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Tiszaúj 04. hét

Díjazott foltvarrók

Minősített újvárosi 
intézmények

A tiszaújvárosi Derkovits Kul-
turális Központ Minősített 
Közművelődési Intézmény 
címet, a Hamvas Béla Városi 
Könyvtár Minősített Könyvtár 
címet kapott a magyar kultúra 
napja alkalmából./3. oldal

A Derkovits Kulturális Köz-
pont tárgyalkotó művészeti 
csoportjaként működő Tisza-
virág Foltvarró Kör „Borsod-
Abaúj-Zemplén Megye Kul-
túrájáért” kitüntető díjban 
részesült. /5. oldal

A Kisbocskor sikere. A Kisbocskor Néptánccsoport apróságai 
nagy sikert arattak a tiszaújvárosi összművészeti gálán. Nagy öröm 
volt az is, hogy új népviseletben szerepelhettek. A vastapsot nem 
idézhetjük fel, de a szüleik azóta is dagadó kebellel járnak./5. oldal
 Fotó: Varga Tamás

381733

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

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

Heti két alkalommal kedd, csütörtök 16:30-tól
A tanfolyam ára 8000 Ft/hó, 
mely magában foglalja a belépő árát is. 
A tanfolyamon szeretettel várunk minden 
gyermeket, aki betöltötte az öt éves kort.
Helyszín a sportcentrum uszodája.
Jelentkezni lehet:
Fodor Ágnes (Ági néni) 20/200-5707
Balogh Bence 70/337-5737
Triatlon klubház

A TISZAÚJVÁROSI TRIATLON KLUB
 ÚSZÓTANFOLYAMOT INDÍT 

2017. FEBRUÁR 2-ÁN

t CSOK t LAKÁSHITEL
t LAKÁSTAKARÉK

Ingyenes ügyintézés!
Tel.: 30/482-0744

Lakáscélú megoldások! Keresünk nehézgépkezelőt és 
autódaru kezelőt JCB-re.

Feltételek: 
1 éves gyakorlat, OKJ bizonyítvány.

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

Sajószöged, Vállalkozási Park út 14.

Tiszaújvárosi vendéglátó egység 

PULTOS 
munkatársat keres!

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

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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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!
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

Scania a világ vezető busz és vontató, tengeri és ipari motorokat gyártó cégeinek
egyike. Európai és latin-amerikai gyártóegységekkel és 38 000 munkavállalóval
területének egyik legjövedelmezőbb cége. A Scania Hungária Kft. 100%-os
leányvállalat és a Scania termékek hivatalos importőre Magyarországon. A bia-
torbágyi importőr tevékenységen kívül a Scania Hungária Kft. hat saját tulajdonú
kirendeltséggel és egy szerződött partnerrel rendelkezik, amelyeken keresztül
Scania vontatókat és buszokat értékesít és szerviz tevékenységet folytat. A Scania
Hungária Kft. a Közép-Európai Régió tagja, prágai központtal. A régió tagjai Mag-
yarország, Csehország és Szlovákia.

A Scania Hungária Kft. TISZAÚJVÁROSI kirendeltségére

AUTÓVILLAMOSSÁGI SZERELŐ 
és AUTÓSZERELŐ

munkakörbe munkatársakat keres.

Főbb feladatok: • tehergépjárművek, autóbuszok és pótkocsik minőségi szervi -
zelése • mű szaki állapotfelmérés • ügyfél értékein alapuló teljesítés

Elvárások: • szakirányú iskolai végzettség • felhasználói szintű számítástechnikai
ismeretek • B kategóriás jogosítvány • gépjárművek javításában szer  zett ta -
pasz talat

Előny: • érettségi, technikus bizonyítvány • angol- vagy németnyelv-tudás 
• C, E, D kategóriás jogosítvány • járműfelépítmények javításában szerzett
tapasztalat • raktérhűtő javításban szerzett tapasztalat • műszaki vizsgabiztos
képzettség • autóvillamossági területen szerzett tapasztalat • tacho gráf illesztés,
hitelesítési gyakorlat

Munkavégzés helye:
3580 Tiszaújváros, Debreceni út 4.

Ha rendelkezik, kellő motivációval mi biztosítjuk a fejelődéséhez szükséges
körülményeket. A kiváló minőségű svéd termékek, és a folyamatos fejlesztésre
fektetett hangsúly hosszútávra szóló teret jelent, melyhez versenyképes fizetés
párosul.

Scania Hungaria Kft

Jelentkezés módja:
Kérjük, hogy fényképes szakmai önéletrajzát a
pozíció, és a munkavégzés helyének feltün-
tetésével az alábbi elérhetőségünkre szíves -
kedjen eljuttatni: jobs@scania.hu

www.bogacsitermalfurdo.hu   www.facebook.com/bogacsitermalfurdo.hu 
„BOGÁCS AHOL NEM CSAK A FÜRDŐZÉS ÉLMÉNY!”

Információ: 06/49-534-410 

A MEGÚJULT BOGÁCSI THERMÁLFÜRDÕ 
ÉS SZÁLLÁSHELYEI EGÉSZ ÉVBEN VÁRJA 

                                 A VENDÉGEIT!

Hejőkürti Logisztikai Központba 
(Lidl) hűtős, nyerges 

szerelvényre (nem hetelős)  
gépkocsivezetőt 

keresünk!

Tel.: 30/9550-825

Tiszaújvárosi Vizsgabázis 
és Autószervíz 

azonnali kezdéssel 
VIZSGABIZTOST 

ÉS AUTÓSZERELŐT  
KERES.

Érdeklődni: 
20/441-2025
telefonszámon, 

qualimont@gmail.com
e-mail címen lehet.

Szerencsi SzC 
Tiszaújvárosi Brassai 

Sámuel Szakgimnáziuma 
és Szakközépiskolája
3580 Tiszaújváros, Rózsa út 10.

Telefon: 49/542-180
http://brassai-tiszaujvaros.hu/

brassai@brassai-tiszaujvaros.hu
https://www.facebook.com/
brassai.tiszaujvaros?fref=ts

INGYENES FELNŐTTOKTATÁS A BRASSAIBAN!
A Szerencsi SzC Tiszaújvárosi Brassai Sámuel 

Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájában piacképes 
szaktudásra tehet szert.

