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Tiszaúj 07. hét

Este a kultúrházban

Az újratervezés éve

Első olvasatban február 9-én 
tárgyalta Tiszaújváros képvi-
selő-testülete az önkormány-
zat 2017. évi költségvetés-
ét./3. oldal

A Derkovits Kulturális Köz-
pont a Magyar Népműve-
lők Egyesületének felhívásá-
ra csatlakozott a Kultúrházak 
éjjel-nappal országos rendez-
vényhez./5. oldal
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Télűzés. A kemény hidegek után nagyon vágyunk már a kellemes, napsütéses sétákra. 
De bizony az előrejelzések nem biztatnak túl sok jóval. Februári néphagyomány, hogy 
maskarákkal, hangos szóval űzzük el a telet. Bükkaranyoson a hétvégén rendezték meg 
ezt a jeles eseményt, reméljük ez meghozza majd a tavaszt számunkra.

384925

Treff Kisüzlet
MINŐSÉGI IMPORT HASZNÁLTRUHA ÜZLETÜNK

Minõségi valódi 
bõrkabát és bõrdzseki 

vásárt tartunk!
További részletek az üzletben!

Árufeltöltés naponta!
(Az akció megjelenéstől a készlet erejéig tart!)

PARK ÜZLETHÁZ Tiszaújváros, Szent István út 24.

A SZEMÜVEGLENCSÉRE
VAGY A KERETRE

KEDVEZMÉNY

AZ AKCIÓ MÁRCIUS 31-IG TART.

Tiszaújváros, Szent I. út 29/g. (az új OTP-vel szemben)
Telefon: 49/341-519 Nyitva: H-P: 9-17, Szo.: 9-12-ig

385176

385162

384900

379595

Szakács állás!
Tiszaújvárosi vendéglátóegység gyors, 

munkájára és környezetére igényes 
szakképzett szakácsot keres.

KIEMELT BÉREZÉS! 

Tel.: 20/560-1129

385294

385453
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Magyarország vezető 
Pénzügyi Szolgáltató Társasága keres 

POLGÁRI TERÜLETRE 
irodavezető és ügyfélszolgálati munkatárs 

munkakörre 1 fő munkatársat.

Munkavégzés helye:
 n Polgár
Elvárások:
 n legalább középfokú végzettség
 n magas szintű kommunikációs és problémamegoldó készség
 n nyitottság és tanulásra való hajlandóság
 n ügyfélorientált, ugyanakkor eredményorientált gondolkodásmód
 n felhasználói szintű számítógépes ismeretek (E-mail, Word, Excel)
 n pontosság, megbízhatóság, önállóság, magabiztosság 
  és határozott fellépés
 n pénzügyi érdeklődés és diploma előnyt jelent
Amit a Társaság kínál:
 n modern belvárosi iroda, kulturált munkakörnyezet
 n stabil hátterű vállalat
  (Magyarországon, és a világ számos országában piacvezető)
 n a piac minden területére kiterjedő, teljes körű termékskála
 n kimagasló jövedelem
 n előrelépési lehetőség

Amennyiben úgy érzi, hogy megfelel a munkakör 
követelményeinek és szívesen dolgozna nálunk, 
fényképes önéletrajzát erre az e-mail címen várjuk: 
ibkiss@allianz.hu

TEMETKEZÉS Kft.

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 Szúnyogháló z Reluxa z Szalagfüggöny

REDÕNYÖS MUNKÁK
AKÁR FÉLÁRON!

MRÁZ Árnyékolástechnika
49/441-154, 20/942-8888

ÚJABB 
FARSANGI AKCIÓ  

TISZAÚJVÁROSI 
COOP ÜZLETEINKBEN

FEBRUÁR 1521IG!

HÉTVÉGI AKCIÓ TŐKEHÚST ÁRUSÍTÓ 
ÜZLETEKBEN FEBRUÁR 16-18-IG! 

Eh.Csontos 
csirkemell 1 kg  

799Ft

COOP prémium 
csemege szalámi
380 g, 3155 Ft/kg

1199Ft

Pöttyös 
tejsüti 
kakaós, 
tejes
28 g

89Ft

Delikát 
ételízesítő 
klasszikus
75 g, 2387 Ft/kg

179Ft

Miskolci 
Búzafinom-
liszt 
1 kg 119Ft

Eh. sertés karaj 
csont nélkül 1 kg 

1199Ft

Eh. Sertés 
comb 1 kg 

999Ft

Keresse az egyéb akciós 
termékeket az üzletek 

polcain!

