
    TISZAÚJVÁROS ÉS KÖRNYÉKE 2017. február 22. XXVIII/8.

Tiszaúj 08. hét

Hídfelújítás

A tél sok munkát adott 

A kemény fagyok és a hatal-
mas hótömeg nyomot hagyott 
a tiszaújvárosi utakon és jár-
dákon is./3. oldal

A háttérmunkálatok már el-
kezdődtek a kesznyéteni híd 
felújítására, de ténylege-
sen csak ez év végén vagy 
2018 elején kezdenek hozzá. 
/5. oldal

Nem csak papíron létező kapcsolat. Partnervárosi megállapodást írt alá február 16-án Tiszaújváros és 
az osztrák Neuhofen an der Krems. Mindkét város vezetője az aktív kapcsolatokat szereti. Az olyanokat, melyek 
nem csak papíron léteznek, hanem kulturális, politikai és gazdasági területen is jól működnek./3. oldal

Fotó: TK

386209

Szeretné, hogy kutyája hallgasson Önre?
ÚJ ALAPFOKÚ ENGEDELMES

TANFOLYAMOT INDÍTUNK.
Iskolánkban lehetőség nyílik 

BH vizsgára való felkészülésre.

A Sajóörösi Kutyaiskola 
tanfolyamra beiratkozás 
a közösségi téren 
(templommal szemben), 
melyre szeretettel várunk minden kis és 
nagytestű, öreg és �atal kutyust és gazdáját!

SAJÓÖRÖSI KUTYAISKOLA!SAJÓÖRÖSI KUTYAISKOLA!

Időpont: 2017. 02. 25. (szombat) 10.00 órától 
Érd.: 06-70-776-7159 Palágyi András Iskolavezető

Támogatónk:
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

Könyvelés
Elektronikus adóbevallás 

készítés
Érd.: 06-20/922-9822

PB Gázpalackok
Használaton kívüli 

gázpalackját átvesszük!
Tiszaújváros, Linde gáz lerakat 

(körforgalomnál, a benzinkút udvarán)
Tel.: 06-20/777-9966

386214

386211

386206

386338

386149

382782

379598
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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!

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.

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

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

386252
386267

386220
386264

386153
386260

386150
385046

386237
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Szuper ügyek Mamma Mia! A Sodrás Társulat, a tiszaszederkényi amatőr társulat a Mamma 
Mia! című musicalt állítja színpadra, javában tartanak a próbák. A musical bemutató-
ja egyébként április 22-én 18 órakor lesz a Tiszaszederkényi Művelődési Házban.

Olvasom, hogy Bill Clintont vá-
lasztották meg minden idők 
legkarizmatikusabb amerikai 
elnökének. Pedig ahogy a cikk 
is írta, ezen a poszton azért elég 
szoros a verseny, hiszen kisu-
gárzás szempontjából Clinton 
Kennedyt, Reagant és Obamát 
is maga mögé utasította. 
Vakargatom a fejem ezen a mé-
résen, mert bizony így távolból, 
európai szemmel nem biztos, 
hogy a legjobb pasik köré so-
rolhatjuk az első ránézésre is ki-
csit túl amerikai külsőt. Ha bele-
gondolok, nem egy Alain Delon a 
még fiatalabb szériából és hogy 
kedvezzünk a korunk színésze-
iért rajongóknak is, hát bizony 
Brad Pitt sem.
De akkor mégis mit tud a volt 
elnök, hogy lepipálja a világ tör-
ténelem nagy férfi bálványának 
tartott Kennedyt is? Az írás sze-
rint akik találkoztak vele élőben 
azt mondják: olyan szuggessziós 
képessége van, amelyet a pszi-
chológusok is csak ámulva néz-
nek. Clinton képes rá, hogy egy 
beszélgetés során 92 százalékos 
mértékben tartsa a szemkon-
taktust a másikkal. Ha az em-
ber magából indul ki, rögtön érzi 
micsoda csúcs teljesítmény ez, 
hiszen bármennyire is kíváncsi-
ak vagyunk a másikra a néhány 
másodperc után kezd lanyhulni 
az érdeklődésünk. Ami kiül az 
arcunkra egy izom rándulással, 
egy pislogással és oda is a hatás. 
De talán ettől is fontosabb, hogy 
Clinton társaságában lévő embe-
rek úgy érzik, mintha rajtuk kívül 
senki más nem lenne fontos az 
adott pillanatban, csak ők.
De honnan jön ez a varázserő? 
Mielőtt azt gondolnánk, ezt csak 
kiválasztottaknak osztotta a 
sors a születéskor, akkor csak 
emlékezzünk vissza az iskolai 
osztálytalálkozónkra, ahol szem-
besültünk azzal, nem a szürke kis 
eminens éltanuló vitte a legtöbb-
re. Hanem az a társunk, akire ak-
kor is rátapadt a szemünk és fi-
gyelmünk, ha nem akartuk, mert 
valahogy magára vonta azt.
A karizmatikus személyiség 
ugyan a metakommunikáción, 
a testbeszéden keresztül érvé-
nyesül, mégis a bensőnket ad-
ja vissza. Hiába a magas IQ, az 
iskolában megszerzett tudás-
halmaz, ha mentálisan nem va-
gyunk rendbe. És itt nemcsak az 
agyon csépelt belső hitről van 
szó, mert önismeret nélkül az 
nevetséges önhittséggé válik. 
Hanem arról, hogy tisztában va-
gyunk az emberi dolgokkal, ér-
deklődéssel, toleranciával állunk 
a világ és magunk felé.
És hogy tanulható-e karizma? 
Szerintem igen, bár iskolában 
ezt nem oktatják. Valahogy ma-
gunknak kell eljutni oda, hogy a 
mélyből előbányásszuk azt és 
nevelgessük egy életen át.

