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Téli vizit Hejőbábán

Mecénás ösztöndíjak Fotó: Buzafalvi Győző

Öröm és veszély
Embert és állatot is próbára tettek 
az elmúlt napok mínuszai. A 
meteorológusok szerint nem voltak 
ilyen kemény hidegek öt éve. Folyóink, 
tavaink lassan befagytak, ami öröm 
és veszély is egyben. Mindenkit arra 
kérnek: óvatosak legyenek! 

A Tiszaújvárosi Mecénás Köz-
alapítvány 1998 óta minden 
évben kétszer jutalmazza a ki-
emelkedő eredményt nyújtó 
diákokat./3. oldal

A rendőrök Hejőbábán egy 80 
éves asszonynak segítettek a 
tűzifa felaprításában és be-
hordásában. /5. oldal Fotó: Buzafalvi Győző

379267

Tiszaújvárosi vendéglátó egység 

PULTOS 
munkatársat keres!

Szakképzettség nem feltétel.
Érd.: 06-30/599-6932

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

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

Könyvelés
Elektronikus adóbevallás 

készítés
Érd.: 06-20/922-9822

 

szemüvegkeretre vagy szemüveglencsére

Tiszaújváros, Szent I. út 29/g. 
(az új OTP-vel szemben) 

Telefon: 49/341-519 
Nyitva: H-P: 9-17, Szo.: 9-12-ig

30% kedvezmény!

*Más akcióval nem vonható össze.
Az akció 2017. január 31-ig, 
illetve a készlet erejéig tart.

Komplett szemüveg készítése esetén az 
üzletben megjelölt termékekre vonatkozik.

Szemüvegkeretre*Szemüvegkeretre***30%
Szemüvegkeretre*

Szemüveglencsére*Szemüveglencsére*****30%
Szemüveglencsére*
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létezik jobb módja 
az újrahasznosításnak!

Nem nehéz az elromlott háztartási 
gépet szervizbe vinni.
További egyszerű környezetvédelmi tippek: nemnehez.hu
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Tiszaújvárosi Vizsgabázis 
és Autószervíz 

azonnali kezdéssel 
VIZSGABIZTOST 

ÉS AUTÓSZERELŐT  
KERES.

Érdeklődni: 
20/441-2025
telefonszámon, 

qualimont@gmail.com
e-mail címen lehet.

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
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 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!

MŰSZAKI VIZSGÁZTATÁS
Eredetiség 

vizsgálat

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

ST CHRISTOFER KFT
l Személygépjárművek
l Utánfutók
l Mezőgazdasági vontatók
l Lassújárművek
l Tehergépjárművek (7,5 tonnáig)
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Sajtógyakorlat, hogy  ■
minden esztendő ele-
jén megkérdezzük a 
polgármestereket az 
évzárásról, évindítás-
ról. Most is ezt tesszük, 
Bráz Györgyöt, Tiszaúj-
város első emberét kér-
tük fel válaszadásra.
Hogyan értékeli, mivel jelle-
mezné a település, az önkor-
mányzat elmúlt évét? 

Bráz György - Szerintem 
nagyon sokunk nevében, na-
gyon sok városlakó nevében 
is mondhatom, hogy büsz-
kék lehetünk közös teljesít-
ményünkre, amit úgy hív-
nak, hogy Tiszaújváros. Nem 
csak erre az évre, hanem az 
elmúlt 50 évre, illetve az azt 
megelőző évekre is gondo-
lok, amikor még nem vol-
tunk város. Ami 2016-ot il-
leti, úgy vélem a legnagyobb 
dolog az, hogy az év min-
den időszakában normálisak 

tudtunk maradni. Ezt nem 
tudom másképp kifejezni, 
mindenki érzi azt, hogy mit 
jelent normálisnak lenni. A 
dolgokat higgadtan kezelni, 
nem indulatosan, keresni a 
megoldásokat, az együttmű-
ködést. Tiszaújváros önkor-
mányzatát, de az egész vá-
rost is ez jellemezte. Nem 
csupán a várossá nyilvánítás 
50. évfordulója alkalmából 
tartott több száz rendezvény 
alkalmával, hanem a hétköz-
napokon is. Ez jellemezte 

közös döntéseinket is, me-
lyek eredményeként tovább 
gyarapodott, fejlődött, s 
nem mellékesen, a lakos-
ság megelégedésére műkö-
dött a város.
Városvezetőként mit vár 
a 2017-es esztendőtől, 
mi a „receptje” a további 
sikereknek?

Bráz György- A város a 
kezdetektől fogva munká-
val, tisztességgel és együtt-
működéssel gyarapodott. 
Ha úgy tetszik, ez a recept 
a jövőre nézve is. Ha meg 
tudjuk őrizni a munkaked-
vünket, a tisztességünket, 
az együttműködési készsé-
günket, akkor nem lehet baj. 
Annak ellenére sem, hogy 
számos nehézséggel kell 
szembenéznünk. Ezek kö-
zül csak egyet említek, szoli-
daritási hozzájárulás címén 
1,7 milliárd forintot von el 
tőlünk az állam. Ez óriási 

érvágás, de nekünk azt az 
optimizmust kell sugároz-
ni, hogy közösen, összefog-
va, mindenkit meghallgatva, 
mindenkiért kell cselekedni. 
Ez a lényeg. 
Mi a személyes célja, mitől 
lenne a legboldogabb 2017-
ben?

Bráz György- Polgármes-
terként mi más lehetne a 
célom, mint hogy problé-
mamentes legyen minden 
városlakó élete. Tudom, 
hogy ez lehetetlen, de töre-
kedni kell rá. Akkor leszek 
boldog, ha azt tapasztalom, 
hogy a környezetünkben - 
ahogy eddig - mindenki tisz-
tességgel, együttműködve, 
legjobb tudása szerint te-
szi a dolgát. Mert meggyő-
ződésem, hogy ez azt fogja 
eredményezni, hogy 2017-
ben is meg tudjuk oldani kö-
zös dolgainkat.

 SZI - BGy 

Közös teljesítményünk: a normális Tiszaújváros
Szuper ügyek

Szakképzési fórum. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara szakképzési fórumot tart székházukban január 17-én tíz órától. Előadó 
Lászlóné Szép Györgyi bejegyzett, bronzjelvényes igazságügyi adó- és könyvszakértő, 
felnőttképzési szakértő. A programból: a szakképzés finanszírozásának lehetőségei 
2017-ben. A szakképzési hozzájárulási kötelezettség teljesítése és elszámolása 2016. 
évre. (Bevallás a gyakorlatban konkrét példákon keresztül).