Fő feladatok:

Elvárások:

Előnyt jelent:

Amit ajánlunk:

Jelentkezés: MOL.HU Karrier menüpont Hazai állásajánlataink weboldalon! 

MŰSZAKI ELŐKÉSZÍTŐ MUNKATÁRS MŰSZERES 

A munkavégzés helye:
  TISZAÚJVÁROS

384898
384916

384766

384914

383879

384968
385178

385288
384599
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Szuper ügyek 200 milliós támogatás. Ónod község az egyes települési önkormányzatok 
feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításokról szóló 
1818/2016. (XII. 22.) korm. határozat alapján vásártér infrastruktúra-fejlesztésre és 
útfelújításra 200 millió forint támogatást nyert.

A Tisza jegén ragadt  ■
férfit helikopterrel 
mentették ki.  

A levonuló jeges ár február 
13-án elsodorta és a folyó kö-
zepén a jégtáblák közé szorí-
totta a tiszacsegei kompot, a 
fedélzetén az éjjeliőrrel.

A szakemberek attól tar-
tottak, hogy egy újabb jég-
mozgás összeroppantja a 
járművet, ezért 
helikopteres se-
gítség érkezett a 
helyszínre. A Hon-
védelmi Miniszté-
rium kommuniká-
ciós osztályának 
közleménye sze-
rint a Magyar 

Honvédség Légi Kutató-
Mentő Szolgálatának Mi-8-
as helikoptere mentette ki 
a férfit. A honvédségi heli-
kopter az Országos Kataszt-
rófavédelmi Főigazgatóság 
kérésére szállt fel, és a hely-
színre érkezést követően si-
keresen felvette a kompon 
tartózkodó embert - közöl-
ték..                               SZI 

Helikopteres segítség

A tiszaújvárosi önkormányzat február 9-án tárgyalra első olvasatban a város sköltségvetését

Azt, hogy nemcsak az idézetek 
könyvében létezik az önzetlen 
szeretet akkor tapasztaltam 
meg, amikor fiam született. 
Nem mintha nem tudtam volna 
adni magamból előtte mások-
nak, de ha így visszagondolok 
arra a huszonéves lányra, azért 
minden nyitottság és mások-
ban jót kereső törekvésben 
ott volt a szorongás. Mi van 
ha tévedek? Mi van, ha olyan-
ra pazarolom el a szeretete-
met, aki kihasználja és sem-
mibe veszi azt?
Fiam iránti érzés más volt. Kü-
lönbözött a szüleim iránt ér-
zett szeretettől, az átélt sze-
relmek olykor felemelő, olykor 
mélybe vivő hullámvasútjától, 
a barátok iránt táplált megbe-
csüléstől. Sokáig meg sem tud-
tam fogalmazni mi ez. Még ha 
adott pillanatban plafonon is 
voltam a tehetetlenségemben, 
ha ránéztem újra elöntött ez a 
simogató érzés. Akkor is, ami-
kor egész éjszakát végig bőgte 
és akkor is, amikor két évesen 
fehér irha bundában – amit én 
erőltettem rá – a megolvadt 
hólében fetrengett. Az elmúlt 
három évtizedben megtanított 
sokféleképpen szeretni. Féltő-
en, ragaszkodóan, elengedően, 
tisztelettel, önzetlenül.
Hálás vagyok sorsnak, a fiam-
nak, a feleségének azért, hogy 
részese lehetek újra annak a 
csodának, ami egy kisgyerek 
érkezését jelenti a családban. 
Az unokámnak, aki beara-
nyozza sokunk életét. Akiben 
ott van a születése pillanat-
tól kezdve az őszinte szeretet. 
Akire, ha rámosolyognak, visz-
szamosolyog és szeméből árad 
az a melegség, amire ősidők 
óta vágyik az ember.
Élete első szülinapján is állta a 
sarat. A népes családja, nagy-
szülők, nagynénik, keresztszü-
lők mind részesei szerettek 
volna lenni ennek a napnak, 
sok ajándékkal és feléje irá-
nyuló figyelemmel. És a négy-
kézláb már remekül mászó, a 
járást most tanuló nagy egy-
éves fáradtságot nem kímélve, 
az alvást elhanyagolva, kézről 
kézre járva figyelt minden sze-
retetnyilvánulásra és vevő volt 
minden közös játékra. A kapott 
ajándékokat egyenként meg-
szemlélte, kipróbálta és még a 
gyertya meggyújtásánál is úgy 
tudott pózolni, hogy a fotók is 
remekül sikeredtek.
A kifogyhatatlannak látszó 
akkumulátorai négy óra körül 
kezdték felmondani a szolgá-
latot. Ahogy békésen ölben ült, 
áradt belőle az elégedettség. A 
nagy napja a mi napunk is volt. 
Az igazi szeretet napja.