SZI – Maros Éva

RÚZS

Sárm Partnervárosi meg- ■
állapodást írt alá feb-
ruár 16-án Tiszaújváros 
és az osztrák Neuhofen 
an der Krems. 

- Folytatjuk közös utun-
kat, melyet egyszer már kö-
zös történelmünkben át-
éltünk - mondta köszöntő 
beszédében Bráz György, 
Tiszaújváros polgármeste-
re, majd szólt városunk tör-
ténelméről is: - Fiatal város 
vagyunk, aminek ugyan 
vannak régi gyökerei, de az 
ipar miatt lendült meg a vá-
ros építése. 

Günter Engertsberger, 
Neuhofen an der Krems pol-
gármestere elsősorban meg-
köszönte a barátságos fogad-
tatást, majd így folytatta: 

- Nem annyira gyakori, 
hogy partnerséget kötünk, 
ez a harmadik ilyen kapcso-
latunk. Nagyon örülünk an-
nak, hogy egy magyarországi 
várossal tesszük ezt, hiszen 
összeköt bennünket a közös 

történelem. Úgy látom, hogy 
ez a város sok mindenben 
„überel” bennünket, nagyon 
figyelemreméltó az, amit a 
sport terén elért. Én meg va-
gyok győződve arról, hogy ez 
a partnerség mindkét fél szá-
mára pozitívumokat fog hoz-
ni. Mi az aktív kapcsolatokat 
keressük, az olyanokat, me-
lyek nem csak papíron létez-
nek, hanem kulturális, poli-
tikai és gazdasági területen 
is jól működnek. 

Ötleteket cserélnek
A köszöntők után ünnepé-

lyesen is aláírta a két város 

vezetője a megállapodást, 
majd ajándékokat adtak át 
egymásnak, és a partnerség 
létrejöttét segítőknek. 

- Az együttműködés szá-
momra azt jelenti, hogy öt-
leteket cserélünk egymás-
sal - hangsúlyozta Günther 
Wenth, az Inno-Comp Kft. 
tulajdonosa, aki családjá-
val Neuhofenben él. - Na-
gyon sok közös dolgot látok 
a két város között, hiszen 
Neuhofenben és környé-
kén is jelentős a műanyag-
feldolgozás, csakúgy, mint 
Tiszaújvárosban. 