Anna hátradőlt a széken és ke-
zét a billentyűzeten tartotta. A 
kurzor a közzéteszem ikonon 
állt. Még néhány másodpercig 
hezitált, de mintha valami távo-
li erő mozgatta volna a karját. 
Az írása a facebookon nyilvá-
nossá vált.
De mi a fene ütött belé? Ezt a 
Katalint nem is ismeri szemé-
lyesen. Valamikor visszaigazol-
ta a bejelölését, amikor még 
kezdő volt itt. Akkor is csak 
azért regisztrált, hogy mások 
ne nézzék maradinak.
Az elmúlt években megsze-
rette a közösségi oldalt. Az 
ismerősei helyzetéről szinte 
naprakész volt. Mindenkiről 
azonnal tudta, mikor és hol 
nyaralt, kinek a gyereke háza-
sodott meg.
De ő soha nem érzett készte-
tést arra, hogy kiteregesse a 
családi dolgokat. Nem jártak 
egzotikus utakra, a gyerekek 
szimplán jól tanultak, egysze-
rűen élték a mindennapi életü-
ket. Elfogadta, hogy mások a 
reggeli cappucinót is posztol-
ják. Olykor persze az is eszébe 
jutott: helyes-e csak szemlélő-
ként fent lenni, mások életét 
úgy követni, hogy ő a magáéba 
senkit sem enged be.
Ennek a Katalinnak, mindig 
mindenről megvolt a vélemé-
nye. Állandóan szapulta má-
sok helyesírását. Gúnyt űzött 
bárkiből, aki kicsit bénázott a 
rendszer használatával. Azon-
nal sárba taposta azt, akinek 
egy kicsit is eltért a véleménye 
az övétől. Havonta hívta fel a 
figyelmét az ismerőseinek ar-
ra, na most aztán nagytakarít, 
mindenkit töröl és tilt, aki őt 
megbántotta.
Anna akkor érezte, hogy tennie 
kell valamit, amikor mindkettő-
jüket felvették egy spirituális 
csoportba és Katalin két láb-
bal rúgott bele a csoport lét-
rehozójába. Nyílt kommentben 
írta meg szerényen a vélemé-
nyét arról, mindenkinek joga 
van csoportot létrehozni. És 
ha valakinek ez nem tetszik, 
egyszerű kilépek gombbal tá-
vozhat, és nem szükséges hoz-
zá gorombaság, hisztéria, má-
sok alázása.
Most, hogy visszaolvasta az 
írását, azért eszébe jutott a 
legutóbbi tréning, ahol a tré-
ner arra figyelmeztette: test-
tartása és szavai a bocs, hogy 
élek üzenetét hordozzák. A 
kommentben is visszatükrö-
ződött ez, de azért mégis ki-
érezte belőle a bátorság sza-
vait is. Úgy gondolta, nemcsak 
egy jó szándékú emberért állt 
ki, hanem saját magáért is. 
És ez boldogsággal töltötte 
el. Mégiscsak jól kezdődik a 
2017-es év.

SZI – maroseva.hu

RÚZS

Új év

Bráz György

A Tiszaújvárosi Me- ■
cénás Közalapítvány 
1998 óta évente két-
szer jutalmazza a ki-
emelkedő eredményt 
nyújtó diákokat. 

Év végén a felsőoktatás-
ban tanulók kapták meg a ki-
érdemelt elismerést. Az ün-
nepségen dr. Fülöp György 
alpolgármester köszöntötte 
a jelenlévőket. - Minden év-
ben nagy öröm, amikor ide 
jöhetünk, hiszen ti jelenti-
tek a város jövőjét és mi ezt 
nem csak gondoljuk, hanem 
teszünk is, ezért támogatjuk 
a Mecénás Közalapítványt - 
mondta az alpolgármester.- 
Ilyen kis városban nem tud 
egy főiskola vagy egy egye-
tem működni, így szükség- 
szerűen el kell mennetek 
egy másik városba tanul-
ni. Ez az ösztöndíjrendszer 
azért működik, mert azt 

szeretnénk, hogy ne felejt-
sétek el a várost, és érezzé-
tek, hogy fontosak vagytok 
Tiszaújvárosnak, fontosak 
vagytok nekünk, számítunk 
rátok, visszavárunk bennete-
ket. Ez egyfajta kötelék köz-
tetek és a város között.

Bráz György, polgármester 
is ellátta néhány jó tanács-
csal a hallgatókat. - Amellett, 
hogy természetesen mindig 
örülünk annak, ha a jó szak-
emberek kerülnek be- vagy 
vissza városunkba, én még-
is arra is biztatnálak benne-
teket, hogy lássatok világot, 
próbáljatok szerencsét más-
hol, mert nem baj az, ha új, 
friss erők kerülnek be egy-
egy városba, vagy országba. 
Aztán évek múlva hozhatja 
úgy az élet, hogy a tapaszta-
lataitokat és szaktudásotokat 
mégis Tiszaújvárosban sze-
retnétek kamatoztatni, és mi 
akkor is tárt karokkal várunk 

benneteket. Ebben a félévben 
64-en pályáztak, ebből 63-an 
kapnak ösztöndíjat. Koncsik 
Bettina és Orliczki Frigyes is 
először pályázta meg az ösz-
töndíjat. Sikeresen.

- Szerintem nagyon jó 
dolog, hogy támogatja a 
város az itt élő fiatalokat - 
fogalmazott Bettina, aki 
a Szent István Egyetem 
élelmiszertudományi ka-
rán élelmiszermérnöknek ta-
nul. - Ez az ösztöndíj is biztat 
minket arra, hogy minél jobb 
eredményt érjünk el. 

- Mivel én a Pázmány Pé-
ter Katolikus Egyetemre já-
rok, amely távol esik a lakó-
helyemtől, így a mindennapi 
élet költségeit könnyíti meg 
számomra ez az összeg - ér-
velt Frigyes.

Az ösztöndíjra azok pá-
lyázhattak, akik állandó 
tiszaújvárosi lakóhellyel ren-
delkeznek, illetve legalább 

4,2 átlagot értek el az előző 
félévben. Akik teljesítették 
ezt az eredményt, 34 ezer 
forintot kaptak, majd min-
den egy tizedenként emelke-
dő átlag további 2000 forint 
többletet jelentett. Így akik-
nek 5,0 az átlaguk, már 50 
ezer forintra számíthattak.