A MÁSODIK SZAKMA MEGSZERZÉSE 
FELNŐTTOKTATÁS KERETEIN BELÜL

ÉLETKORTÓL FÜGGETLENÜL ÁLLAMILAG
FINANSZÍROZOTT!

Előnyök: 
 â ingyenes képzés esti tagozaton
 â tanulószerződés köthető
 â államilag elismert, OKJ végzettség 
 â diákigazolvány
Az alábbi szakképesítésekre várjuk a jelentkezőket:
Alapfokú végzettséggel (8 ált.) megszerezhető 
szakképesítések: 
 â ipari gépész (OKJ: 34 521 04)
 â hegesztő (OKJ: 34 521 06)
 â központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő 
      (OKJ: 34 582 09)
 â villanyszerelő (OKJ: 34 522 04)
 â szociális gondozó és ápoló (OKJ: 34 762 01)
Érettségihez kötött szakképesítések: 
 â elektronikai technikus (OKJ: 54 523 02)
 â műszaki informatikus (OKJ: 54 481 05)
 â gépgyártástechnológiai technikus (OKJ: 54 521 01)
 â irodai titkár (OKJ: 54 346 03)
Oktatás heti három délutánt vesz igénybe, két év alatt 
megszerezhető a képesítés!

Érdeklődni hétköznap 8 és 18 óra között!

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.
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A tiszaújvárosi  ■
Derkovits Kulturális 
Központ Minősített 
Közművelődési Intéz-
mény (MKI) címet, a 
Hamvas Béla Városi 
Könyvtár Minősített 
Könyvtár (MK) címet 
kapott a magyar kultú-
ra napja alkalmából.

A Minősített Közművelő-
dési Intézmény, valamint 
a Minősített Könyvtár cím 
azon közművelődési, illet-
ve könyvtári tevékenységet 
végző intézmények minő-
ségfejlesztés területén elért 
eredményeinek szakmai 
elismerése, melyek a minő-
ségfejlesztés alkalmazásá-
val kiemelkedő teljesítményt 
nyújtanak. A pályázatokat 
az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériuma írja ki.

Minőség-orientált 
működés

Az eddigi magas színvo-
nalon végzett munka minő-
ség-orientált működésének 
megvalósításával, az elért 
eredmények elismeréseként 

megyénkből harmadikként 
- Sárospatakot és Ózdot kö-
vetően - külső szakértői vizs-
gálat, valamint minisztériu-
mi értékelés után vehette át a 
kulturális központ a rangos 
szakmai elismerésnek szá-
mító kitüntető címet, mely 
három évig használható.

Továbbra is magas 
színvonalon

A könyvtár 2016-ban nyúj-
totta be pályázatát. A Minő-
ségirányítási kézikönyv és 
mellékletei, a kapcsolódó 

dokumentumok és egy hely-
színi szakértői vizsgálatot 
követően a minisztérium ál-
tal felkért szakértőkből álló 
bizottság pozitívan bírálta el 
a pályázatot, és tett javaslatot 
a miniszternek a Minősített 
Könyvtár cím megítélésére. 
Megyénkben még egyetlen 
könyvtár sem kapta meg 
ezt a címet, idén a megyei 
könyvtár részesült még eb-
ben az elismerésben. A cím 
5 évig használható.

A Derkovits Kulturális 
Központ távlati célja, hogy 

az elnyert elismerésekhez 
méltóan továbbra is magas 
színvonalon, a közművelő-
dési, valamint a könyvtári 
minőségfejlesztés kritériu-
mainak megfelelően végezze 
munkáját. A címeket 2017. ja-
nuár 22-én, a magyar kultúra 
napján, a budapesti Vigadó-
ban vehette át Mátyás Zoltán 
igazgató és Tompáné Mészá-
ros Hedvig általános igazga-
tó-helyettes dr. Hoppál Péter 
államtitkártól és Závogyán 
Magdolna helyettes állam-
titkártól. SZI

Minősített intézmények: a Derkovits és a Hamvas Béla
Szuper ügyek Ülésezik az önkormányzat. Tiszaújváros önkormányzatának képviselő-

testülete január 26-án, csütörtökön délelőtt 10 órától ülést tart a Városháza harmadik 
emeleti tanácskozó termében. A nyilvános ülés napirendjére 11 témát tűztek ki, például 
javaslat hangzik el a tiszaújvárosi önkormányzat által alapított és adományozható 
kitüntetésekről szóló önkormányzati rendelet módosítására.

