 
06-70/381-5873.
Polgár, 110 nm-es, 2 szoba, nappali, nagy 
konyha, étkező elosztású tetőteres csalá-
di ház. Irányár: 7,8 M Ft. Érd.: 06-70/381-
5873.
Polgár, központhoz közel 3 szoba-nappali-
konyhás, összkomfortos, vegyes tüzelésű, 
radiátoros családi ház eladó, dupla telekkel. 
Irányár: 7,95 M Ft. Érd.: 06-20/943-2003.
sajóörös, csendes utcájában 78 nm-es, 3 
szobás családi ház, két utcára nyíló 1339 nm 
telken eladó. Érd.: 06-20/414-1786.
sajóörös, eladó 744 nm-es telken tetőteres, 
téglaépítésű, 2+2 félszoba + nappalis csalá-
di ház. Érd.: 06-70/381-5873.
sajóörös, eladó szintes, 5 szobás, dup-
la komfortos, szigetelt, újszerű családi ház 
2052 nm-es telken. Irányár: 29,9 M Ft. Érd.: 
06-70/381-5873.

Tiszadob, eladó Holt-Tiszához közel 2 
szoba-konyhás, összkomfortos ház, mel-
léképületekkel. Irányár: 2,85 M Ft. Érd.: 
06-30/496-1192.

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.
Tiszaújváros-Tiszaszederkény, 950 nm-es 
telken 3 szoba-nappalis, 2 fürdőszobás csa-
ládi ház + garázs eladó. Érd.: 06-20/566-
7936.

l a k á s e l a d á s

Tiszaújváros, eladó 55 nm-es, 2 szobás, I. 
emeleti, átlagos állapotú társasházi lakás. 
Irányár: 13,9 M Ft. Érd.: 06-70/381-5873.

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, 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.

l a k á s k e r e s é s  
Polgáron 1,5 szobás társasházi, I. emeleti 
lakást keresek megvételre. Érd.: 06-20/446-
7108

a l B é r l e T k í N á l a T

albérlet kiadó Folyáson! Teljesen felújított, 1 
szobás, 55 nm-es lakóház kiadó. Képek meg-
tekinthetőek: www.folyas.hu weboldalon.
Tiszaújváros, Árpád úton 4 főre berende-
zett lakás 150eFt + rezsi áron kiadó. Érd.: 
06-70/432-2099.
Tiszaújváros, kiadó 55 nm-es és 40 nm-es 
bútorozott, gépesített társasházi lakás. Érd.: 
06-70/381-5873.

é P í T é s i  T e l e k

költözzön Folyásra! Nyugodt, biztonságos 
környezetben építési telkek megfizethe-
tő 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.

F ö l d ,  k e r T 

sajószöged, a Vasút utca közelében 600 
nm-es zártkert szőlővel, gyümölcsfákkal, fúrt 
kúttal eladó. Érd.: 06-70/373-1323.

Ü d Ü l ő ,  N y a r a l ó

Tiszatarján, eladó egy üdülőterület, víz, vil-
lany van és két komfortos nyaraló berendez-
ve. Horgásztavak 300 m-re, 500.000 Ft-tól. 
Érd.: 06-20/437-1485.

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

Tiszaújváros, városközpontban iroda ked-
vező áron kiadó. Földszinti, külön bejáratú, 
bútorozott, két iroda + előtér + WC. Érd.: 
+36-30/915-4451.

G a r á z s

Tiszaújváros, rendőrségnél garázs eladó. 
Irányár: 2,95 M Ft. Érd.: 06-20/370-9086.

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: 2018/10. 

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

Tiszaújvárosban a 
Szent István úton földszinti, 
2 szobás, teljesen felújított

LAKÁS bútorozottan, hosszú távra,  
számlaképesen KIADÓ. 

Érdeklődni: 30/525-1725

Új!

Új!

452124

438018

452110

452263
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Tiszaújváros, Szederkényi úton, a Lor-
dok Házával szemben garázs eladó. Érd.: 
06-70/362-7112.
Tiszaújváros, új Spar közelében ház alatti 
16 nm-es garázs eladó. Irányár: 3,49 M Ft. 
Érd.: 06-70/555-8001.
Tiszaújváros, vasút mellett aknás, villa-
nyos garázsom hosszú távra kiadom. Érd.: 
06-30/908-9909.