- Nagy jelentősége van 
annak, hogy partnerséget 
kötöttünk - fogalmazott az 
aláírást követően Günter 
Engertsberger polgármes-
ter - nem csak kulturális 
területen van sok közös 
dolgunk, hanem én azt gon-
dolom, hogy a későbbiekben 
a sport és a gazdaság terüle-
tén is nagymértékben profi-
tálhat mindkét város ebből 

a kapcsolatból. Tiszaújváros 
egy fiatal város, Neuhofen 
alapköveit a 12. században 
rakták le, de a környék már 
az ókori időkben is keres-
kedelmi csomópontban fe-
küdt, így elég mozgalmas a 
történelmünk. 

Az első kapcsolat is az 
iparnak köszönhető

Bráz György polgármester 
felidézte Tiszaújváros első 
partnervárosi kapcsolatának 
létrejöttét is. 

- Nagyon érdekes a város 
története – jelentette ki a pol-
gármester -, hiszen itt min-
dent a gazdaság hozott lét-
re, és az első partnervárosi 
kapcsolatunkat is az iparnak 
köszönhetjük. Az akkori 
TVK a BSF-el állt kapcsolat-
ban, így lett Ludwigshafen 
Friesenheim városrészével 
kapcsolatunk. Most is ez 
történt, egy olyan cég, ami 
a volt TVK területén műkö-
dik, az Inno-Comp Kft. tulaj-
donosa és ügyvezetője, Tor-
ma Péter segítségével hoztuk 
létre ezt a kapcsolatot. Én 
nagyon remélem, hogy eb-
ből sokat fognak profitálni 
a fiatalok, lehetőségük lesz 
a német nyelv gyakorlására. 
Abban is hiszünk, hogy a fi-
atalokat közelebb kell egy-
máshoz hozni Európában, 
mert csak akkor lesz békes-
ség. SZI

Hidegaszfalttal ja- ■
vítják az útburkolatot 
Tiszaújvárosban. 

A kemény fagyok és a ha-
talmas hótömeg nyomot ha-
gyott a járdákon, a kerék-
pár- és a közutakon is. A kis 
repedések több helyen is ká-
tyúkká nőttek, most, hogy 
elolvadt a hó, hozzá is látott 
az utak helyreállításához a 
Tiszaújvárosi Városgazda 
Nonprofit Kft. Kivágják a 

hibás részt, kiszárítják, és 
feltöltik. Így járják a várost 
a munkagépekkel. A Bé-
ke és a Dózsa György úton 
már eltüntettek néhány út-
hibát, de folyamatosan javít-
ják ott, ahol nagyobb kárt 
okozott a fagy. Akad mun-
kájuk bőven, hiszen régen 
volt ilyen hosszú, hideg tél. 
A rendkívüli időjárás most, 
ha nem is rendkívülit, de 
sok feladatot ad. Nem csak 

az állagmegóvás, a baleset-
veszély elhárítása is fontos 
szempont, ezért most első-
sorban azokat a gyűjtőutakat 
javítják, ahol nagyobb a gép-
járműforgalom, 
tavasszal pedig 
a kátyúzási 
ütemterv szerint 
kezdik a szoká-
sos, őszig tartó 
melegaszfaltos 
javításokat.A tél 

végeztével az önkormányzat 
azt is megvizsgáltatja, hogy 
hol van szükség komolyabb 
beavatkozásra, felújításra.

 SZI

Kátyúzás: a rendkívüli időjárás sok munkát adott 

Új partnerváros: Neuhofen an der Krems

A partnervárosi szerződést a két polgármester, Bráz György és 
Günter Engertsberder írta alá Fotó: TK

Fotó: TK
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Dr. Kovács Julianna
Dr. Csermely Tibor

Gondoskodunk Kedvence védőoltásáról! 
Hívjon minket bizalommal 
és házhoz megyünk. 
A VESZETTSÉG ELLENI 
OLTÁSHOZ AJÁNDÉK 
FÉREGHAJTÓT ADUNK. 
Elérhetőségeink: 06-30/270-1838
e-mail: 
allatorvospraxis@gmail.com
facebook.com/mobilpraxis

Kiszállásunk DÍJTALAN: 
Tiszaújváros, Sajóörös,

Sajószöged, Nagycsécs és 
Kesznyéten településeken.

Szakképzett, gyakorlattal rendelkező 

villanyszerelőket, 
műszerészeket 

keresünk, hosszú távú munkára 
Tiszaújváros környékéről azonnali kezdéssel!