SZI – Maros Éva

RÚZS
A nagy 

nap 
Első olvasatban feb- ■

ruár 9-én tárgyalta 
Tiszaújváros képviselő-
testülete az önkor-
mányzat 2017. évi költ-
ségvetését. Az állami 
elvonások és az ugyan-
csak törvény által előírt 
kiadások miatt a fel-
adatok újragondolásá-
ra kényszerül a város 
vezetése. 

A város vezetése a költ-
ségvetés összeállítása so-
rán szembesült azzal, hogy 
olyan bevételt csökkentő és 
a költségvetést terhelő új ki-
adási tételek jelennek meg, 
amelyek jelentősen befolyá-
solják a lehetőségeket. Be-
vételt csökkentő tételek az 
egyes támogatások elvoná-
sa, új kiadást növelő tételek a 
szolidaritási hozzájárulás, a 
minimálbér, a garantált bér-
minimum emelés, melyhez 
nem kap központi forrást 
az önkormányzat. Az álla-
mi elvonások miatt össze-
sen 2.012.807.722 forinttal 
csökkennek a felhasználha-
tó források, a minimálbér, 

garantált bérminimum 
emelése pedig városi szin-
ten közel 140 millió forint 
többletforrást igényel az 
önkormányzattól.

Bevétel, kiadás
A költségvetési bevéte-

lek tervezett előirányzata 
5.876.842.973 forint, me-
lyet az előző évi marad-
vány 494.101.206 forinttal, 
a kincstárjegy visszaváltása 
3.300.000.000 forinttal egé-
szít ki. Így a bevételek főösz-
szege 9.670.944.179 forint.

A kiadások tervezett 

előirányzata 9.649.486.879 
forint. 

Ebből a működési költség-
vetés kiadásainak előirány-
zata 8.099.232.504 forint, a 
felhalmozási költségvetés 
kiadás 1.550.254.375 forint, 
melyet növel a 21.457.300 
forint finanszírozási kiadá-
sok előirányzata, így a kiadá-
sok főösszege 9.670.944.179 
forint.

Élhető, fenntartható  
és versenyképes

2017 az „újratervezés 
éve” lesz, állapították meg 

a képviselők. A gazdasá-
gi programban megfogal-
mazott legfontosabb célok 
- Tiszaújváros továbbra is 
élhető, fenntartható és ver-
senyképes legyen - elérése 
érdekében a feladatokat újra 
át kell gondolni.

A költségvetés bevételi ol-
dala azonban biztosítja a cél-
kitűzések megvalósítását, a 
közszolgáltatások, szolgálta-
tások megszokott színvona-
lát - áll az előterjesztésben, 
melyről február 23-án lesz 
végszavazás.  

SZI
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Nagy érdeklődés kí- ■
sérte február 11-én az 
Ónodon a vásártéren 
megrendezett hagyo-
mányos böllértalálko-
zót. 

Ez a fesztivál immár a 
hetedik volt a sorban. A 
tradícionális disznóvágásról 

és a disznóvágáshoz kapcso-
lódó házi ételek, úgy mint 
hurka, kolbász, füstölt csü-
lök készítéséről és a hoz-
zá kapcsolódó programok-
ról szólt. A böllércsapatok 
mellett a sütemények is 
versenyeztek.

SZI

Ónodi böllérfesztivál

Tiszaújváros: Az újratervezés éve

Fotók: magánarchívum
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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

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

Árainkkal díjmentesen házhoz megyünk. 

SZŰCS SÍRKŐ
 Minőségi gránit síremlék

Telefon: 
06-30/351-6376

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

1 fô
felszolgálót 

keresek
tiszaújvárosi étterembe.

Jelentkezni 
csak önéletrajzzal, 

de előtte információ: 
06-30/213-7195

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

Tel.: 49/610-143

MŰSZAKI 
VIZSGÁZTATÁS
EREDETVIZSGA

SAJÓÖRÖS 

AKCIÓS TÜZIFA AKÁR 24 ÓRÁN 
BELÜLI HÁZHOZSZÁLLÍTÁSSAL!

Száraz tölgy, bükk, cser, akác.  
Gallyfa mentes.