- Ami érdekessége ennek 
a félévnek, hogy a pályázók 
egyharmada 5,0 átlaggal pá-
lyázott, ami azt gondolom, 
hogy dicséretre méltó - nyi-
latkozta Makrai Marianna, a 
Tiszaújvárosi Mecénás Köz-
alapítvány kuratóriumi elnö-
ke. - A kuratórium összesen 
2,77 millió forintot osztott ki 
a hallgatók között.

 SZI - ema

Mecénás ösztöndíjak, évente kétszer
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  Ha gondolt már arra, hogy szívesen segítene nehéz 
sorsú gyermekeken,
  ha úgy érzi, van Önben elegendő türelem, elfogadás, 
szeretet és empátia,
  ha személye és lakáskörülményei megfelelnek a 
törvényi előírásoknak, 
  ha szívesen gondoskodna saját otthonában család 
nélkül maradt, segítségre szoruló gyermekekről,
  és vállalja, hogy elvégzi az általunk szervezett 
felkészítő tanfolyamot,

JELENTKEZZEN 
NEVELŐSZÜLŐNEK!

akkor várjuk jelentkezését nevelőszülői feladatok ellátására!

A jogszabályokban előírt anyagi támogatást 
a Benita Nevelőszülői Hálózat biztosítja.

Foglalkoztatási jogviszony, amely mellett munkaviszony is folytatható.

Jelentkezési határidő: 2017. február 5.

A részletes feltételekről érdeklődhet:
Tel.: 06-70/397-5772; 06-70/425-9593

E-mail: benita.neveloszuloihalozat@gmail.com

Telefon: 
06-30/351-6376

Február 26-ig történő 
megrendelésénél INGYEN
betűvésés +1 db AJÁNDÉK VÁZA!

Urna  89.000 Ft-tól
Egyes síremlékek  239.000 Ft-tól
Dupla síremlék  299.000 Ft-tól

SZŰCS SÍRKŐ
Minőségi gránit síremlék

Árainkkal díjmentesen házhoz megyünk. 

Tiszaújvárosi vállalkozás 
keres német nyelvtudással 

rendelkező

munkatársat. 
Fényképes önéletrajzokat 
bérigény megjelöléssel a 

tiszaujvarosallas171@gmail.com 
e-mail címre várjuk. 

IRODAI
ÜGYINTÉZŐ 

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

Tel.: 49/610-143

MŰSZAKI 
VIZSGÁZTATÁS
EREDETVIZSGA

SAJÓÖRÖS 

t Szállítás billenős és 
   önrakodós kocsival
t Daruzás 30 tonnáig 
t Kosaras kocsi bérlés.
t Gépi földmunka, föld és 
   ömlesztett áru szállítás.

Tel./Fax: 49/440-959 Mobil: 20/974-8887
www.patentev.hu

E-mail: eordog.jozsef@gmail.com

PATENT Árufuvarozó 
Egyéni Vállalkozó

Eördög József 
3599 Sajószöged, Ady E. út 56.

�������������������

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

A Goodmills Magyarország Malomipari Kft.  
Tiszapalkonyai üzemébe,  

GÉPKEZELŐ-TARGONCÁS  
munkakörbe keresünk munkatársakat

Az új munkatárs feladatai, 3 műszakos munkarendben:  
  Az üzemben működő csomagoló és lezsákoló gyártósor, gépek, 
berendezések működtetetése

gázüzemű)

Ajánlat az új munkatársunk számára:

Munkavégzés helye: 

Bővebb információ: Tel.: 06 1 210 0062
Jelentkezés módja, önéletrajzzal  

a job@salio.hu e-mail címre.

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

PANNONJOB KFT.
Székesfehérvári munkalehetőség!

Br. 160000 Ft alapbér,
40-50% műszakpótlék, Br. 330000 Ft éves  

Cafeteria, Jelenléti Bónusz 10000 Ft,  
Hazautazás térítése, Fizetési előleg

06/20/336-3803

Kö
lcs

.-k
öz

v. 
en

g.
 n

yi
lv

án
ta

rt
ás

i s
zá

m
: 4

37
6-

4.
/2

00
3

INGYENES SZÁLLÁSSAL

379133

379293

379258
379007

379290
379159

379569
379561

379513
379519

379517
379177

379244



52017. január 11.

Szederkényi füzetek. Tiszaszederkénnyel kapcsolatban már számos kiad-
vány született. Ám mindeddig hiányzott egy olyan munka, amely a falu népi életét 
mutatja be. Ezt az űrt kívánja betölteni a Szederkényi füzetek, egy három részből 
álló kiadványsorozat, amely bepillantást enged a tiszaszederkényiek kézműves kul-
túrájába, népi ételeibe és szokásaiba.Szuper ügyek

Sajtógyakorlat, hogy  ■
minden esztendő ele-
jén megkérdezzük a 
megyei közgyűlés elnö-
két az évzárásról, évin-
dításról. Most is ezt 
tesszük, Török Dezsőt 
kértük fel a válaszadás-
ra.
Hogyan értékeli, mivel jelle-
mezné a megyei önkormány-
zat 2016-os évét?

Török Dezső: A Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei Önkormányzat pénz-
ügyi helyzete két éve stabil, 
megtakarításokkal rendel-
kezik. Elég sok pályázatot 
nyertünk, s az ezekből befo-
lyó források lehetővé tették 
a hatékony területfejleszté-
si munkát. Köszönhetően a 
közgyűlésnek és a hivatal-
ban dolgozóknak, hisz nem 

volt olyan napirendi pont, 
amelyet többször kellett 
volna megtárgyal-
ni. A megyei ön-
kormányzat fő 
feladata a te-
rület- és tele-
pülésfejlesz-
tés. Ehhez a 
2014-2020-
as Európai 
Uniós cik-
lusban 93 milliárd forint áll 
rendelkezésre. A felhasz-
nálásnak a lehető legha-
tékonyabbnak kell lennie, 
ezért a forrás 60%-át gazda-
ságfejlesztésre kell fordíta-
nunk. Ezzel megalapozható 
a foglalkoztatás növelése és 
az önkormányzatok stabil 
működtetése.

2016-ban 17 pályázati fel-
hívást írtak ki. Lezárásuk 

2017. első negyed-
évében történik 
meg. Legkésőbb 

a II. negyedév-
ben újabb pá-

lyázati fel-
hívások 

jelen-
n e k 
m e g . 
E z e k 
között 

egy új kiírás is lesz, ami a 
helyi identitás megőrzését 
szolgálja. 
Mit vár a megye első embe-
reként a 2017-es esztendő-
től, mi a „receptje” a továb-
bi sikerekre? 