A jelentkezéseket a 
megbizhatomunkahely@gmail.com 

címre vagy a 
06-20/220-98-57, 49/952-500-as 

telefonszámon várjuk.

TAVASZI AKCIÓ!

06-20/221-6233

Nyílászárók cseréje 
A-tól Z-ig

AKÁR 
TELJES FELÚJÍTÁSSAL. 

Pl.: panel, fém biztonsági ajtó 
bontás, beépítés szegőlecezéssel. 

Redőnyök,  szúnyoghálók nagy 
választékban. Régi ablakok 

szigetelése.

minőségi,
megújuló, 

környezetbarát 
kazánok 

kandallók

Miskolc, Csabavezér u 115. Tel.: 06-30/303-8648

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

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

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

XI. Polgári Prevenciós Nap
Egészségmegõrzõ és Egészségvédõ programsorozat

2017. március 3-4.
Minél egyszerûbb annál maradandóbb,
Ami a legegyszerûbb az lesz az örök

Március 3. (péntek)
16.30 EGÉSZ-ség
 Népi gyógyító hagyományunk 
 Elõadó: Géczy Gábor tanár, MAG Közösség alapítója

Március 4. (szombat)
15.00 Biorezonancia az egészségünkért
 Elõadó: Szabóné Magyar Mária Star-Life regionális igazgató
16.30 Test-lélek-szellem
 (Ön)gyógyítás napjainkban
 „Jelen” – létünk szavai, lépései és tettei
 Elõadó: Karácsony Marianna magyar nép gyógyász

Az elõcsarnokban kóstolók, könyvbemutatók 
és egyéb érdekességek várják a látogatókat.

l Biorezonancia mérés  l Gyógyfüvek, tinktúrák
Március 4. (szombat) 12.00-tól  teák, õrlemények vására
A mérés ára: 1 óra/4000 Ft  Tóth-Kelemen András termékei
Elõjegyzés: 06 70/279 8478  Március 4. (szombat)

Helyszín: Ady Endre Mûvelõdési Központ és Könyvtár
Polgár, Barankovics tér 6.

Az elõadások látogatása ingyenes!
Szervezõk:

Sándori Nagy Jenõné (06 70/ 279 8478) Polonkai Gábor (06 20/ 479 6505)
és az Élet Virága Egészségvédõ Egyesület

Az elõadások változtatásának jogát fenntartjuk!

386330
386500

386259

386498

386240
386266

386434

386392
386499



52017. február 22.

Szuper ügyek

Hömpölygött a tömeg a Kocsonya Farsangon
Nagy érdeklődés kísérte a hétvégén a Becherovka Miskolci Kocsonya Farsan- ■

got, mely az ország egyik legnagyobb gasztronómiai fesztiválja és vására.
Az idén február 17-19. között rendezték meg a Miskolci Kocsonya Farsangot. Kirakodó vásárán több száz kézmű-
ves és gasztronómiai árus jelent meg. A rendezvény valamennyi szabadtéri programja ingyenes volt. Koncertek, 
kézműves és gasztronómiai vásár, vendéglátó egységek, őstermelői piac és népművészeti vásár várta a vendé-
geket. Nincs kocsonyafesztivál igazi kocsonya nélkül, ezért a széles körű gasztronómiai kínálatban a kocsonya 
kiemelt szerepet kapott. A farsang programkínálatában több tucatnyi koncert, számos gyermek- és családi prog-
ram, kiállítások, farsangi felvonulás idézte meg a karneváli hangulatot. A fesztivál ideje alatt minden korosztály 
megtalálta az igényes és színvonalas szórakozási lehetőséget. Fotók: Buzafalvi Győző           SZI - BGy

A kesznyéteni hídon  ■
kisebb hibaelhárítás 
történt a hétvégén. 
Szombat délelőtt rövi-
debb időszakokra le is 
zárták a Sajón átívelő 
építményt.

A híd 1963-ban épült. Több 
mint 50 éve fontos a közle-
kedés számára a kesznyéteni 
híd, hiszen rövidebb útvona-
lat biztosít azoknak, akik a 
Sajón szeretnének átkelni, 
naponta több mint ezer gép-
jármű halad át rajta.