12.000 Ft/m3-től!  
Tel.: 06-70/277-46-19

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

Könyvelés
Elektronikus adóbevallás 

készítés
Érd.: 06-20/922-9822

6 féle nemesvakolat helyszíni színkeverése raktárról, akár azonnal!
VAKOLATCENTRUM '94 KFT

Építôanyagok
NEMESVAKOLATOK
Díszítôelemek
Hôszigetelô rendszerek

Miskolc, Futó út 70/a.
Tel./Fax: 46/431-491, 560-449

Web: www.vakolatcentrumkft.hu
E-mail: vakolatcentrum@t-online.hu

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

385170

384921

385119
385292

381737

382781

385166
384567

385310

385458
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Szuper ügyek
A tiszaújvárosi  ■

Derkovits Kulturális 
Központ a Magyar Nép-
művelők Egyesületé-
nek felhívására csatla-
kozott a Kultúrházak 
éjjel-nappal országos 
rendezvényhez.

- Most egy kicsit más ol-
dalról mutatjuk meg az in-
tézményünket - nyilatkoz-
ta Bognár Imre, a kulturális 
központ szakmai igazgató-

helyettese. - Az a célunk, 
hogy becsaljunk olyan láto-
gatókat, akik esetleg ritkán 
vagy abszolút nem fordulnak 
meg nálunk. 

Minden háznak és minden 
évnek más-más tematikája 
van. Mi idén azt választot-
tuk, hogy a saját hagyomá-
nyainkat, a saját amatőr 
művészeti együtteseinket 
mutatjuk be.

Négy amatőr művészeti 
csoport háttérmunkájába 

pillanthattak bele azok, akik 
szombat délután ellátogat-
tak a Derkóba.

Festékes tenyérrel 
járkáltak

A rendezvényt a Guzsalyas 
Díszítőművészeti Szakkör és 
a Tiszavirág Foltvarró Kör 
nyílt foglalkozása kezdte, 
az aulában pedig festékes 

tenyérrel járkáló gyerekek 
és felnőttek hagytak nyomot 
maguk után. Tenyérlenyo-
matot készítettek.

A színházteremből zene 
szűrődött ki. A Derkovits 
Fúvószenekar tartott nyílt 
próbát. Ez egy kivételes al-
kalom, most meg lehetett 
nézni, hallgatni, hogyan ké-
szül az együttes a március 

15-ei ünnepségre. A fúvósok 
és a mazsorettek munkája 
szorosan összekapcsolódik, 
ezen a rendhagyó délutá-
non mégis külön próbáltak. 
A botforgató lányok Katlan 
Judit táncoktató vezetésével 
estébe nyúló zumbázással 
zárták a Kultúrházak éjjel-
nappal rendezvényt. 

 SZI 

Egy este a kultúrházban, egy kicsit más oldalról

150 millió konyha és étterem építésére. Hejőkeresztúr község 
az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő 
előirányzat-átcsoportosításokról szóló 1818/2016. (XII. 22.) korm. határozat alapján 
konyha és étterem építésére 150 millió forint támogatást nyert.

Fotó: TK

Fotó: Tiszaújvárosi Krónika

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

Tiszaújvárosi cég 
keres J.C.B 3 CX 

munkagépre kezelőt. 
Szakmai tapasztalat 

előny.
Jelentkezni: 8-16 óráig 

a 06-30/389-3080 
telefonon, vagy 
önéletrajzzal az 

info@interdico.hu 
címen.

®

385275

385120

385274

385312
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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.
Hejőkürt, eladó 4 szobás családi ház nagy 
telekkel, melléképületekkel. Érd.: 49/353-
256, 06-20/226-1850.
Igrici, 1320 nm-es, egyszobás, összkomfor-
tos családi ház melléképületekkel sürgősen 
eladó. Érd.: 06-30/236-6422.
Muhi, 3 szobás családi ház eladó. Irányár: 
6,5 M Ft. Érd.: 06-20/773-0128.
Polgár, eladó 3 szobás, étkező-konyhás, 
műanyag nyílászárós, vegyes tüzeléssel fűt-
hető, felújított családi ház. Irányár: 6,7 M Ft. 
Érd.: 06-30/361-7696.
Polgár, központjában szoba-konyhás lakó-
ház eladó. Érd.: 06-70/353-8371.
Polgár, vasútállomás közelében tetőteres, 
téglaépítésű, 110 nm-es ház eladó. Irányár: 
7,8 M Ft. Érd.: 06-30/361-7696.
sajóörös, 920 nm-es telken lévő, 
nappali+amerikai konyha, 2+2 félszobás, 
szintes családi ház eladó. Irányár: 16,9 M 
Ft. Érd.: 06-30/361-7696.
sajószöged, 3 szobás, 110 nm-es családi 
ház, ipari tevékenységre is alkalmas mellék-
épülettel eladó. Érd.: 06-30/963-5910.
sajószöged, 3 szobás, összkomfortos 
családi ház eladó, akár bútorozva is. Érd.: 
06-20/450-8732.