Török Dezső: 2017 az épít-
kezés éve, mert már látha-
tó jelei jelentkeznek a 2016-
ban indított pályázatoknak. 
A Területfejlesztési Operatív 

Program (TOP-os) pályáza-
tok megvalósítása során elin-
dul az ipari parkok kialakítá-
sa, önkormányzati tulajdonú 
épületek energetika fejlesz-
tése, felszíni vízelvezetők ki-
alakítása, turisztikai fejlesz-
tések, vásárpiaci területek 
fejlesztése. A foglalkoztatási 
paktum keretében képzések 
és munkaerő-piaci szolgálta-
tások is elérhetők lesznek. A 
megyei önkormányzat sze-
retne a vállalt kötelezettsé-
geinek maximálisan megfe-
lelni és az utolsó eurocentet 
is a megye fejlesztésének 
szolgálatába állítani. 
Mi a személyes célja, mitől 
lenne a legboldogabb 2017-
ben?

Török Dezső: Azért dol-
gozunk, hogy csökkentsük 
lemaradásunkat az országos 

átlagtól, és a megyénk GDP 
termelése jelentősen nö-
vekedjen. Ennek már van-
nak a KSH szerint is jelei. 
Azt gondolom, hogy jó úton 
járunk és a folyamatok fel-
gyorsulásával ez mindenki 
számára érzékelhető lesz. 
Akkor leszek igazán boldog, 
ha jövőbeli eredményeink is 
igazolják majd céljaink he-
lyességét, és a fejlesztések-
nek köszönhetően megyénk 
minden településén a lako-
sok, a vállalkozások mind-
egyike megtalálja a kulturá-
lis, pénzügyi és társadalmi 
gyarapodás lehetőségeit. A 
megyénkben élőknek kö-
szönöm a 2016-ban végzett 
munkát. 2017-re sikerek-
ben gazdagabb, boldogabb 
új évet kívánok mindannyi-
unk számára. SZI - BGy 

2017 a megyei fejlesztések és beruházások éve lesz 

Minden év elején  ■
megkérdezzük a váro-
sok polgármestereit az 
évzárásról, évindítás-
ról. Siposné Horváth 
Anitát, Mezőcsát pol-
gármesterét kértük fel 
válaszadásra.

- Sokat változott Mezőcsát 
az elmúlt két évben, de ha 
pontos akarok lenni, inkább 
úgy fogalmazok: visszanyer-
te régi arculatát, és olyanná 
lett, amilyennek a helyiek 
mindig is szerették látni: egy 
kellemes, kulturált, szép kis 
város körvonalazódik mind-
inkább – köszönhetően első-
sorban a kormányzati támo-
gatásoknak - fogalmazott a 
polgármesternő. Ez a pár év-
tizede még virágzó település 
a folyamatosan zajló beruhá-
zások nyomán egyre inkább 
visszanyeri régi jellegét, mi-
közben a fejlesztések egyút-
tal korszerűvé is teszik. Si-
került felújítanunk százéves 
kúriáinkat: az Édes-kúriát, 

a Dobozi-kastélyt, 
valamint meg-
újult a Város-
háza is. Fő-
utcánk éke 
lett a haj-
dani szü-
l é s z e t , 
amely ma 
óvoda; az or-
vosi rendelő régi szárnya; új 
arculatot kapott másik óvo-
dánk is. A materiális megúju-
lás mellett a belső tartalom is 
gazdagszik intézményeink-
ben. Az önkormányzat veze-
tésével most már igazán el-
mondhatjuk, hogy Mezőcsát 
2016-ban méltóképpen tudta 
megünnepelni várossá nyil-
vánításának 25. évforduló-
ját. Az év során számos szép 
és emlékezetes eseménnyel 
bizonyítottuk, hogy méltók 
vagyunk a térségközponti 
szerepére. Megfelelünk az 
elvárásoknak: színvona-
las kulturális centruma let-
tünk a járásnak. Eseménye-
inkre jó szívvel érkeztek a 

térség lakói, de kima-
gasló volt például vá-
rosnapunk látoga-
tottsága. Azért is 
emlékezem meg 
szívesen e ren-
dezvényekről, 
mert minden al-
kalommal a vá-

roslakók egységé-
ről tettek tanúbizonyságot, 
a Magyar Kultúra Napjától 
az október 23-ai ünnepsé-
gig – ez utóbbin például élő 
nemzeti színű körbe foglal-
tuk a főterünket. Az utóbbi 
két évben 1,18 milliárd fo-
rintnyi támogatás érkezett 
Mezőcsátra, amiért nem tu-
dunk eléggé hálásak lenni. 
Például vissza tudtuk vásá-
rolni a fürdőnket. Fontos, 
hogy a gimnáziumunk sorsa 
hosszú időre megoldódott.

- A kisebb-nagyobb be-
ruházások még csak a kez-
detet jelentik. A megvaló-
sítások éve, évei még csak 
ezután következnek - érvelt 
Siposné Horváth Anita. A 

már rendelkezésünkre álló 
támogatások segítségével 
idén felépítjük új művelő-
dési központunkat. Régóta 
vár a város arra is, hogy a 
temetőnk méltóvá váljék a 
funkciójához – ennek érde-
kében a most elnyert kor-
mányzati támogatásból új 
ravatalozót tudunk építeni 
és urnafalat. 

- A jövőnk felé tekintve, 
leginkább a foglalkoztatás, a 
gazdaság fejlesztése látszik 
fontosnak, hiszen ez a záloga 
annak, hogy a fiatalabb kor-
osztályok ne vándoroljanak 
el Mezőcsátról. Erre nézve is 
megvannak a terveink, me-
lyek megvalósításra várnak. 
Az elmondottak egy olyan 
kisváros életét, lehetőségeit 
körvonalazzák, amelyek az 
itt élő 6000 embernek, közöt-
tük nekem és családomnak 
is békés, szép otthont jelen-
tenek. Nincs, nem is lehet 
nagyobb vágyam - jelentette 
ki végezetül Siposné Horváth 
Anita. SZI - BGy

Visszanyerte régi               arculatát Mezőcsát

A rendőrök Hejőbábán  ■
egy 80 éves asszonynak 
segítettek a tűzifa felaprí-
tásában és behordásában, 
illetve a házigazdát forró 
teával is megkínálták. 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei Rendőr-főkapitányság állo-
mánya a téli hidegben kiemelt fi-
gyelmet fordít az időskorúakra. A 
Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság 
munkatársai a szokatlanul hideg 
időjárásra tekintettel például visz-
szatérően ellenőrzik az illetékes-
ségi területükön élő, valamilyen 
okból szükséget szenvedőket. A 
rendőrök folyamatos kapcsolatot 
tartanak fenn velük és tájékoztat-
ják őket a várható időjárási körül-
ményekről, valamint azokról a tele-
fonszámokról, ahonnan segítséget 
kaphatnak. Szükség esetén akár a 
tűzifa felhasogatásában és behor-
dásában is segítenek, ahogy tették 
ezt egy idős hejőbábai asszony-
nál 2017. január 7-én. A rendőrök a 
„szolgálati” teából is megkínálták 
a házigazdát. SZI

Téli vizit 
Hejőbábán

Török Dezső

Siposné Horváth Anita



6 2017. január 11.