Még elképzelni sem tudom, mi-
lyen szörnyű érzés lehet elve-
szíteni a gyermekemet. Nem 
tudom, hogyan lehet tovább 
élni ezután. Amikor még utol-
só pillanat sincs a búcsúzásra. 
Amikor egy fogászati röntgen-
képpel kell elutazni egy idegen 
országba, hogy a még egy hét-
tel ezelőtt életerős, célokkal te-
li, mosolyogva integető fiadat 
azonosítsd.
Azt tudom, hogy ez néhány nap-
pal ezelőtt megtörtént olyan 
családokkal, akiket személye-
sen nem ismerek. Az angyalok 
magukra hagyták abban a pilla-
natban azt a buszt Olaszország-
ban. Amikor először megláttam 
a hírt a portálokon csak üresen 
bámultam a sorokat. Ott volt 
bennem a düh, hogy miért tet-
te ezt a sors? Miért nem kímél-
te meg őket? 
Az unokám születése előtt a szü-
leinek a legnagyobb szorongása 
abban volt: mi lesz, ha rajtuk kí-
vüli okokból történik valami ve-
le? Ha nem vesz majd levegőt, 
ha nem hallják, hogy mozdul? 
Hiába osztottam meg velük a ta-
pasztalatomat miszerint: ahogy 
megszületik, vele együtt szülővé 
is válnak. Valahonnan legbelülről 
jön majd az, mit kell tenni és jön 
majd a biztonság érzése is. 
De nem akartak semmit sem a 
véletlenre bízni. A kiságy a háló-
szobájukba került, megvették a 
bébiőrt, és 24 órás készenlétben 
élték a napjaikat. Mintha csak 
magamat láttam volna 30 évvel 
ezelőtt. Aztán ahogy múltak a 
napok, úgy jött a bizonyosság, 
minden rendben van. 
Emlékszem a saját félelmeimre a 
fiam első lázánál, az erőm meg-
sokszorozására, amikor ölben 
rohantam vele a kórházba, mert 
befulladt, vagy azokra a napok-
ra, amikor fognom kellett a fejét, 
mert a fülét szúrták fel, és vele 
együtt sírtam a székben.
A sok álmatlan éjszakára, a há-
nyásokra, hasmenésekre, a még 
nem akarok aludni küzdelmek-
re. Az iskolai intőkre, az osztály-
termi verekedésekre, a szülői 
értekezleteken való lesütött 
szemmel ülésekre, a kamasz-
kori éjszakai kimaradásokra. A 
morgásaimra, a kiabálásokra, a 
veszekedésekre. De egyben min-
dig is biztos voltam: az életem 
legnagyszerűbb dolga az, hogy 
gyermekem született.
Ma Magyarországon nincs olyan 
anya, aki ebben a tragédiában 
ne gondolta volna újra az életét, 
hálát adva a sorsnak, hogy ott 
van mellette a gyermeke épen, 
egészségesen. Anyák és apák fe-
jezik ki azt: érzelmileg támogat-
ják azokat a családokat, akiknek 
ezzel a szörnyű tragédiával kell 
szembe nézniük.
A teremtő adjon nekik eh-
hez erőt, hogy elviseljék a 
megváltoztathatatlant!

SZI – Maros Éva

RÚZS

Gyász

A tiszaszederkényi  ■
Óvárosi Kult Galériában 
nyílt meg Füredi Zsu-
zsanna, népi játék- és 
kismesterség oktató ki-
állítása. A magyar kul-
túra napja alkalmából 
berendezett tárlat a kéz-
művesség széles spekt-
rumát mutatja be. 

Füredi Zsuzsanna hímzé-
sei, gyöngyből készült éksze-
rei is helyet kaptak, csakúgy, 
mint a fonott kosarak, mé-
zeskalácsok és a hímes tojá-
sok. Az alkotó hosszú évek 
óta hódol szenvedélyének. 
Nem csak egyedül, hiszen 
három csoportot is vezet, a 
Guzsalyas, a Szederke és a 

Százszorszép szakköröket. 
- Elsősorban természe-

tes anyagokat használtam 
- mondta Füredi Zsuzsanna 
-, ezek úgynevezett fonható 
szálas anyagok. Gyékényből, 
szalmából, kukoricacsuhé-
ból készült dolgokat is hoz-
tam magammal. Elsősorban 
olyan szempontok alapján 

válogattam, hogy hogyan le-
het használni ezeket a tár-
gyakat. A hímzéseken látha-
tók kifejezetten a tájegységre 
jellemző motívumok, vala-
mint a kosarak csoportosít-
hatóak formájuk és fonási 
típusuk szerint. 

- Női szemmel, női kézzel 
- ezt a címet viseli a kiállítás, 
olyan munkákat hoztam ide, 
melyek igazából a női lélek-
nek esnek jól. Ilyen például 
a hímes tojás, melyre régi 
jelképeket tudunk felvinni, 
de ilyenek a kosarak is. Fan-
tasztikus érzés ezeket a tár-
gyakat létrehozni, én min-
denkit csak biztatni tudok, 
hogy próbálja ki. 

 SZIAz MKI és az MK címek átvevői Fotó: Tiszaújvárosi Krónika

Női szemmel, női kézzel széles spektrumban

Fotó: TK
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Kincses Sziget 
HASZNÁLTCIKK 
KERESKEDÉS ÉS TURKÁLÓ

BÁLABONTÁS! 
CSÜTÖRTÖKPÉNTEKSZOMBAT 

Tiszaújváros, Piramis Üzletház (az Unicredit Bank helyén)

Sílecek,
síbakkancsok,
overálok,
korcsolyák 
széles választéka.

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.

Telefon: 46/789-417

A kanapéágyak mestere

Magyar
termékek!

TAKARÍTÁST 
VÁLLALUNK 

TISZAÚJVÁROS ÉS 
VONZÁSKÖRZETÉBEN!

Vállaljuk: 
lakások, irodák, apartmanok, 

lépcsőházak, magánszemélyek 
és cégek, kis- és nagytakarítását

(egyszeri ill. folyamatos),
festés utáni takarítását, 

ablaktisztítást rövid határidővel, 
precíz munkával,

több éves tapasztalattal!

Tel.: 06-30/900-6270

Feladatok:
 Nemzetközi és belföldi közúti fuvarok szervezése és 
  lebonyolítása, koordinálása.

 Fuvarfeladatokhoz kapcsolódó valamennyi 
  adminisztrációs feladat precíz elvégzése.

 Kapcsolattartás a meglévő ügyfelekkel.
 Ügyfélkör bővítése, új partneri kapcsolatok kialakítása.
 Ajánlatok elkészítése, összeállítása.
 Elvárások:
 Magabiztos, tárgyalási szintű angol, vagy 
  német nyelvtudás;
 Aktív felhasználói szintű számítógépes ismeretek;
 Dinamikus, önállóan dolgozni tudó higgadt 

   személyiség;
kiváló kommunikációs készség;

 Kiváló szervező és problémamegoldó képesség, 
  logikus gondolkodás;
 Pontos, megbízható munkavégzés, 

  lojális magatartás.
Előnyt jelent:
 Fuvarozási és/vagy szállítmányozási területen 

  szerzett tapasztalat;
 Értékesítési tapasztalat;
 További idegen nyelvek tárgyalási szintű ismerete;
 Felsőfokú és/vagy szakirányú végzettség.