Minden évben meghibá-
sodik, hol a korlát, hol a pá-
lyaszerkezet. Most a hídfő 
dilatációja tört el, amit egy 
rögzített vaslemezzel tud-
tak megoldani. Tavasszal 
ez a hibaelhárítás megis-
métlődik, amikor már le-
het aszfaltozni, akkor egy 

tartósabb megoldást igye-
keznek kialakítani. 
- Mi okozta a meghibásodást? 
– kérdeztük Kecső Imrét, 
Kesznyéten polgármesterét.

KECSŐ IMRE: - Egyrészt 
az idő vas foga megtette ha-
tását, másrészt a közlekedők 
tették tönkre azzal, hogy nem 
szabálykövető magatartással 

használták a hidat. A me-
zőgazdasági gépek, a túlsú-
lyos kamionok tettek kárt a 
pályaszerkezetben. 
- Mennyibe került ez a 
megoldás?

KECSŐ IMRE: - Pontos 
összeget még nem tudunk, 
de előreláthatóan a több 
százezer forint lesz, ami a 

kesznyéteni önkormányzat 
költségvetését terheli.
- Úgy hírlik, hogy egy na-
gyobb felújítást terveznek...

KECSŐ IMRE: - Hosszú 
évek óta készülünk arra, 
hogy felújítsuk. Most végre 
lehetőséget kaptunk. A Ma-
gyar Közút Nonprofit Zrt.-
vel alkotott konzorcium 

segítségével a Közlekedés-
fejlesztés Borsod megyében 
című program keretében fel-
újíthatjuk a hidunkat. A hát-
térmunkálatok már elkez-
dődtek, de ténylegesen csak 
2017 végén vagy 2018 elején 
kezdünk hozzá.

Igyekszünk úgy szervez-
ni, hogy a nyári időszakra 
essenek a felújítási munká-
latok, a lezárások, hiszen 
az érdekeket ez sérti talán 
a legkevésbé. Viszont azzal 
számolni kell, hogy a felújí-
tás ideje alatt teljes lezárás 
lesz. Tehát több hónapon ke-
resztül nem használhatjuk 
a hidat. Ebben az időszak-
ban Girincs és Sajószöged, 
illetve Köröm és Muhi között 
komp fogja a közlekedőket 
kiszolgálni. 

 SZI 

Csütörtöki töri. A Tiszaszederkényi Művelődési Ház ismeretterjesztő soroza-
tán, a Csütörtöki törin újabb történelmi érdekességet vettek górcső alá. A legutóbbi 
előadáson Lukács Árpád történelemtanár elemezte a II. világháború egyik hazai 
vonatkozású eseményét, a kiugrási kísérletet. Legközelebb március 23-án találkoznak 
a történelem szerelmesei, ekkor Tóth Réka tart előadást az I. világháborúról.

Fotó: TK

Hibaelhárítás után felújítják a kesznyéteni hidat
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I n g a t l a n
Keresek eladó lakást, családi házat, telket, 
termőföldet, nyaralót eladás céljából. 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.
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.
Kesznyéten, 75 nm-es, két generációs, esz-
tétikailag és műszakilag felújított családi ház 
eladó. Irányár: 3,3 M Ft. Érd.: 06-30/361-
7696.
Mezőcsát, családi ház eladó. Miskolci vagy 
tiszaújvárosi panel csere is érdekel. Tel.: 
06-20/235-2640.
Muhi, 3 szobás családi ház eladó. Irányár: 
6,5 M Ft. Érd.: 06-20/773-0128.
nagycsécs, családi ház eladó. Irányár: 4 M 
Ft. Érd.: 06-20/352-2170, vagy 06-30/336-
9574.
Polgár, a Kálvária melletti utcában eladó 70 
nm lakóterületű, összközműves családi ház, 
990 nm-es telken. Irányár: 4,2 M Ft. Érd.: 
06-30/361-7696.