I n g a t l a n
KERESEK eladó családi házat, lakást, nyara-
lót, termőföldet. Érd.: 06-30/249-8267.
KERESÜnK cégünk részére eladó ingatla-
nokat értékesítési célra. Érd.: 06-30/249-
8267.
KERESÜnK eladó ingatlanokat meglévő ügy-
félkörünk részére. Érd.: 06-30/249-8267.

H á z - ,  H á z R é S z E l a d á S
Bükkszentlászló, Miskolctól 5-6 km-re fel-
újításra szoruló családi házikó eladó! Patak 
mellett, hegyek közötti csendes környezet, 
melléképülettel, pincével, ipari árammal. 
Bővebb infó: 06-70/520-0472.
nemesbikk, 74 nm-es, 2 szoba+konyhás, 
étkezős családi ház 800 nm-es telken eladó. 
Irányár: 3,25 M Ft. Érd.: 06-30/361-7696.
Polgár, jó környéken eladó 2 szoba+hallos, 
nagy konyhás, összközműves, téglaépí-
tésű családi ház. Irányár: 4,5 M Ft. Érd.: 
06-70/381-5873.
Polgár, központjában 3 szobás családi ház 
eladó, kisebbre cserélhető árkülönbözettel. 
Érd.: 06-20/943-2211.
Polgár, központjában eladó 70 nm-es, 12 
nm-es különálló építménnyel rendelkező szi-
getelt családi ház, 265 nm-es telken. Irányár: 
9,7 M Ft. Érd.: 06-30/361-7696.

Polgár, Ságvári E. u. 25.sz. alatti ingatlan 
eladó, rendezett telken. A lakás tégla, újon-
nan szigetelve, cserepezve. A fűtés több 
funkciós. Elköltözés végett sürgősen eladó. 
Bármikor megtekinthető. Érd.: 52/392-073, 
06-30/442-1467.

H á z K E R E S é S
Sajószögeden vagy Sajóörösön eladó családi 
házat keresek! Érd.: 06-70/953-3025.
tiszaújváros környékén jó állapotú, eladó 
családi házat keresek! Érd.: 06-20/958-
2360.

l a K á S E l a d á S
Kazincbarcika, belvárosi, felújítandó, par-
kettás, gázkonvektoros, 54 nm-es, fszt-i 
lakás - vállalkozásra is alkalmas - eladó. 
Érd.: 06-20/966-3662.
tiszaújváros, Lorántffy úton 56 nm-es, 
erkélyes, 2+félszobás lakás eladó. Érd.: 
06-70/953-3025.

tiszaújváros, kertvárosában sürgősen, alku-
képes áron eladó 77 nm-es bruttó alapterüle-
tű, III. emeleti, 2 szoba+nappalis lakás. Irány-
ár: 18 M Ft. Érd.: 06-70/381-5873.
tiszaújváros, Liszt F. úton eladó 1,5 szo-
bás, 40 nm-es, II. emeleti (panelhoz viszo-
nyítva I. emelet), egyéni gázfűtéses lakás. 
Kis rezsi, nagy konyha, külön WC. Irány-
ár: 6,5 M Ft. Érd.: +36-30/494-4039, vagy 
+436646425879
tiszaújváros, Mátyás király úton eladó 48 
nm-es, II. emeleti, panelprogramos lakás. 
Irányár: 8,95 M Ft. Érd.: 06-30/361-7696.

l a K á S K E R E S é S  
tiszaújvárosban eladó lakást keresek! Érd.: 
06-70/953-3025.

a l B é R l E t K í n á l a t
tiszaújváros, 28 nm-es, felújított, teljesen 
berendezett lakás hosszú távra, számlaképe-
sen kiadó. Érd.: 06-20/352-6766.
tiszaújváros, kiadó 1+1 félszobás, búto-
rozott, gépesített, alacsony fenntartási 
költséggel bíró lakás. Irányár: 60eFt. Érd.: 
06-70/381-5873.
tiszaújváros-tiszaszederkény, 7 szobás 
ház kiadó, bérbeadó cégeknek, vállalkozók-
nak. Érd.: 06-30/218-6953.

é P í t é S I  t E l E K
Sajóörös, a Tóalja kertvárosban 927 nm 
építési saroktelek eladó. Érd.: 06-70/935-
8865.

J á R m ű K E R E S é S 
autó, terepjáró azonnali készpénzes vásár-
lása 0 Ft-tól 5 millió-ig. Hívjon most! Érd.: 
06-30/881-2377.
autóját megveszem adásvételivel 800ezer 
forintig 1992-es évjárattól. Azonnal fizetek. 
Kevés vagy lejárt műszakival, motorhibás, 
enyhén sérült is érdekel. Házhoz megyek, hív-
jon bizalommal! Érd.: +36-30/995-4950.

á l l a t
100-120 kg-os hízók és 280 kg-os hízott koca 
eladó Polgáron. Érd.: 06-30/273-9569.
tiszapalkonyán két kislány cica ajándékba 
elvihető. Érd.: 06-70/373-6349.
tyúkvásár! Barna, szép tollazatú tojó tyú-
kok 360 Ft/db áron 2017. január 20-án 12 - 
14 óráig Ónod, Vásártéren.

n ö v é n y
zab, őszi árpa eladó. Érdeklődni lehet: 
06-20/953-7620.

E g y é B  E l a d á S

Bútorok és háztartási cikkek vétele, 
eladása és beszámítása új bútor vásárlása 
esetén. Hitellehetőség! Érd.: 06-20/943-
2003. E-mail: butorolcsonwebaruhaz@
gmail.com Honlap: www.butorolcson-
webaruhaz.hu

tüzifa és szén kapható, tekézett, hasított, 
kalodás. Szén a bányától, dió, kocka, dara-
bos. Érd.: 06-70/545-7791.

tüzifa szállítás bükk, tölgy hasított szál-
ban 14500 Ft/1mx1mx1,2m kb. 2500 
Ft/100 kg (10”köbmétertől rendelhető). 
Érd.: 06-70/384-5283.