Amit kínálunk:
 Kihívásokat jelentő, változatos munkakör

 Stabil vállalati háttér , hosszú távú munkalehetőség
 Szakmai fejlődési lehetőség

 Versenyképes, motiváló jövedelem

A Révész 
Trans Kft. 

tiszaújvárosi 
irodájába 

munkatársat
keres 

fuvar-
szervező,
üzletkötő 
munkakörbe.

Elérhetőség: Tel: 06 49/887418
Önéletrajzát az alábbi 

e-mail címre várjuk:
Irenke.jarcsicsne@reveszgroup.com

GUMIDISZKONT ÁRUHÁZ
3527 Miskolc, József Attila u. 51. 

Telefon: 46/413-756

AUTÓGUMI, FELNI, AUTÓSZERVIZ

Keretes
hirdetés felvétel:

Kiss Béla  
Tel.: 30/471-9012
e-mail: bela.kiss@szuperinfo.hu 

381576

380642

381763

381748

381731
381771

381869

379179

381990

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

Tel.: 49/610-143

MŰSZAKI 
VIZSGÁZTATÁS
EREDETVIZSGA

SAJÓÖRÖS 

381921
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Szuper ügyek
Az alkotóművészet  ■

területén végzett folt-
varró technikák elsajá-
títására, bemutatására 
irányuló tevékenységé-
ért, megyei és országos 
szerepkör betöltéséért 
a tiszaújvárosi Derkovits 
Kulturális Központ 
tárgyalkotó művészeti 
csoportjaként működő 
Tiszavirág Foltvarró Kör 
„Borsod-Abaúj-Zemp-
lén Megye Kultúrájáért” 
kitüntető díjban része-
sült. 

A Tiszavirág Foltvarró 
Kör tevékenysége igen sok-
rétű. Figyelemmel kísérik 
és alkalmazzák a foltvarrás-
ban rejlő lehetőségeket. Fo-
lyamatosan új kihívásokat 

keresnek, melyeket alkotá-
saikon keresztül valósítanak 
meg. Munkáikat különböző 
helyi, régiós, és országos ki-
állításokon mutatják be az 
érdeklődőknek, s ezeknek 
nem csak résztvevői, hanem 
szervezői is. A díjat 2017. ja-
nuár 22-én, a magyar kultúra 

napján a Derkovits Kultu-
rális Központban ünnepé-
lyes keretek között vehette 
át a csoport vezetője, Mag 
Kálmánné Csatlósné Ko-
máromi Katalintól, a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Népművelők Egyesületének 
elnökétől. SZI 

Díjazott foltvarrók a Tiszavirág alkotói

Az amatőr csoportok összművészeti gálája
A magyar kultúra  ■

napja Tiszaújvárosban 
rendezvénysorozat ré-
szeként összművészeti 
gálát rendeztek a 
Derkovits Kulturális 
Központ (DKK) színház-
termében. A másfél 
órás esten fellépett az 
50 éves kulturális köz-
pont valamennyi ama-
tőr csoportja. 

A műsorban a legki-
sebbektől a legnagyob-
bakig bemutatta tudását 
a DKK három mazsorett 
csoportja: a Tiszaújvárosi 
Jégvirág Majorette Cso-
port, a Tiszaújvárosi Ifjú-
sági Majorette Csoport, a 

Derkovits Majorette Csoport, 
illetve a Derkovits Fúvós-
zenekar, a Pántlika és Kis-
bocskor Néptáncegyüttes, 
a Bokréta Citerazenekar és a 
Mezei Virág Népdalkör.

A záróképben Mátyás 

Zoltán, az intézmény igaz-
gatója köszöntötte az amatőr 
csoportokat, így a Tiszavirág 
Foltvarró Kör tagjait is, akik 
elnyerték a Borsod-Abaúj-
Zemplén2 Megyei Népműve-
lők Egyesülete alapította Me-
gyénk Kultúrájáért díjat.

Az összművészeti gála ki-
egészítéseként a foltvarrókör, 
illetve a Guzsalyas Díszí-
tőművészeti Szakkör és a 
Szederke Díszítőművészeti 
Szakkör munkáit bemutató 
kiállítás, valamint a művé-
szeti csoportok életébe be-
tekintést nyújtó fotókiállí-
tás a Derkó Minigalériában 
látható. SZI 

Fotó: TK

Fotók: Varga Tamás

Otthonról hazafelé 
Immár 15. alkalom- ■

mal tartotta meg a 
tiszaújvárosi Énekszó 
Baráti Kör hagyomá-
nyos újévi koncertjét a 
Derkovits Kulturális 
Központban. 

Műsoruk a magyar kul-
túra napja rendezvényso-
rozathoz illeszkedett, s az 
Otthonról hazafelé elneve-
zést viselte. A zene segítsé-
gével felvillantották az élet 
nagy állomásait, bemutatták 

például az ifjúkort, a lako-
dalmat, a lány kikérésétől 
kezdve a stafírung átadá-
sáig, melyet egy-egy ének-
szám között a konferanszié 
néhány mondatos összekötő 
szövege kísért. 

Mint minden évben, az 
énekkarnak most is volt 
fellépő vendégkórusa, kon-
certjüket a Szakáldi Szi-
várvány Daloskör műsora 
színesítette.

 SZI 
Fotó: Tiszaújvárosi Krónika

Itthon és külföldön is
Koscsó László festő-  ■

és grafikusművész ti-
zenhét évig élt és alko-
tott Tiszaújvárosban. 

Nevéhez fűződik a 
tiszaújvárosi nemzetközi 
művésztelep megteremté-
se is. Nemzetközi kapcso-
latai révén nem csak itthon, 

hanem külföldön is sok he-
lyen kiállította már műveit. 

Tiszaújvárosba a magyar 
kultúra napja alkalmából 
rendezett, Moments of Art 
címet viselő kiállítására az 
elmúlt évtizedben készült 
alkotásait hozta el.

 SZI 

Fotó: TK

Ismét kocsonyafarsang. A Becherovka Miskolci Kocsonya Farsangot immár 
a negyedik alkalommal rendezik meg február 17-19. között. Több mint 110 árus kínálja 
majd ételkülönlegességeit, természetesen főszerepet kap a kocsonya. Újra megtelik 
tehát a belváros kézműves és gasztronómiai árusokkal, népművészeti vásárral, és 
lesznek rangos koncertek is.