H á z k e r e s é s
Polgáron jó állapotú eladó családi házat 
keresek. Érd.: 06-20/958-2360.
sajóörösi családi házat vennék saját részre. 
Felújítandó is érdekel. Ár: 30 M Ft-ig. Érd.: 
06-70/381-3258.
sajóörösön jó állapotú családi házat keresek. 
Hívjon bizalommal: 06-70/953-3025.
sajószögeden eladó családi házat keresek. 
Érd.: 06-20/264-0806.
Tiszaújvárosban eladó családi házat kere-
sek. Tel.: 06-70/953-3025.

l a k á s e l a d á s
Tiszaújváros, 35 nm-es, II. emeleti lakás 
eladó. Ár: 6 M Ft. Érd.: 06-30/287-8350.
Tiszaújváros, 53 nm-es, 2 szobás, III. emele-
ti, D-i fekvésű, jó állapotban lévő lakás eladó. 
Irányár: 8,2 M Ft. Érd.: 06-30/361-7696.
Tiszaújváros, 55 nm-es, erkélyes, panel-
programos, IV. emeleti lakás az Árpád úton 
eladó. Ár: 8,9 M Ft. Érd.: 06-20/257-2788.
Tiszaújváros, Juhar köz alatti II. emeleti, 53 
nm-es, erkélyes lakás beköltözhető állapot-
ban eladó. Érd.: 06-70/373-9049.
Tiszaújváros, kertvárosában II. emeleti, 1,5 
szobás, erkélyes lakás eladó. Ár: 13,5 M Ft. 
Érd.: 06-70/953-3025.
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 eladó 1+1 félszo-
bás, IV. emeleti, panelprogramos társasházi 
lakás. Érd.: 06-30/361-7696.

Tiszaújváros, Mátyás király úton VII. emeleti, 
35 nm-es, azonnal költözhető, felújított lakás 
eladó. Irányár: 7,9 M Ft. Érd.: +36-20/985-
0024.
Tiszaújváros, kertvárosi részén 2 szoba + 
nappali elrendezésű, saját tárolóval rendelke-
ző társasházi lakás eladó. Irányár: 18,4 M Ft. 
Érd.: 06-20/576-1741, 06-70/521-3715.
Tiszaújváros, Szederkényi úton 70 nm-es 
lakás márciustól eladó, vagy kiadó. Érd.: 
06-30/352-1745.

l a k á s k e r e s é s  
Tiszaújvárosban állapottól és emelet-
től függetlenül eladó lakást keresek. Érd.: 
06-70/953-3025.
Tiszaújvárosban eladó lakást keresek (40 
nm-től 65 nm-ig). Érd.: 06-20/560-1129.

a l B é r l e T k í n á l a T
kizárólag cégek-vállalkozók-vezetők részé-
re Tiszaújvárosban kiadó földszinti, 55 nm-es 
panellakás, teljesen felszerelve, szép állapot-
ban. Érd.: 06-30/218-6953.
Polgár, társasházi 3 szobás albérlet, igény 
szerint bútorozva, számlaképesen kiadó. Érd.: 
06-70/773-6666.
Teljesen bebútorozott 1,5 szobás, I. eme-
leti lakás, városközpontban hosszabb távra 
kiadó. Bérleti díj 50.000 Ft/hó+rezsi. Kéthavi 
kaució szükséges. Érd.: 06-20/211-2974.
Tiszaújváros, központban 42 nm-es lakás 
azonnali költözéssel kiadó. Érd.: 06-70/373-
9241.

Tiszaújváros, Mátyás király úton, panel-
programos, VIII. emeleti, 37 nm-es, búto-
rozott lakás, alacsony rezsivel, hosszú táv-
ra kiadó. Érd.: 06-30/278-7796.

Tiszaújvárosban kiadó bútorozott, gépesí-
tett, I. emeleti, 1 szoba+étkezős, 40 nm-es 
lakás. Érd.: 06-30/361-7696.

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 
zártkert eladó Sajószögeden, a Borostyán 
Panzió mögötti utcában, 1820 nm. Villany, 
víz, kis faház, mögötte szerszámos tárolók-
kal, termő gyümölcsfákkal, szőlővel. Érd.: 
06-20/454-0694.

Ü z l e T ,  M ű H e l y ,  T e l e P H e l y
Tiszaújváros, Rózsa úti üzletházban irodai 
vagy kereskedelmi tevékenységre alkalmas 
21 nm-es helyiség kiadó. Érd.: 06-70/373-
9097.