S z o l g á l t a t á S  K í n á l a t

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

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

épületek, tetőszerkezetek, kisebb-nagyobb 
melléképületek bontása, lomtalanítása. Érd.: 
06-20/433-3119, 06-70/620-0973.

Fák szakszerű kivágása, zöld hulladék elszál-
lítása, garancia vállalással. Érd.: 06-20/267-
7676.
gyümölcsfák szakszerű metszését, szoba-
festést, belső kőműves munkákat vállal meg-
bízható szakember. Érd.: 06-70/348-2035.
Ingatlan értékbecslés készítése rövid határ-
idővel! Érd.: 06-70/953-3025.

m u n K a H E l y E t  K í n á l

200.000 Ft bruttó fizetés, ingyen szállás, elő-
leg megoldott. Sárvárra betanított munkáso-
kat keresünk több műszakos munkarendbe. 
Érd.: 06-20/224-0242, 06-30/791-0950.
a Miskolc, József A. úti Auchan Áruház étel-
udvarán működő látványpékségbe keresek 
megbízható szakácsot, cukrászt és péket. 
Ugyanitt működő süteményes kávézóba kere-
sek magára és munkájára igényes megbízha-
tó, fiatal pultos lányt. Fényképes önéletrajzo-
kat: defincsisarok@freemail.hu e-mail címre 
kérem. Érd.: 06-30/965-0344.
alkalmazottat felvesz ingatlaniroda fő- 
vagy másodállásban (alapbér+jutalék). Érd.: 
06-30/650-6088.
ausztriai Nightclub hostess munkára keres 
csinos lányokat 19 éves kortól, top kereset-
tel. Tel.: 00-43-664-599-96-95, 06-30/313-
3516.
Betanított dolgozókat keresünk dunántú-
li munkahelyre kiemelt bérezéssel. Szál-
lás, utazás ingyenesen biztosított. Érd.: 
06-30/511-4219.
Betanított dolgozókat keresünk kiemelt bére-
zéssel mosonmagyaróvári és győri munkahe-
lyünkre. Szállás, étkezés, utazás biztosított. 
Érd.: 06-70/354-9321.

22 éves szállítmányozó cég felvételt hirdet 
fuvarszervező és adminisztrátor munkakörök-
re. Fuvarszervezőtől elvárás: saját gépjármű, 
számítógépkezelés. Adminisztrátortól elvá-
rás: gyors gépírási képesség, felhasználó 
szintű számítógépes ismeretek. Amit kíná-
lunk: térítésmentes lakhatás vagy bejárási 
költség térítés, versenyképes fizetés, szak-
mai előrelépési lehetőség. Fuvarszervezők-
nek a munkavégzés Budafokon és vidéken, 
adminisztrátoroknak Budafokon. Fuvarszer-
vezőknek céges telefont és laptopot biztosí-
tunk. Önéletrajzát: budafokiszallitmanyozas@
gmail.com e-mail címre várjuk.
dániába keresünk tapasztalattal rendelke-
ző mezőgazdasági munkásokat, traktoroso-
kat, tehenészeket, sertésgondozókat (ház-
táji vagy üzemi tapasztalattal). Alap angol 
nyelvtudás feltétel. Jelentkezés: 06(70)949-
0400, adrienn.paloczy@andreasagro.com, 
www.andreasagro.com
Férfi állatgondozót keresünk - falutól 20 km-
re lévő - tanyai ott lakással. A lakásban hideg-
meleg víz, gáz. Bérezés megegyezés szerint. 
Érd.: 06-20/942-8880.
KCR-s teherautóra sofőrt keresünk. Nehéz-
gépkezelői papír előny. Jelentkezni: rbgkft@t-
online.hu Tel.: 06-70/361-7722.

Hegesztő és lakatos szakképesítéssel ren-
delkező, fémipari szakmában jártas mun-
kavállalókat keresünk. Jelentkezés önélet-
rajzzal: kamionszerviz@stefancamion.hu 
címre, vagy meghallgatás előre egyeztetett 
időpontban.

Hölgy munkatársat keresünk irodai asszisz-
tens munkakörbe! Munkavégzés helye: 
Tiszaújváros, Ipari Park. Jelentkezni lehet: 
+36-70/369-3161.

megbízható, leinformálható takarítónőt 
keresünk részmunkaidőbe! Munkavégzés 
helye: Tiszaújváros, Ipari Park. Jelentkez-
ni lehet: +36-70/369-3161.

Szórólapok, reklámkiadványok terjesz-
tésére megbízható, kézbesítésben jár-
tas munkatársakat keresünk Tiszaújváros 
területéről. Megváltozott munkaképessé-
gűek jelentkezését is várjuk! Érdeklőd-
ni : 30/2580-485 (hétköznapokon 9-15 
óra között).

takarítót vagy takarítókat keresünk heti 
4 vagy 6 óra munkavégzésre. Érdeklődni: 
06-20/932-6959.

tiszaújvárosi munkavégzéssel, azonnali 
kezdéssel felveszünk 1 fő villanyszerelőt, 1 fő 
vízvezetékszerelőt. Érd.: 06-30/943-3948.
vendéglátó egység pultost keres. Érd.: 
06-20/442-0752.

veszprém megyei középvállalkozás hosszú 
távú munkára hőszigetelő, ipari bádogos 
szakembereket keres. Érd.: +36-70/266-
0001.

o K t a t á S t  v á l l a l
Bolti eladó, Boltvezető, Szakács, Cukrász, 
Pincér, Vendéglátásszervező-Vendéglős, 
Vendéglátó Eladó, Aranykalászos Gaz-
da OKJ tanfolyam. Érd.: 06-70/524-6166, 
www.oktatohazkelet.hu (E-000937/2014/
A001-A011).

targoncavezető E000431A001 és 
Foldmunkagépkezelő E000431A006 tan-
folyam indul Tiszaújvárosban. Jelentkez-
ni: SA-JÓ Bt. 06-30/240-9725.

K ö z l E m é n y

nehéz körülmények között élő 3 gyerme-
kes anya elfogadna felesleges bútort, kály-
hát, hűtőszekrényt, tűzifát, ruhaneműt. Tel.: 
06-30/414-0228.

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: Russmedia Kft.

4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 11. Tel.: 52/526-626 Fax: 52/526-615 www.russmedia.hu Nyomdavezető: Dubóczki Tibor
Terjeszti: a Magyar Posta és a Russmedia Kft. Sokszorosítás ideje: kedd Megrendelési szám: 2017/02. 