á l l a T

2 db hízó eladó. Érd.: 06-30/307-6996.

előjegyzést felveszünk napos csibére, elő-
nevelt (kettősH, húsH) és Red Master (KH) 
1,7 - 2 kg súlyú vágócsirkére. Szállítás 
folyamatos. A csibék vakcinázottak, vakci-
názni tilos! Naposcsibe és Takarmánybolt 
Polgár, Rákóczi út 8. Tel.: 52/237-327.

előnevelt csirke 3 fajta eladó, 3 turnusba 
előjegyzéssel ápr. 3-tól, ápr. 30-tól, máj. 
28-tól. 420-440 Ft/db. Érd.: 46/384-470, 
06-20/252-0535.
Hízott kacsa megrendelhető házhoz szállí-
tással. Érd.: 06-30/505-6249.
Tojótyúk, 599 Ft/db. Szép barna tollas, 
kiválóan tojó, ingyen házhoz szállítva. Érd.: 
06-20/240-1331.

N ö v é N y

eladó: Szénabála 150-es tavalyi, Szürke 
marha növendék 1 éves. Érd.: 06-30/349-
5720.

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

8 t pótkocsi, műtrágyaszóró, eke, szemes 
kukorica eladó. Érd.: 49/355-816.
akciós, konyhakész tüzifa 12.500 Ft/m3-től. 
Cser, tölgy, bükk, akác. Gyors, megbízható 
házhoz szállítás. Számlával és szállítólevéllel. 
Érd.: 06-20/958-6233 (AA 5946453).
Tavaszi akció! Dió, kocka, darabos szén 
közvetlen a bányától. Gyors kiszállítás, akár 
hétvégén is. További információ: 06-70/545-
7791.

Nagyon keveset használt YAMAHA YPT-255 
tip. szintetizátor eladó. Érd.: 06-70/586-
6687.
Babakocsi 3 in 1-ben eladó + ajándék járó-
ka, etetőszék. Érd.: 06-70/357-3320.
eladó szekrénysor és 3-2-1-es ülőgarnitú-
ra. Érd.: 49/739-829.
Újszerű tömör fenyő étkezősarok eladó. Érd.: 
06-70/623-3288.

e G y é B  k e r e s é s

személyautókat és vashulladékot vásáro-
lok. Érd.: 06-70/555-1262.
Tollhagyaték, dunna, párna felvásárlása 
napi legmagasabb áron, házhoz megyek. 
Érd.: 06-20/214-4362.

Flippereket vásárolok akár működés-
képtelen állapotban is. Érd.: 06-30/644-
4486.

s z o l G á l T a T á s  k í N á l a T

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
dunnából paplankészítés kedvező áron Pol-
gáron! Érd.: 06-30/352-1745.

9 személyes mikrobusz bérelhető sofőr-
rel, kedvező áron bel- és külföldre. Érd.: 
06-20/957-7365.
ácsmunka, tetőfedés, gipszkartonszerelés, 
festés és kőműves munkák. Érd.: 06-30/584-
8588, www.alaptol.hu
lakásszerviz: víz, villany, burkolás, festés. 
Érd.: 06-20/322-2798.

Fák szakszerű kivágása, zöld hulladék elszál-
lítása, garancia vállalással. Érd.: 06-20/267-
7676.

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

lakásfelújítás, átalakítás, hőszigetelés, kon-
vektorok, gáztűzhelyek javítása, víz-gáz-
fűtésszerelés. Érd.: 06-20/498-2149.

Masszázs Tiszaújvárosban! Kérésre ház-
hoz megyek 20 km-es körzetbe. Üzletembe 
masszőr társat keresek. Érd.: 06-70/553-
1752.

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

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

MŰSZAKI 
VIZSGÁZTATÁS
EREDETVIZSGA

SAJÓÖRÖS 

Szeretné, ha társasháza hatékonyabban működne? Csökkentené a rezsiköltségeket?
Nagyobb kényelemre vágyik? Vagy szebb környezetre?

Az OTP Business Társasházi Pályázattal most az Ön lakóközössége is részesülhet a pályázati alapból.
Négy kategória – számos nyertes − 20 000 000 forint elnyerhető támogatás − értékes ajándékutalványok. 
 