Természetjárók évadzárója-nyitója
A 268 embert foglal- ■

koztató TSC Természet-
járó Szakosztály évad-
záró-évadnyitó rendez-
vényt tartott. 

Az elmúlt esztendőről 
Tóth Éva szakosztályvezető 

számolt be, elmondta, hogy 
a szakosztályuk négy orszá-
gos esemény megszervezé-
sét vállalta 2016-ban. A ta-
valy rendezett gyalogtúra 
napok száma összesen 55 
volt. SZI 
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I n g a t l a n
Keresek eladó családi házat, lakást, nya-
ralót, termőföldet értékesítési célra. Érd.: 
06-30/249-8267.

H á z - ,  H á z r é s z e l a d á s
Polgár, eladó egy tetőteres, téglaépítésű, 
1982-ben épült, 4 szobás családi ház. Irány-
ár: 12 M Ft. Érd.: 06-70/361- 7696
Polgár, jó környéken eladó 2 szoba+hallos, 
nagy konyhás, összközműves, téglaépí-
tésű családi ház.  Irányár: 4,5 M Ft. Érd.: 
06-70/361-7696
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.
Hejőkeresztúr, a tóhoz közel családi ház 
eladó. Érd.: 06-20/420-3861.
Hejőpapi, központjában eladó 1550 nm-es 
telken, 100 nm-es, 3 szobás, kiváló elren-
dezésű, ízlésesen felújított, gáz- és kandalló 
fűtéses családi ház. CSOK igényelhető! Irány-
ár: 7,3 M Ft. Érd.: +36-70/636-3321.
Kesznyéten, eladó műszakilag és esztétikai-
lag felújított, 75 nm-es, 2 szobás családi ház. 
Irányár: 3,3 M Ft. Érd.: 06-70/361-7696
nagycsécs, családi ház eladó. Irányár: 4 M 
Ft. Érd.: 06-20/352-2170, vagy 06-30/336-
9574.
Polgár, csendes utcájában, kiváló ár-érték 
arányban lévő, jó elrendezésű, 3 szobás, 
gáz- és vegyes tüzeléses családi ház sürgő-
sen eladó 685 nm-es telken. CSOK igényel-
hető! Irányár: 10,48 M Ft. Érd.: +36-70/636-
3321.
Polgár, eladó nem központi elhelyezkedésű, 
de jó környéken lévő 3 szobás családi ház. 
Műanyag nyílászárók, új fűtésrendszer. Irány-
ár: 6,7 M Ft. Érd.: 06-70/361-7696

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.

tiszaújváros-tiszaszederkény, városrész-
ben eladó 100 nm-es, 3 szoba+étkező+konyha 
és 40 nm-es 1 szoba+konyha elrendezésű, 
két generáció számára is megfelelő, felújított 
családi ház. CSOK igényelhető! Irányár: 15,9 
M Ft. Érd.: +36-70/636-3321.

tiszaújváros-tiszaszederkény, eladó 
2003-ban épült 3 szoba, nappali, amerikai 
konyha elosztású családi ház. Irányár: 17,5 
M Ft. Érd.: 06-70/361-7696
Polgár, központjában 3 szobás családi ház 
eladó, kisebbre cserélhető árkülönbözettel. 
Érd.: 06-20/943-2211.

sajószöged, 3 szobás, összkomfortos 
családi ház eladó, akár bútorozva is, vál-
lalkozásra alkalmas helyiségekkel. Érd.: 
06-20/450-8732.

tiszaújváros-tiszaszederkény, Szabad-
ság u. 9.sz. alatt családi ház eladó. Érd.: 
06-20/257-4622.

l a K á s e l a d á s
tiszaújváros, centrumában eladó 86 nm-es, 
2+2 félszobás, egyedi gázcirkó fűtésű társas-
házi lakás. Garázs vásárolható! Irányár: 23,5 
M Ft. Érd.: 06-70/361-7696
Kazincbarcika, belvárosi, felújítandó, par-
kettás, gázkonvektoros, 54 nm-es, fszt-i 
lakás - vállalkozásra is alkalmas - eladó. 
Érd.: 06-20/966-3662.
tiszaújváros, központi helyen 35 nm-es, I. 
emeleti lakás eladó. Érd.: 06-70/601-9966.
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, Örösi úton 37 nm-es, 1+1 
szobás, panelprogramos, klímás, erkélyes, 
jó állapotú lakás eladó. Irányár: 6,8 M Ft. Érd.: 
+36-70/636-3321.

l a K á s K e r e s é s  
Budapesti kisebb lakást vásárolnék 
készpénzért. Lehet felújítandó is. Érd.: 
+36-70/949-0944.

a l B é r l e t K í n á l a t
tiszaújváros, Lévay úton kiadó 1+1 szo-
bás, 35 nm-es, földszinti, felújított, búto-
rozott, teljes körűen felszerelt lakás. Bér-
leti díj rezsivel együtt: 90.000 Ft/hó. Érd.: 
+36-70/636-3321.
tiszaújváros, Munkácsy úton 35 nm-es, 1,5 
szobás, panelprogramos, II. emeleti lakás 
albérletbe kiadó. Érd.: 06-20/254-1178.
Kizárólag cégek-vállalkozók-vezetők részé-
re Tiszaújvárosban kiadó földszinti, 55 nm-es 
panellakás, teljesen felszerelve, szép állapot-
ban. Érd.: 06-30/218-6953.

tiszaújváros, hosszú távra kiadó egy 28 
nm-es, központi fekvésű, alacsony rezsi-
jű téglalakás. Érd.: 06-20/226-2573 
napközben.
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.

F ö l d ,  K e r t 
Újtikoson 1,6 Ha. szántóföld eladó. Érd.: 
06-30/314-5113.