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.
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
Hízók eladók Tiszagyulaházán. Tanyasi táp-
mentes, szabadtartásos. Kérésére meg-
perzseljük, kettéhasítjuk. Érd.: 06-30/965-
4858.

Tojótyúk egyéves, nagyon szép barna tol-
las, kiválóan tojó, 599 Ft/db áron, ingye-
nes házhoz szállítással rendelhető. Érd.: 
06-70/240-1331.

n ö v é n y
kisbálás széna, lucerna, szalma, valamint 
napraforgó ocsú eladó. Érd.: 06-70/407-
1037.

e g y é B  e l a d á s
akció! Tüzifa az erdészettől eladó. Érd.: 
06-70/532-2021.
eladó 4,5 részes szekrénysor, 3-2-1-es ülő-
garnitúra (2-3 ágyneműtartós, ággyá alakít-
ható), előszobafal. Érd.: 06-20/559-2659.
eladó női kerékpár, férfikerékpár, gáztűz-
hely, Zanussi fagyasztóláda, 1 m3 tüzifa. 
Érd.: 06-30/880-9020.
Ifjúsági szekrénysor, 4 részes + íróasz-
tal, megkímélt, szép állapotban eladó. Érd.: 
06-70/419-2744.
Tüzifa és szén kapható, tekézett, hasított, 
kalodás. Szén a bányától, dió, kocka, dara-
bos. Érd.: 06-70/545-7791.

válogatott minőségi, használt ruhák 300 
Ft/db ártól, amíg a készlet tart. Teljes 
árukészlet csere! Tiszaújváros, Tisza út 
4. (Kárpáti Szálló alagsora)

villanymotoros gyümölcsdaráló eladó. Érd.: 
06-30/479-7289.

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.

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

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

Családi házak építése-felújítása, igény 
szerint teljes körűen, szerkezetkész álla-
potig, vagy szakiparonként, anyagbeszer-
zéssel. Érd.: 06-20/264-2368, 06-70/536-
5693.

dunnából paplankészítés kedvező áron Pol-
gáron! Érd.: 06-30/352-1745.
személyszállítás 8 főig megegyezés sze-
rinti áron, bel- és külföldre. Kisebb bútorok, 
műszaki cikkek szállítása. Érd.: 06-20/957-
7365.

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.
dániába keresünk tapasztalattal rendelke-
ző mezőgazdasági munkásokat, traktoroso-
kat, tehenészeket, sertésgondozókat (háztáji 
vagy üzemi tapasztalattal). Alap angol nyelv-
tudás feltétel. Jelentkezés: 06(70)949-0400, 
adrienn.paloczy@andreasagro.com,  www.
andreasagro.com
Hegesztő és lakatos szakképesítéssel ren-
delkező, fémipari szakmában jártas mun-
kavállalókat keresünk. Jelentkezés önélet-
rajzzal: kamionszerviz@stefancamion.hu 
címre, vagy meghallgatás előre egyeztetett 
időpontban.
konyhai kisegítőt keresünk. Érd.: 13.30 óra 
után 06-70/677-2094.

Megváltozott munkaképességű munka-
vállalókat keresünk Polgár, és Görbehá-
za területére, reklámújság terjesztésére. 
Érd.: 06-30/684-9328.

Minősített hegesztő, Csőszerelő és Kisegí-
tő munkás pozícióba keresünk munkatársa-
kat tiszaújvárosi partnercégünkhöz. Jelentke-
zés fényképes önéletrajzzal: iroda.miskolc@
adecco.com vagy a Miskolc, Szentpéteri 
kapu 80. 2. emelet címen Adecco Kft.  Tel.: 
06-30/210-5584.
Tiszaújvárosi családi házhoz megbízható, 
leinformálható takarítónőt keresek hétköz-
napra. Érd.: 06-30/549-3813.
vendéglátó egység pultost keres. Érd.: 
06-20/442-0752.

M u n k a H e l y e T  k e r e s
56 éves nő mosást, takarítást, vasalást vállal. 
Érd.: 17 óra után 06-70/319-1847.

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).
Újévi akciók! Nagy árzuhanás! Oktatások 
részletfizetéssel is. Bolti eladó, boltvezető, 
szakács, élelmezésvezető, vendéglátó eladó, 
cukrász, kézápoló-műkörömépítő, szociális 
gondozó-ápoló, angol, német nyelv. Érd.: 
06-30/535-7938.