Pályázzon és nyerjen!
Az első 500 teljes körű pályázati anyagot benyújtó pályázónak a Társasházi Háztartás (THT) című szaklap
1 éves előfi zetését adjuk ajándékba.

Az idei évben a nyertes pályázatok beadójának többszörösen is megtérül a munkája!
A nyertes társasház/lakásszövetkezet pályázatának benyújtója 100 000 forint értékű ajándékutalvánnyal  
kerül jutalmazásra.

Részletes feltételek: www.otpbusiness.hu/tarsashazipalyazat • 06 1 366 6030

A tájékoztatás nem teljes körű, és nem minősül ajánlattételnek, célja kizárólag a fi gyelem felkeltése. 

Nyerjen fejlesztési támogatást lakóközösségének!

Az OTP Business Társasházi Pályázat
a kaputelefon-rendszer fejlesztésében
is segíthet.

KÖNYVELÉS!
Bevallás készítés.

Süt-Kom Adó Bt.
Érd.: 06-20/922-9822

Keretes hirdetéssel 
kapcsolatban érdeklõdjön

üzletkötõnknél, 
aki készséggel áll az 
Ön rendelkezésére!  

Kiss Béla 
Tel.: 30/471-9012 

e-mail: 
bela.kiss@szuperinfo.hu

Apróhirdetés folytatása  a 10. oldalon!

451916

452260

450448
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Palatető bontás nélküli felújítá-
sa színes, mintás, bitumenes zsindely-
lyel. Ingyenes árajánlatkészítés. Akció 
-10%. Érd.: 06-30/229-2206, www.
palatetofelujitasjavitas.hu

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

szobafestést, szigetelést, kőműves és ács-
munkát vállalunk. Érd.: 06-20/943-5564.
Új Ford Tranzit kisbusz, 9 személyes, hosz-
szított, elől-hátul klímás, vonóhorgos, 
KIADÓ hosszabb-rövidebb távra cégeknek 
és magánszemélyeknek. Tel.: 06-20/260-
0910, 06-70/620-0497. E-mail: fabmetalkft.
iroda@gmail.com

M u N k a H e l y e T  k í N á l

a 168-as Lakásszövetkezet 4 órás takarí-
tói munkakörbe alkalmazottat keres, 2018. 
április 3-i kezdéssel. Fényképes önéletrajzot 
várunk: Tiszaújváros, Rózsa út 20. fszt/3. pos-
taládájába, illetve személyesen a fenti címen 
keddi napokon 16 - 18 óra között.
állatgondozót keresek szarvasmarha 
telepre. Érd.: 06-30/533-7609, 06-70/382-
9039.
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.: 
06-30/51-4219.

Bútor webáruház logisztikában jártas, infor-
matikai ismeretekkel rendelkező munkatár-
sat keres polgári telephelyére. Önéletrajzot 
a: butorolcsonwebaruhaz@gmail.com címre 
kérjük elküldeni. Érd.: 06-20/943-2003.

Hőszigetelő brigádot és festőket felveszek. 
Érd.: 06-20/943-5564.

irányítástechnikai, karbantartási fel-
adatokra keresünk gyakorlattal rendelke-
ző műszerészt, tiszaújvárosi munkaterület-
re. Előny: „B” kat. jogosítvány, Rb-s kép-
zettség. Érd.: 06-20/938-2692.

karbantartói állás gépész/villamos terü-
leten. Kiemelt bérezés, szállás és utazás 
biztosítva. Állandó, hosszú távú munkale-
hetőség Tatabányán multi környezetben. 
Önéletrajzokat a: multi.tatabanya@gmail.
com címre várjuk.

kft. keres gyakorlattal rendelkező villany-
szerelőket alapszerelésre. Nettó 1500 Ft/
óra. Szállás, utazás, napi előleg megol-
dott. Érd.: 06-30/197-7141, 06-20/323-
2208.

sofőrt (B-kat.) és rakodó munkatársat kere-
sünk bútorszállításra, polgári telephelyen. 
Szállítási gyakorlat előny. Érd.: 06-20/943-
2003.