Ü z l e t ,  m ű H e l y ,  t e l e P H e l y
Polgár - tanyán - mezőgazdasági épület 
eladó. Érd.: 06-70/454-5833.

g a r á z s
tiszaújváros, Mátyás király úti garázssoron 
2017. február 01-jétől garázs hosszú távra 
kiadó. Érd.: +36-70/323-3770.
Városközpontban ház alatti garázs eladó. 
Érd.: 06-70/454-5833.

J á r m ű K e r e s é s 
autó, terepjáró azonnali készpénzes vásár-
lása 0Ft-tól 5millióig. Hívjon most! Érd.: 
06-30/881-2377.

törött, totálkáros személy- és kisteherau-
tót vásárolnék bontásra, szállítással. Érd.: 
06-30/205-6311.

á l l a t

Csirkevásár! 495 Ft/kg 2017. február 
08-15-ig! Saját keverésű takarmányon 
nevelt, házias jellegű baromfi. Igény ese-
tén pucolási, belezési lehetőség! Telephely: 
Tiszatarján, Deák F. u. 10. Érd.: 06-30/579-
7517, 06-70/233-5847.

20 kg-os bárányok eladók. Érd.: 06-70/340-
6288.
Hízó van eladó. Helyszínen kiválasztható. 
Érd.: 06-20/577-5252.

n ö V é n y

KUKOrICaVetŐmagOK: Dekalb, Pioneer, 
Syngenta januárban akciósan rendelhetők 
házhoz szállítással. Tel.: 06-20/980-4449, 
www.kukoricavetomag.hu

zab, őszi árpa eladó. Érdeklődni lehet: 
06-20/953-7620.

e g y é B  e l a d á s
eladó gáztűzhely (központi gyújtás, sütővilá-
gítás, saválló), Zanussi fagyasztóláda, váltós 
28-as férfikerékpár, 28-as női Csepel kerék-
pár. Érd.: 06-30/880-9020.
Olasz bárpultos szekrénysor, 4 ajtós tükrös 
gardróbszekrény eladó. Érd.: 06-70/454-
5833.

tüzifa eladó kalodában 1x1x1 m. Tölgy, 
bükk, akác 15eFt/m3-től. Gyors házhoz 
szállítással. Érd.: 06-20/805-7697.

Válogatott minőségi, használt ruhák 300 
Ft/db ártól, amíg a készlet tart. Teljes áru-
készlet csere! Tiszaújváros, Tisza út 4. (Kár-
páti Szálló alagsora)

s z O l g á l t a t á s  K í n á l a t

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.

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

lakásfelújítás A-tól Z-ig! Festés, mázolás, 
hideg-meleg burkolás, gipszkarton szerelés, 
stb. Hívjon bizalommal: 06-20/424-6156.
lakások és családi házak teljes belső felújí-
tását vállaljuk. Érd.: 06-20/451-7144.

m U n K a H e l y e t  K í n á l
213.000 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.
Budapesti munkavégzéshez keresünk vil-
lanyszerelőt, lakatost, kábelhúzót. Szállás-
sal, utazással, előleggel. Érd.: 06-30/905-
6044.
Hegesztő és lakatos szakképesítéssel ren-
delkező, fémipari szakmában jártas mun-
kavállalókat keresünk. Jelentkezés önélet-
rajzzal: kamionszerviz@stefancamion.hu 
címre, vagy meghallgatás előre egyeztetett 
időpontban.
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MTI
HÍRFELHASZNÁLÓ

Kos - Ha segítségért fordul-
nak Önhöz, legyen ideje leülni 
és beszélgetni mások prob-
lémáiról. Ez az időszak Önnek 
is hozhat nehéz helyzeteket, így 

nem árt, ha többekkel is jó viszonyt ápol. 
Adjon nekik lehetőséget, hogy kifejtsék 
a véleményüket. A türelem meghálálja 
önmagát. 

Bika - Energiáit az új 
lehetőségek felkutatására 
fordítsa, járjon nyitott szemmel 
és ragadja meg a kínálkozó 
alkalmakat. Ezt a jó tanácsot 

a szerelem terén most ne alkalmazza. A 
csillagok állása nem az érzelmi impulzu-
sok szabad áramlásának kedvez, hanem 
a kreativitásnak. 

Ikrek - A szerelemben óva-
kodjon a légvár építésétől, ma-
radjon csak a realitás talaján. 
Munkája során is fogadja meg 
ezt a tanácsot, most nem az 

álmodozás ideje van. Kemény munkával 
azonban elérheti céljait. Mindemellett 
figyeljen az egyensúlyra! A családját ne 
hanyagolja el, mert számítanak Önre!

Rák - Még önmagát is meg 
fogja lepni azzal, hogy milyen 
jó ütemben halad teendői 
elvégzésével. Egyedül a csil-
lagok kavarhatnak be Önnél, 

ugyanis a hét közepén hangulatinga-
dozóvá és fokozottan érzékennyé válik, 
ami miatt azt érzi, mintha az egész világ 
összefogott volna Ön ellen.

Oroszlán - A héten a csil-
lagok nem igazán engedik 
meg Önnek a tétlenkedést. 
Nem csak, hogy cselekvésre 
sarkallják majd, hanem zűrös 

ügyek megoldására is. Csodavárás helyett 
mindenképpen menjen is utánuk! A hét 
romantikát és szenvedélyt ígér, különösen 
akkor, ha nyitott a kezdeményezésre.

Szűz - A csillagok igyekszenek 
Önt tehermentesíteni azért, 
hogy a fontosabb dolgokra 
és ugyanakkor önmagára is 
jusson elég ideje és ne csak 

azt érezze, hogy állandóan robotol és alig 
akad valami öröme az életében. Rengeteg 
munka vár Önre a héten, de szerencse, 
hogy bírja a terhelést.

Mérleg - Sokan szeretnék 
elcsábítani, de csak akkor 
engedjen, ha biztos benne, 
hogy az illető valóban a szíve 
választottja. Ha párkapcsolat-

ban él, számoljon a következményekkel. A 
napokban más területeken is megnőnek 
a lehetőségei, főleg a karrierben, esetleg 
a tanulmányai terén.