T á r s k e r e s é s
50-es férfi egyedülálló, káros szenvedélyek-
től mentes hölgyet keres élettársnak. Tel.: 
06-30/214-7351.
60 éves nőtlen nyugdíjas férfi vagyok. Meg-
ismerkednék házasság és családalapítás 
céljából gyermektelen, hajadon hölggyel. 
Jelige: „Pirosrózsa”. Tiszaújvárosi I. Pos-
tán maradó

v e g y e s
Hölgy partnert keresek (esetleg német nyelv-
tudással) lehetséges osztrák munkahelyre 
(szoc. ágazat). Tel.: 06-30/880-9020.

www.szuperinfo.hu
      Facebook:

Tiszaújvárosi Szuperinfó

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: 2017/07. 

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. 
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Kos - Ezen a héten Vénusz és 
Mars az Ön jegyében állnak, 
ezáltal valami különleges kisu-
gárzása lesz, fokozott Önben 
az öntudat. Lehet, hogy nagyon 

békésen telnek a napjai, de attól még, 
hogy nem kerül konfliktusba, nem jelenti 
azt, hogy lazsálhat is. A legjobb most is 
a középút!

Bika - A planéták pillanatnyi-
lag más jegyeket támogatnak. 
Időnként a Hold áll az Ön 
oldalán, de csak a hét második 
felében. Csak a feladataira 

összpontosítson, ne engedje, hogy a 
gondolatai bár merre is elkalandozzanak. 
Sajnos, volna min törnie a fejét, mert a 
gondjai egyre csak szaporodnak.

Ikrek - A pénzügyek terén 
javulhatnak a kilátásai. És 
végre szabad utat engedhet az 
érzelmeinek. Bátran beszéljen 
arról, ami foglalkoztatja és 

felejtse el kicsit a rideg valóságot. Merkúr 
és Mars szextil fényszög alatt találkoznak 
egymással, ami kedvező Önre nézve. Ez 
jó előjel! 

Rák - Ezen a héten nem áll 
minden planéta az Ön oldalán, 
de a Hold nem hagyja cserben. 
Ő az, aki erőt ad, ha nem tudja, 
hogyan tovább. A csillagok Ön 

ellen vannak, még Uránusz is, aki quad-
rát fényszögben áll a Rák jegyéhez, és 
több változatosságról gondoskodik, mint 
amennyit szeretne.

Oroszlán - Ez az Ön hete lesz! 
A teljes csapat planéta Önt 
segíti. Vénusz és Mars a Kos 
jegyében gondoskodnak arról, 
hogy biztosan ne unatkozzon. 

Mindenekelőtt a szerelemben és kapcso-
lataiban nem lesz oka panaszra. A Nap 
és Merkúr pedig garantálja a sikert. Így 
minden sokkal könnyebb!

Szűz - Forrongnak Önben az 
érzelmi energiák! Keressen 
magának olyan feladatokat, 
amelyek egy időre eltere-
lik a figyelmét! Most még 

túl ingerült ahhoz, hogy képes legyen 
megoldást keresni, de az nem segít, ha 
ok nélkül hibáztatja, aki az útjába kerül. 
Legyen most egy kicsit türelmesebb!

Mérleg - Ez a hét mondhatni 
fel fogja rázni a téli álmából. 
Nem csak, hogy szép lassan 
energikusabbá válik, de már 
talán neki is állt az ötletelés-

nek, hogy merre, hogyan tovább és mibe 
vágja a fejszéjét. Most bármilyen nagy 
dolgon törje is a fejét, azt az égiek is 
támogatják.

Skorpió - Ezen a héten 
nemigen élvezheti a csil-
lagok támogatását. A Nap és 
Merkúr quadrát fényszögben 
állnak a Skorpió jegyével. 

Magánéletében a rég elmúlt dolgokon nem 
érdemes rágódni, a sérelmeit felejtse el. 
Csak önmagát mérgezi vele, ha nem képes 
túltenni magát és bosszún töri a fejét.

Nyilas - Ezen a héten egy-
két kisebb zavartól eltekintve 
csodálatosan fogja érezni 
magát! A Nap, Merkúr, Vénusz 
és Mars az Ön oldalán állnak. 

Motivált lesz és másokat is lelkesíteni tud 
egy-egy ügy érdekében. De ez az időszak 
nem csak a munkára alkalmas, hanem 
egy rövidebb pihenésre is!

Bak - A csillagoknak 
köszönhetően eredményes, de 
zsúfolt napok elé néz. Min-
denáron ragaszkodik a bevált 
módszerekhez, a napi rutin-

jaihoz, de talán ideje volna ezen változ-
tatnia a maximális siker érdekében. A 
csillagok folyamatosan támogatják Önt, 
miközben erős hátszelet nyújtanak.