Németországba és Dániába keresünk 
munkavállalókat mezőgazdasági terület-
re: állattenyésztés állatgondozás (szarvas-
marha, sertés), traktoros, mezőgazdasá-
gi gépszerelő, növénytermesztési terü-
letre, ill. betanított munkákra. Tapasz-
talat előny, de egyik helyen sem feltétel. 
Legalább alap német vagy angol nyelv-
tudás minden helyen szükséges. Jelent-
kezés: 06-70/949-0400, nyiregyhaza@
andreasagro.com, www.andreasagro.
com

Németországi  munkára glettelni tudó 
dolgozót keresünk. Érd.: 06-22/460-068, 
06-70/502-8370.

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.

T á r s k e r e s é s

61 éves nőtlen nyugdíjas férfi vagyok. Meg-
ismerkednék olyan hajadon hölggyel, akinek 
még nem született gyereke és aki hozzám 
költözve Sajószögedre, házasság és család-
alapítás céljából. Tel.: 06-30/662-5010.

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 férő-
helyes vendégház, akár teljes ellátással egész 
évben várja vendégeit. Tel.: 06-30/817-8740, 
www.facebook.com/szovetkezet.boroka

v e G y e s

ingyenes lakhatást, ellátást kínálok egye-
dülálló hölgy számára, házvezetésért cseré-
be. Érd.: 06-30/214-7351.

Lapzárta:  
március 9. péntek

www.szuperinfo.hu

   Facebook:
Tiszaújvárosi Szuperinfó

Jelentkezni lehet Prókai Istvánné humánpolitikai vezetőnél a  
 maria.prokaine@tiszatextil.com e-mail címen 2018. március 15-ig

KERES Tiszaújvárosban vagy környékén lakó

Értékesítőt 
Elvárások: l angol és/vagy német tárgyalóképes nyelvtudás, 
 l B kategóriás jogosítvány.
Előny: l felsőfokú végzettség, 
 l szakirányú képzettség, 
 l műanyagiparban szerzett szakmai tapasztalat, 
 l SAP ismerete

European Based Supplier of Quality Bags

A 65%-ban export piacokon értékesített polipropilén és polietilén 
csomagoló anyagokat gyártó, jelenleg 270 főt foglalkoztató 

TiszaTextil Kft.

A Graf Állványzat Kft. 
mezőkövesdi munkahelyre keres

CO hegesztőket 
azonnali munkakezdéssel.

Amit kínálunk: 
– versenyképes, teljesítményarányos bérezés
– hosszú távú munkalehetőség,
– étkezési hozzájárulás
– munkába járási költségtérítés,
– rugalmas munkavégzési lehetőség
– túlóra lehetőség
– szükség szerint szálláslehetőség

Szakirányú végzettség, gyakorlat előny.
Jelentkezni lehet:

– e-mailban: holdi@grafallvanyzatkft.t-online.hu
vagy munkanapokon 7 és 14 óra között

– személyesen: Graf Állványzat Kft.
   Mezőkövesd, Eper u. 55., vagy
– telefonon: 06-49/505-383

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

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! 

Az E-Power System Kft.
keres Tiszaújvárosba 
az alábbi pozíciókba 

munkatársakat azonnali 
belépési lehetőséggel, 

határozatlan idejű 
szerződéssel:

- lakatos
- raktáros
- hegesztő: awi, láng
- anyagmozgató
- termelés irányító
- betanított tekercselő

Jelentkezni lehet a
munkaugy.hr@gmail.com

e-mail címen.

Nõnap alkalmából 
köszöntjük minden 
kedves hölgy ügyfelünket 
és olvasónkat!
Tiszaújvárosi Szuperinfó 
Szerkesztősége

Temetői munkára
B kategóriájú jogosítvánnyal 

rendelkező munkatársat keresünk 
Tiszaújvárosból és környékéről.  

Érdeklődni: 30/525-1725

A
Mamma Rosa

Étterem
napi 8 órában, 

„B” jogosítvánnyal 
rendelkezô 

munkatársat
keres 

azonnali kezdéssel.
Feladat: 

étel- illetve pizzaszállítás.