Skorpió - Komoly döntéseket 
kell meghoznia, ezért ne a 
megérzéseire hagyatkoz-
zon, hanem a józan eszére. 
A szélsőséges gondolkodástól 

óvakodnia kell, mert elronthat mindent. 
Ahogy közeledik a céljai eléréséhez, egyre 
türelmetlenebbé válik. Ne kezdjen kap-
kodni, mert így csak hibázni fog.

Nyilas - Szeretteire minden 
helyzetben számíthat és biztos 
lehet a barátai támogatásában 
is. A gondokat most tegye 
félre és élvezze az élet kínálta 

lehetőségeket. Nincs más dolga, mint 
követnie az Ön előtt megvilágított utat. 
Csak ne essen pánikba attól, hogy 
küszöbön vannak az álmai. 

Bak - Ha nagyobb figyelemre 
vágyik, ne erőszakkal próbálja 
kiharcolni. Ha a háttérben 
állva megmutatja, lehet Önre 
számítani, kivívhatja ugyanúgy 

az elismerést. Ez ráadásul sokkal hosz-
szabb távon jelent majd megbecsülést, 
hiszen megdolgozik érte. A csillagok 
állása a szerelemhez is kedvező!

Vízöntő - A következő napok-
ban szüksége lesz arra, hogy 
biztos háttere legyen, ahol 
megnyugodhat, ezt csak a 
családja biztosíthatja. Ahogy a 

hétköznapjait is elkerüli az unalom, úgy 
a szerelmi életét is. A szingliknek ez az 
új partner lehetőségét vagy az izgalmas 
randevúkat jelenti.

Halak - Kiegyensúlyozottnak 
érzi magát, derűlátó és lelkes. 
A kisebb gondoktól eltekintve 
nem is lesz olyan rossz ez az 
időszak. Kifejezetten elemében 

lesz, tele erővel, energiával. Habár hajla-
mos elábrándozni a havas táj látványában, 
vigyáznia kell az ízületeire, öltözzön 
melegen.

 HOROSZKÓP 5. HÉT (2017. január 30-tól február 5-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! 

1 fô
felszolgálót 

keresek
tiszaújvárosi étterembe.

Jelentkezni 
csak önéletrajzzal, 

de előtte információ: 
06-30/213-7195

A FER Tűzoltóság Kft.
tiszaújvárosi egységéhez felvételt hirdet

TŰZOLTÓ
munkakörbe

A jelentkezés feltételei:
 - büntetlen előélet 
 - alkalmassági vizsgálatokon történő megfelelés 
   (�zikai, pszichológiai,orvosi)
 - beosztáshoz előírt állami iskolai végzettség megléte 
   (érettségi bizonyítvány)
Az elbírálásánál előnyt jelent:
 - tűzoltó szakmai végzettség
 - „C” kategóriás gépjárművezetői jogosítvány
 - felsőfokú végzettség
 - tiszaújvárosi, vagy Tiszaújváros környéki lakóhely
 - érvényes PAV-1 alkalmassági vizsga
A fényképes önéletrajzot a jbabina@fer.hu email címre várjuk.
Érdeklődni a: +36-70-377-3002 telefonszámon.
Jelentkezési határidő: 2017. február 05.

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
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INGYENES SZÁLLÁSSAL

381311

51426
380643

381574

381754
381604

381959

Keleti-nyugati 
Suzuki koreai

autóalkatrészek, 
motorolajok,

szûrõk, felszerelések, 
 

gumiköpenyek.
akkuk, TÉLI-NYÁRI

Miskolc, Pesti u. 102.
Tel.: 46/367-610

30/234-8532
381919
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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
emelőgépek szervizelésére erősáramú 
végzettséggel rendelkező kollégát kere-
sünk szerviztechnikusi munkakörbe. Érd.: 
06-70/637-4810, www.humanexistence.hu

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

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

tiszaújvárosi vendéglátó egység fel-
vételt hirdet pultos munkakörben. Érd.: 
06-70/779-9034.

m U n K a H e l y e t  K e r e s
Idős hölgy gondozását vállalom ott lakással. 
Tel.: 06-70/219-0902.

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 
Földmunkagépkezelő E000431A006 tan-
folyam indul Tiszaújvárosban. Jelentkez-
ni: SA-JÓ Bt. 06-30/240-9725.

Új évi akció indul! Árzuhanás! Oktatások rész-
letre is. Bolti eladó, boltvezető, szakács, dié-
tás szakács, élelmezésvezető, pincér, ven-
déglátó eladó, üzletvezető, aranykalászos 
gazda, kézápoló-műkörömépítő, szociális 
gondozó-ápoló, kozmetikus, fodrász, angol, 
német nyelv. Érd.: 06-30/535-7938.

t á r s K e r e s é s
55 éves hölgy vagyok. Élettársat keresek. 
Tel.: 06-70/219-0902.
58 éves férfi magához való társát kere-
si 50-60 év között Mezőcsáton. Tel.: 
06-70/372-8813.

Minősített, 100%-os röntgenre dolgozni 
tudó AWI/AWI komb. hegesztők, 

izometriás csőszerelők, lakatosok 
jelentkezését várjuk. KIEMELT BÉREZÉS!

Érdeklődni hétköznap 
20/368-7670 számon (8-16 óráig)

vagy a titkarsag@�bermail.hu-ra 
küldött önéletrajzzal. 

Autószerelésben
jártas  munkatársat

keresünk.
Jelentkezés: 

06-20/912-4656

Co hegesztőket
Lakatosokat

Forgácsolókat
Betanitott

munkásokat
keresünk!!!

- Kiemelt bérezés
- Béren kívüli juttatás
- Biztosított bejutás
- Hosszútávú munka

- Azonnali kezdés
 

06704139273

Megbízható, 
dolgozni szerető

gépkezelőket 
keresünk.

 Ha ilyen vagy, 
küldd az önéletrajzod 
erre az e-mail címre: 
 Info@polipack.hu

 Biztos munkahely. 
NÁLUNK ÉRTÉK 

AZ EMBER.