Vízöntő - Eljött a cselekvés 
ideje! Olyan dolgokkal kell 
szembe néznie, amik elől nem 
menekülhet tovább, de főként 
az anyagi helyzetével kell va-

lamit kezdenie. Most már muszáj komo-
lyan gondolkodnia a jövőjéről, az életéről, 
a céljairól. A Nap és Merkúr még az Ön 
jegyében iparkodnak.

Halak - Az Ön választása, mit 
tart fontosnak az életében, de 
el kell fogadnia azt is, hogy ez 
nem feltétlenül egyezik meg 
a környezete elképzeléseivel. 

Mindenesetre kedvezően haladnak a 
dolgai és a munkában is komolyabb 
sikereket érhet el a héten! A csillagok 
legalábbis támogatni fogják!
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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. 

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.

Országos elismertségű, döntő részben 
exportra termelő cég Törökszentmiklósra 

öntő és öntödei kézi formázó  
szakembereket keres versenyképes �zetéssel. 

Jelentkezés a 
tmontode@tmontode.hu e-mail címen 

és a +36-30/364-2173 telefonszámon.

Álláshirdetés

További információ:
www.petegisz.hu

A PÉTEGISZ Nonprofit Zrt.
gyógymasszőr 

munkakör betöltésére
pályázatot hirdet.

Munkavégzés helye: 4090
Polgár, Hősök útja 1.
Érd.: 06-52/573-173

A GARZÓ-AUDIT KFT. Polgár
könyvelő irodába keres gyakorlattal 
rendelkező, bérszámfejtésben jártas

KÖNYVELŐT. 
Érdeklődni: Garzó György

Tel.: 06-20/478-8036
E-mail: garzo56@gmail.com

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

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

Keretes hirdetéssel 
kapcsolatban érdeklõdjön

üzletkötõnknél, 
aki készséggel áll az 
Ön rendelkezésére!  

Kiss Béla 
Tel.: 30/471-9012 

e-mail: 
bela.kiss@szuperinfo.hu

385147

384970

385139
384972

384765
51483

Tiszaújvárosi vendéglátó egység 

PULTOS 
munkatársat keres!

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

384971
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Telefon: 46/789-417

A kanapéágyak mestere

Magyar
termékek!

ARANY TAPPANCS 
KISÁLLAT RENDELÔ

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

https://www.facebook.com/aranytappancsrendelo

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

IVARTALANÍTÁSI 
AKCIÓ!
-20%

kedvezménnyel február 28-ig 

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.

KYLON
ÉKSZER ÖTVÖS

SZALON MÛHELY

385179

385272

385296
385298
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NEMESBIKK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
(3592 Nemesbikk Pető� út 13.), 

mint Közös Hivatal székhelye 
PÁLYÁZATOT HIRDET

CSALÁDSEGÍTŐ

Képesítési feltételeket a 15/1998. NM. rendelet tartalmazza.
Pályázni 2017. február 28-ig  

önéletrajzzal és a bizonyítvány másolatokkal lehet.
Bővebb felvilágosítás Bódogh Bertalan polgármesternél  

személyesen vagy a 06-20/546-2233 
telefonszámon kapható.

munkakör betöltésére
Nemesbikk, Szakáld, Hejőszalonta települések

ellátására határozatlan idejű
közalkalmazotti jogviszonyban.

T

Munkatársat 
keresünk!

1 fő gumiszerelőt
1 fő futómű 
 állításban jártas 
 autószerelőt

Tel.: +36-20/924-9393

Előny: szakirányú végzettség,
 szakmai gyakorlat

Ha érdekel az állás, de 
nincs képesítésed, akkor is 

várunk! Betanítunk!

Tiszaújváros, Szent István 13.  Galéria Üzletház 
Telefon: 49/341-820 
Nyitva: H-P: 9.00-17.00, Szo.: 9.00-12.00
www.euro-optic.hu

BlueControl, UV Control vagy 
Hi-Vision LongLife PREMIUM

TÜKRÖZŐDÉSCSÖKKENTŐ RÉTEG AJÁNDÉKBA!
Az akció időtartama: 2017. február 1. – március 31.

Válassza a
Hoya prémium
felületkezeléseit!

JÁ
TÉKDZSUNGEL

Reklámozott játékok 
folyamatosan kaphatók!

Tiszaújváros, Árpád út 10.
Nyitva tartás: H-P.: 9.00-17.00, Szo.: 9.00-12.00, Ebédidő: 12.00-13.00   

KÁRTYÁS FIZETÉS! Sodexo, Erzsébet utalvány elfogadás!
Rendezvényekre héliumos lu� kapható! 

Újdonság! Használt játék beszámítás!

384905
384026

384974

384911
384894

384918
384969

384908
385173

384926