Polgár, centrumban 120 nm-es, felújított, 
két generációs családi ház eladó. Új tető, 
részben padlófűtés. Irányár: 6,9 M Ft. Érd.: 
06-30/361-7696.
Polgár, központjában szoba-konyhás lakó-
ház eladó. Érd.: 06-70/353-8371.
Prügy, 143 nm-es családi ház nagy kerttel, 
udvarral eladó. Érd.: 06-30/394-6937.
sajószöged, 3 szobás, összkomfortos 
családi ház eladó, akár bútorozva is. Érd.: 
06-20/450-8732.
tiszaújváros-tiszaszederkény, eladó 
2003-ban épült, 95 nm-es, tetőteres, 
nappali+amerikai konyhás családi ház. Irány-
ár: 17,5 M Ft. Érd.: 06-30/361-7696.
tiszaújváros-tiszaszederkény, Pető-
fi S. u. 15.sz. alatt családi ház eladó. Érd.: 
06-30/427-3906.

H á z K e r e s é s
Polgár, jó állapotú eladó családi házat kere-
sek. 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.
tiszaújvárosban eladó családi házat kere-
sek! Érd.: 06-70/953-3025.

l a K á s e l a d á s

sürgősen ár alatt eladó! (1,5 millió Ft-ért) 
Ózd, Lehel Vezér út 6.számban II. emele-
ti lakás. A lakáson csak ajtó-ablak fes-
ték szükségeltetik. Az ár nem!! alkuké-
pes. Érd.: 06-30/562-6278.

tiszaújváros, 50 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, földszinti, 1 szobás, 34 nm-es 
téglalakás reális áron eladó: 6,5 M Ft. Érd.: 
06-70/953-3025.
tiszaújváros, Juhar köz alatti II. emeleti, 53 
nm-es, erkélyes lakás beköltözhető állapot-
ban eladó. Érd.: 06-70/373-9049.
tiszaújváros, kertvárosi részén eladó 70 
nm-es, II. emeleti, 2 szoba+nappali elren-
dezésű, saját tárolóval rendelkező társashá-
zi lakás. Irányár: 18,4 M Ft. Érd.: 06-20/576-
1741, vagy 06-70/521-3715.

tiszaújváros, kertvárosában II. emeleti, 1,5 
szobás, erkélyes lakás eladó. Ár: 13,5 M Ft. 
Érd.: 06-70/953-3025.
tiszaújváros, Árpád úton 63 nm-es, fszt-i, 
üres, azonnal beköltözhető lakás eladó, vagy 
cég részére számlaképesen kiadó. Befejezett 
panelprogramos, tartozásmentes. Érd.: idő-
pont egyeztetéssel 49/341-163, 06-30/904-
6424.
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 VII. emeleti, 
35 nm-es, azonnal költözhető, felújított lakás 
eladó. Irányár: 7,9 M Ft. Érd.: +36-20/985-
0024.
tiszaújváros, Örösi úton eladó 1+1 félszo-
bás, IV. emeleti, panelprogramos társasházi 
lakás. Érd.: 06-30/361-7696.
tiszaújváros, Szederkényi úton 70 nm-es 
lakás márciustól eladó, vagy kiadó. Érd.: 
06-30/352-1745.
tiszaújváros, Tisza úton nagy 
szoba+ebédlő+konyha külön pincével eladó. 
Érd.: 06-20/310-4684.

l a K á s K e r e s é s 
tiszaújváros, állapottól és emelettől függet-
lenül eladó lakást keresek. Érd.: 06-70/953-
3025.

a l B é r l e t K í n á l a t
tiszaújváros, 1 szoba kiadó egyedülálló, 
középkorú, józan életű férfi részére. Kaució 
szükséges. Érd.: 06-70/394-9026.

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.

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.

g a r á z s
tiszaújváros, garázs kiadó 2017. ápri-
lis 01-től a Juhar közi garázssoron. Érd.: 
06-30/424-6918.
tiszaújváros, garázs kiadó hosszú távra az 
Építők útján. Érd.: 49/737-436.

H a s z o n j á r M ű
eladó TERRA kistraktor tartozékkal és 400-
as egyengető gyalugép. Érd.: 06-30/486-
4535.

j á r M ű K e r e s é s 

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

á l l a t
lovat veszek, öreget, selejtet is. Érd.: 
06-30/729-9170, 06-70/362-6325, 
06-20/493-4607.