Acélszerkezetes

Egyedi elképzelések kicsiben és nagyban

Nagy méret és színválaszték. Rendelhető kétszárnyú kapuval vagy billentőkapuval

Tetőkialakítás különböző lejtésirányokkal

Bomstal garázsok
Szállítás és összeszerelés ingyen!

Előleg nincs, 
fizetés összeszerelés 

után!

Megrendelés: 06-30/748-5923, 06-30/747-7376 www.bomstal.hu

FOLYAMATOS AKCIÓ!

3x5 m-es  
garázsok

Csak a sötétbarna 
és a vörös színben, 
a készlet erejéig.
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Már 10 éve Önökkel és Önökért!
10 éves jubileumunk tiszteletére 

fogadják szeretettel 3-as Akciónkat!
1. 10-en együtt!: Egy úton belül az együtt utazó társaságok esetén 
 minden 10. utas ingyen utazik!
2.  Önt is kisorsolhatjuk! Az október 31-ig velünk utazottak között 
 10 db 1 napos adventi utat sorsolunk ki!
3.  10% a jutalom! Ugyanazon az úton belül 
 minden 10. utas 10% árengedményben részesül!

EuroMiskolc Travel Utazási Iroda 
3530 Miskolc, Széchenyi u. 54. fszt. 1.

Tel/fax.: +36 46/ 322-527
www.euromiskolctravel.hu 

l info@euromiskolctravel.hu l info@szepkoruaktc.hu

2017. évi előzetes:
l Plitvicei-tavak télen (non-stop) - ÚJ! febr. 10-12. 13 800 Ft
l Velencei karnevál non stop febr. 17-19., 24-26. 19 900 Ft
l Velencei karnevál szállással febr. 17-19. 32 100 Ft-tól
l Farsang Zakopánéban febr. 25. 7 600 Ft
l Bevásárlás és városnézés Szabadkán -ÚJ! márc. 15. 9 500 Ft
l Hétvége Torockón márc. 25-26. 16 500 Ft
l Húsvét a Garda-tónál ápr. 14-17.
  Akciós febr. 28-ig:  39 900 Ft
l Húsvét Sopron-Burgenland - ÚJ! ápr. 15-17. 36 300 Ft
l Kirándulás Prágába ápr. 29-máj. 1, okt. 6-8. 31 900 Ft
l Plitvicei-tavak  (non-stop) máj. 19-21, szept. 8-10. 13 800 Ft
l Krakkó-Wieliczka-Zakopane-Auschwitz máj. 26-28, aug. 11-13, 
  okt. 21-23. 29 900 Ft
l Bécs – Schönbrunn! máj. 27. 8 900 Ft
l Pünkösd: Hajózás a Kazán-szorosban jún. 3-5. 36 900 Ft
l Pünkösd és sörfesztivál Prágában jún. 3-5. 31 900 Ft
l Betlér-Dobsinai jégbarlang jún. 10., aug. 12. 4 400 Ft
l Székelyföld-Szászföld –ÚJ! jún. 21-25. 50 000 Ft
l Sopron - Szomszédolás Burgenlandban!  jún. 22-25. 47 600 Ft
l Toszkán körutazás + tengerpart júl. 11-17., aug. 21-27. Akciós febr. 28-ig:
    34.000 Ft +100 Euro
l Zakopane-Tutajozás a Dunajecen júl. 15-16.               15 900 Ft
l Székelyföldi barangolás júl. 19-23., aug. 16-20. 43 500 Ft

381732
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51357

381811
381870
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2 m-es konyhablokk 
már 79.900 Ft-tól

Egyedi méretben is elkészítjük konyhabútorát!

4 m-es szekrénysor 
186.000 Ft helyett  

145.600 Ft
3,3 m-es szekrénysor 

149.000 Ft helyett  
126.000 Ft

Franciaágyak széles
választékban! 89.900 Ft helyett
59.900 Ft

Kanapé 
119.000 Ft helyett 
94.900 Ft

Kanapé 
116.000 Ft helyett 
89.900 Ft

130 cm-es 
előszobafal 

44.900 Ft 
helyett

36.900 Ft

T

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.

PATYOLAT
FELVEVŐHELY

mosás
vegytisztítás
varrás-javítás

szőnyegtisztítás
szőnyegszegés

AKCIÓ! szőnyeg tisztítás
 február 28-ig

 -10% kedvezmény!
Cím: 3580 Tiszaújváros,

 Szent István út 28
Nyitva: H-P. 8:30-17:30

Szo. 8:30-13:00
Telefon: 20/531-1818

Polgár és környékén nagy 
mennyiségben szállítással

telefonos egyeztetés
70/365-1748

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.

PARTNER A S IKERHEZ

KÖNYVELÉS
ADÓTANÁCSADÁS
BÉRSZÁMFEJTÉS
MUNKAER  KÖLCSÖNZÉS
MUNKAER  KÖZVETÍTÉS
HR OUTSOURCING

 

 

 

MUNKALEHETŐSÉG!
Magyarország legnagyobb 
elektronikai összeszerelő gyárába
kollégákat keresünk, azonnali kezdéssel
betanított munkára

OPERÁTOR
ÉS RAKTÁROS 
MUNKAKÖRBE 
Amit kínálunk:

l 8 órás, 3-4 műszakos 
 munkavégzés
l ingyenes felutazás
l műszakpótlék
l étkezési utalvány
l túlóra lehetőség
l álló munka
l hazautazás térítése
l szállás 2-3 ágyas 
 szobákban
l WIFI, Tv, főzési, 
 mosási lehetőség

További 
információ: 

+36 30 198 2795 
VISSZAHÍVJUK!

Munkaügyi engedélyszám:
20-004-2002;  XX-M-001/407/2013

Tájékoztató
időpontja február 

hónapban minden pénteken:

Miskolc
 ITC Székház 8.00 óra
Tiszaújváros

Hotel Phőnix, 
Bethlen G. út 4.

10.00 óra
Polgár
12.00 óra

Jelentkezésével hozzájárul személyes adatai 
kezeléséhez a www.whc.hu oldalon 

elérhető szabályzat szerint. 
Adatkezelési nyilvántartási
szám: NAIH-102776/2016
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