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

Kos - Kisebb kudarc érheti a 
magánéletében, de ne vegye 
túlságosan a szívére. Most 
csak a csatát veszítheti el, 
ettől függetlenül a háborút 

még megnyerheti. Az új év még több új 
élménnyel kecsegtet, de most valamiért 
a lelki dolgok kerülnek előtérbe, ezzel fog 
inkább foglalkozni.

Bika - Ne hagyja magát elbi-
zonytalanítani, mert sokkal 
erősebb, mint gondolná és 
ezt már jó párszor sikerült is 
bebizonyítania. A családtag-

jaira most mindenben számíthat. Éppen 
ezért már most arra kényszerül, hogy a 
szeretteire támaszkodjon és a karrierrel 
kapcsolatos álmait pihentesse. 

Ikrek - A héten sikerül végre 
kilépnie a komfortzónájából. 
Ennek oka pedig egy esemény, 
egy személy vagy bármilyen 
más tényező lehet. Használja 

ki, mint ahogy azt is, hogy úgy érzi, ereje 
teljében van és bármire képes. Megéri 
bátornak lenni és elengedni a régi 
szokásokat.

Rák - Egy régi kollégája 
bukkanhat fel a múltból a mai 
napon, aki ráadásul kellemes 
meglepetést is tartogathat 
Önnek. Olyan ajánlatot kaphat, 

ami elsőre visszautasíthatatlannak tűnik, 
mégse hamarkodjon el semmit! Párjára 
számíthat a döntés meghozásában. Nyu-
godtan támaszkodjon rá!

Oroszlán - Miközben tanácsot 
ad, megválaszolja azokat a 
kérdéseket is, amik Önt foglal-
koztatják. Éppen azok keresik 
fel, akik hasonló gondokkal 

küzdenek, csak már megfogalmazódtak 
a kérdéseik. Így segítséget kaphat ahhoz, 
hogy bizonyos lépéseket kihagyva egyből 
a megoldásokat kereshesse.

Szűz - Bár számos területen 
várnának Öntől teljesítményt, 
Ön mégis inkább a szeret-
tei igényét tartsa szem előtt 
ebben az időszakban. Mondjon 

nemet azokra a megkeresésekre, melyek 
miatt ők háttérbe szorulnának. A közös 
programok, egy kis kikapcsolódás csak 
még közelebb hozza Önöket egymáshoz! 

Mérleg - Törődjön többet az 
egészségével! A jegyében járó 
Jupiter jó hatása, hogy nem 
csak testiekben, de szellemi-
ekben is sokat nőhet most. 

Ehhez azonban az kell, hogy a könyveket 
is falja, ne csak a sütiket. Azonban 
fölösleges mérgelődnie, mert csak saját 
magának köszönheti a lemaradását. 

Skorpió - Élvezi a kihívá-
sokat, ezért a merész terveivel 
bátran hozakodjon elő. Reme-
kül érvel, képes meggyőzni 
másokat, a sikert biztosra 

veheti. Szerelmi téren ne legyen túl óva-
tos. Semmiképpen se habozzon olyanra is 
igent mondani, amitől kissé idegenkedik. 
Apróságokon is múlhat boldogsága. 

Nyilas - Nagyon kitett magáért 
az elmúlt hetekben és nem 
vágyik másra, mint egy kis 
magányra. Éppen ezért, ha 
kedvező az időjárás, akkor 

feltétlenül mozduljon ki egy kis sétára 
egyedül vagy sportoljon valamit, de a 
klasszikus téli sportokkal azért legyen 
óvatos! Egy sérülés hátráltatná a terveit. 

Bak - Tartsa szem előtt a 
környezete érdekeit is! A sze-
rettei is értékelik, ha nem 
parancsolgat, nem támaszt 
elvárásokat. Szívesen tartanak 

Önnel, ha a hangulat békés és kötetlen. 
Végül úgy érnek célba, hogy észre sem 
vették a felmerült nehézségeket. Munka 
terén kiegyensúlyozott hét várja. 

Vízöntő - Egy pszichológus, 
vagy egy terapeuta segíthet 
Önnek felfejteni a mélyben 
rejtett titkokat. Valami múltbeli 
hatás még mindig frusztrálja, 

pedig lehet, hogy már nem létező prob-
lémán idegeskedik. Ne aggódjon, előbb 
utóbb túllendül rajta, ha szembe tud 
nézni a probléma gyökerével.

Halak - Tele van önbizalom-
mal és ötletekkel. Fantasztikus 
formában van. De ügyeljen 
arra, hogy a plusz energiát a 
megfelelő irányba is hasznosít-

sa. Ami pedig az egészségét illeti, legyen 
kicsit mértéktartóbb. Hajlamos arra, 
hogy túlzásokba essen, étkezés vagy akár 
a munka terén is.

 HOROSZKÓP 3. HÉT (2017. január 16-tól január 22-ig)

TISZAÚJVÁROS,
SZENT ISTVÁN ÚT 24.

PARK ÜZLETHÁZ
u HASZNÁLT LAKÁSOK KÖZVETÍTÉSE 
 (ADÁS-VÉTEL) RUGALMAS KÖZVETÍTŐI  
 DÍJAK, LAKÁSOKNÁL INGYENES 
 ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY
u DÍJMENTES HITELTANÁCSADÁS, 
 HITELÜGYINTÉZÉS NEMCSAK AZ 
 ÁLTALUNK KÖZVETÍTETT 
 INGATLANOKRA
u KELETI-VÁROSKAPU TÁRSASHÁZ  
 III–IV. ÜTEMBEN ÉPÜLŐ LAKÁSOK  
 ÉRTÉKESÍTÉSE, TELJES KÖRŰ HITEL-  
 ÉS CSOK ÜGYINTÉZÉSSEL.
ELÉRHETŐSÉGEK: 

06-30/361-7696
tiszaujvaros@dh.hu

www.dh.hu

forduljon hozzánk

Ingatlanértékesítéssel
Ingatlanértékesítéssel kapcsolatban 

forduljon hozzánk bizalommal! 

A vegyiparban technológiai
rendszerek karbantartási, javítási 
és kivitelezési munkáit végző cég 

telephely vezető 
pozícióba keres felsőfokú 
végzettséggel rendelkező 

kollégát 
tiszaújvárosi munkavégzésre.

A pályázatokat a 
 bartfaim@ch2000.hu 
e-mail címre kérjük megküldeni.

Keresünk nehézgépkezelőt
és autódaru kezelőt.

Feltételek: 
1 éves gyakorlat, OKJ bizonyítvány.