Tel.: 06-30/912-2085

452124
452138

452139

451960

452104
452102

451225

450713
452112

452100

450590
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Szuper ügyek
Előadássorozat.  A tiszaújvárosi Hamvas Béla Városi Könyvtárban Ki kapcsolta 
ki az agyam? címmel négyrészes előadássorozatot szerveztek, amelyben arra kapunk 
választ, hogyan törhetünk ki sérelmeink, szokásaink és függőségeink kötelékéből. 
A második előadás címe Mérgező szavaink, mely március 7-én, szerdán délután fél 
hatkor kezdődik, és azt firtatja, hogy beszédünkkel tudunk-e sérülést okozni?

Különleges Fitt-Dance gálaest 
Első alkalommal rendezett gálaestet a tiszaújvárosi Fitt-Dance Tánc- ■

csapat, így ünnepelve fennállásuk harmadik évfordulóját. 
A Derkovits Kulturális Központtal közösen szervezett gálaest azért is volt különleges, mert a tán-
cosok együtt ünnepelhettek családtagjaikkal, barátaikkal, ismerőseikkel. A gálán a Gold Team, 
az Emerging Team, a Manó csoport és a Polgári Fitt-Dance Csoport Gyermek és Ifjúsági csoport-
ja mutatkozott be. A műsort Bócsi Attila és Katlan Judit táncoktatók, koreográfusok álmodták 
meg és vitték színpadra. A rendezvény nyitányaként Pap Zsolt önkormányzati képviselő mondott 
köszöntőt, majd Katlan Judit mondott köszönetet a támogatóknak, szülőknek. A születésnapi 
bulin húsz koreográfiát mutattak be a táncosok, mintegy hetvenen léptek színpadra, egészen 
a legkisebb, négyéves táncosoktól. Színpompás ruhákban, parádés koreográfiákkal készültek a 
táncosok, akik a fináléban együtt léptek színpadra és meglepetésvideóval is készültek oktató-
iknak, amiben összefoglalták az elmúlt három év eseményeit, az összetartozás, a barátság és a 
szeretet fontosságát. Az összhang a mindennapokban is jelen van a Fitt-Dance-nél, hiszen mot-
tójuk is ez: „A Fitt-Dance nem csak egy csapat, hanem egy összetartó család, hisz mindenkiben 
van egy közös, a tánc szeretete.”                                                                                                    SZI 

Fotók: Jónás Attila, Tiszaújvárosi Krónika
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a -ben!BÖRZÉKmini

Műanyagipari
vállalkozás

az alábbi pozíciókba 
munkatársakat 

keres: 

EXTRÚDER GÉPKEZELŐ
Feladatok:

l fóliagyártó gépeink kezelése 
l késztermékek csomagolása
l anyagmozgatás 

Elvárások:
l többműszakos munkarend vállalása
l gyártás területén szerzett releváns tapasztalat
l kitartó rugalmas felelősségvállaló személyiség

Előnyt jelent:
l műanyagiparban szerzett tapasztalat
l szakmunkás képesítés

Amit biztosítunk:
l hosszú távú, stabil munkalehetőség
l versenyképes �zetés
l munkába járás támogatása
l azonnali munkakezdés

Munkavégzés helye: 
 4090 Polgár Hajdú út 40. (Ipari Park)
Jelentkezni lehet:
Személyesen: 4090 Polgár, Hajdú út 40. (Ipari Park)
E-mail: info@remtrade.hu
Telefon: 06-30/919-0990

SAJÓ BÚTORBOLT
Címünk: Tiszaújváros,  Vasút út 1. (a régi Tüzép telep)

Telefon: 06-20/229-4967 Nyitva: H-P: 9–17, Szo.: 8–12-ig

l l l

l l

l l

 Ágybetétek  Fenyõ bútorok  Gardrób szekrények
 Szekrénysorok  Konyhabútorok (méretre is)

 Kanapék  Franciaágyak

50.000 Ft feletti vásárlásnál Tiszaújvároson belül
INGYENES házhozszállítás!

Használt bútorok beszámítása, adás-vétel!

Nyírás, trimmelés, 
fürdetés, szárítás, 

fésülés, bontás, 
karomvágás, 

fültisztítás, 
bűzmirigy-

tisztítás.

Tiszaújváros, Munkácsy Mihály út 34. 
+36-70/413-9204

Ugat-lak 
kutyakozmetika

KYLON
ÉKSZER ÖTVÖS

SZALON MÛHELY

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!

452282
451919

452134

452119
452132

452121
452118

451921
452150

452148

452422