Jelentkezni: 06-20/974-8887 telefonszámon, 
illetve személyesen munkaidőben

Sajószöged, Vállalkozási Park út 14.

OKJ-s tanfolyamok indulnak 
Tiszaújvárosban és a környékén:

- Építő- és anyagmozgató gépkezelője
  (Targoncavezető) E-001069/2015/A016
- Virágbolti eladó E-001069/2015/A025
- Gumiabroncs javító-kerékkiegyensúlyozó E-001069/2015/A007
- Aranykalászos gazda E-001069/2015/A022
- Töltőállomás kezelő E-001069/2015/A030
- Óvodai dajka E-001069/2015/A038
- Szociális gondozó és ápoló E-001069/2015/A001
- Méhész (januári kezdéssel) E-001069/2015/A026

Képzőintézmény: TÜSKE Kft. (E-001069/2015.)
Érdeklődni és jelentkezni lehet: 06-30/584-1185
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Ha nem kapja 
a Szuperinfót,
hívja a 40/424-424-es telefonszámot!

Szöveg:
 ..................................................................................................................

 ..................................................................................................................

 ..................................................................................................................

 ..................................................................................................................

 ..................................................................................................................

 ..................................................................................................................

 ..................................................................................................................

 ..................................................................................................................

 ..................................................................................................................

 ..................................................................................................................

 ..................................................................................................................

LEHETŐSÉGE VAN HIRDETÉSÉT FELADNI POSTÁN! A következőt kell tennie:
1. Írja le a hirdetést nyomtatott betűvel, és vágja ki a kupont.
2. Fizesse be a megfelelő összeget rózsaszín postautalványon 
 az alábbi címre:
 Szuperinfó Média Kft.
 3580 Tiszaújváros, Szent István út 1/a. (első emelet)
3. A kivágott hirdetési kupont és a rózsaszínű utalvány 
 szelvényét tegye borítékba és küldje el címünkre.
4.  Hirdetését a legrövidebb leközlési időn belül 
 megjelenítjük.

KÖZÜLETI APRÓ:  10 szóig 1700 Ft
 10 szó fölött 170 Ft/szó
MAGÁN APRÓ:  10 szóig 850 Ft
 10 szó fölött 90 Ft/szó
KIEMELÉSEK: 
FEKETE keret  lakossági 300 Ft,  közületi   600 Ft
PIROS keret, INVERZ  lakossági 400 Ft,  közületi   800 Ft
FEKETE keret - SÁRGA háttér  lakossági 500 Ft,  közületi 1000 Ft

APRÓHIRDETÉSI-KUPON

Magánszemélyeknek
2-őt fizet, 3-at kap! 

(Az akció megjelenéstől visszavonásig érvényes!)

Apróhirdetési
AKCIÓ!

Telefon: 46/789-417

A kanapéágyak mestere

Magyar
termékek!

A Sona Group világszínvonalú autóipari beszállító cégcsoport. 
Új gyártó üzemébe keresünk Polgárra:

CNC GÉPKEZELŐKET,
GÉPBEÁLLÍTÓKAT
Versenyképes fizetés és
béren kívüli juttatás rendszer, 
biztos háttér, előrelépési lehetőség
és a szakmai tudás folyamatos fejlesztése. 
Többműszakos munkarend. 

Érdeklődni: 30/844-9109
Önéletrajzokat a
jelentkezes4090@gmail.com címre várjuk.

Miskolc_Gamax_79x66mm_20170110.pdf   1   2017. 01. 10.   11:07

AKKUMULÁTOR
Görbeházán 35 éve Önökért!

Görbeháza, Böszörményi út 83.
Telefon:

52/215-043, 06-30/368-7554

Folyamatos akciók!

Személy, teher és speciális 
kivitelű akkumulátorok, 
autóalkatrészek.

GÉPKOCSI
ELEKTROMOS 

RÉSZEINEK
INGYENES 

ÁTVIZSGÁLÁSA.
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Minőségi és Márkás Használtruha Butik

Közeleg a farsang!
Amerikai gyermek farsangi jelmezek 

érkeztek óriási választékban! 
Cím: PIRAMIS ÜZLETHÁZ, Tiszaújváros, (Ékszerbolt helyén)

Nyitva tartás: 
hétfőtől péntekig 10-18 óráig, szombaton 9-14 óráig.

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

rendelkezésükre a gazdálkodó szervezeteknek.
Kamarai regisztráció, Kamarai hozzájárulás  

és Tagdíj be�zetés. Széchenyi Kártya  
ügyintézés, Építőipari regisztráció,  

Cégkivonat, Okmány hitelesítés, -eladás.
Mobil telefonszám: +36 70/272-8301  Iroda telefonszám: 06 49/540-100 

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

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

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

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

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

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

GULYÁS AUTÓSISKOLA

Motoros, B, BE, C, CE, D kategóriák
Tanfolyamainkat folyamatosan indítjuk

Online kresz oktatás!
Ügyfélfogadás: kedd, csütörtök 14-17-ig, szerda 9-12-ig

Tiszaújváros
Mátyás király u. 6.

Telefon: 
06-30/968-8522

T

Ne várja meg a 
tragédiák sorozatát, 

nézesse át velem 
biztosításait.

Nyugodt, békés 
új évet kívánok!

Juhászné Kondrák Márta 
Generali Biztosító Zrt. 

biztosítási tanácsadója
Tiszaújváros, Szent István u. 24. 

(Park Üzletház)
Tel.: 06-20/985-0024

a -ben!BÖRZÉKmini

Tiszaújváros, Tisza út 4. (Kárpáti Szálló alagsora) Tel.: 06-20/438-4715
Polgár, Hõsök út 26. (buszmegállónál)                  Tel.: 06-70/778-2591
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A Probitas Plus Kft. 
TISZAÚJVÁROSBAN és POLGÁRON 

2017. januártól 
új OKJ-s képzéseket szervez:

Munkavédelmi technikus 
 (E-000720/2014/A001)
Óvodai dajka (E-000720/2014/A021)

Nyilvántartásba vételi szám: E-000720/2014

Minden tanfolyamunk 
képzési és vizsgadíja havi, 
kamatmentes részlet�zetéssel 
egyenlíthető ki.

Rugalmas időbeosztást 
biztosítunk a képzések 
ütemezéséhez.

Nálunk nincs távoktatás!

Bővebb információkkal az alábbi elérhetőségeinken állunk rendelkezésére: 
+36 70 4242 490, +36 30-2811 548, +36 52 413 766

oktatas@probitas.hu, www.probitas.hu 
Kövessen minket facebook oldalunkon!           facebook: Probitas Plus Kft.

®
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