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 kisméretű tálalószekrény (felső része 
üveges, alul 3 fiókos), TV-asztal. Érd.: 
06-20/800-9177.
eladó női-férfi kerékpár, Zanussi gáztűzhely 
automata, hűtőláda. Érd.: 06-30/880-9020.
Februári tüzifa akció! Kaloda 80x80x1,30 
m ár: 13000 Ft - 14500 Ft-ig. Termékeink 
10 hónapos kitermelés, akác, tölgy, bükk. 
Akár ingyenes házhoz szállítás! Fuvarun-
kat 24 órán belül teljesítjük. 80x80x130-as 
kaloda 14500 Ft, Ömlesztett m3 ár: 15500 
Ft - 16500 Ft. Hívjon bizalommal! Érd.: 
06-30/502-9810.
Ifjúsági szekrénysor, 4 részes + íróasz-
tal, megkímélt, szép állapotban eladó. Érd.: 
06-70/419-2744.

Kalodás tüzifa szorosan sorba rakva 
ingyenes házhoz szállítással! Bükk, tölgy, 
cserfa. Ár: 11500 Ft/m3. Érd.: 06-20/501-
9669.

tüzifa rendelhető közvetlen az erdészettől 
15.000 Ft-tól (15 Ft/kg-tól, 1x1x1,70 m). 
Kis- és nagy mennyiségben is szállítunk. 
Érd.: 06-70/223-0712.

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

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

v á l l a l K o z á s
terhessé vált cégét megvásároljuk! Magas 
tagi kölcsön, magas házipénztár előnyben. 
Érd.: 06-30/345-4724.

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.
ausztriai Nightclub hostess munkára keres 
csinos lányokat 19 éves kortól, top kereset-
tel. Tel.: 00-43-664-599-96-95, 06-30/313-
3516.
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
Folyás Község Önkormányzata mezőgazda-
sági,- fóliasátras,- és dísznövény termesz-
tésben jártas munkavezetőt keres. Jelent-
kezni lehet fényképes önéletrajz elküldésével:  
folyas@gmail.com e-mail címre.
gyakorlott villanyszerelőket keresünk buda-
pesti munkavégzésre. Fizetés: nettó 200.000 
Ft-tól. Érd.: 06-20/409-0094.
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.

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: 2017/08. 

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

Keretes hirdetéssel 
kapcsolatban érdeklõdjön

üzletkötõnknél, 
aki készséggel áll az 
Ön rendelkezésére!  

Kiss Béla 
Tel.: 30/471-9012 

e-mail: 
bela.kiss@szuperinfo.hu

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! 

Kiemelkedő �zetés és plusz juttatások. 
Érd.: 06-30/635-9330

Nagy létszámú húsmarha telep 
GULYÁST 

keres Hortobágyra. 

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.

1 fô
felszolgálót 

keresek
tiszaújvárosi étterembe.

Jelentkezni 
csak önéletrajzzal, 

de előtte információ: 
06-30/213-7195

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.

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

Szúnyogháló z Reluxa z Szalagfüggöny

REDÕNYÖS MUNKÁK
AKÁR FÉLÁRON!

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

Összeszerelő operátor  
álláslehetőség  
a miskolci Boschnál
A Bosch csoport kéziszerszám üzletágának Miskolcon gyártott termékei megköny-
nyítik a kisipar, a háztartások és a kertészkedők, valamint az ipari felhasználók 
munkáját. A miskolci telephelyen a Robert Bosch Power Tool Kft. 2002-ben kezdte 
meg a működését. 
Csatlakozz Te is a Bosch elektromos kéziszerszámokat gyártó termelési 
csapatához!

 Az összeszerelő operátor feladatai:
Elektromos kéziszerszámok összeszerelése, gépkiszolgálás, vizuális ellenőr-
zés, csomagolás, szerelési folyamatok optimalizálásában való részvétel.

 Az elvárásaink a jelöltekkel szemben:
Jó kézügyesség, csapatmunka, minimum 8 általános iskolai végzettség, be-
jegyzés mentes erkölcsi bizonyítvány, monotonitás tűrés, felelősségteljes 
munkavégzés.

 Amit az új kollégáknak kínálunk:
A kezdő bér kb. bruttó 165 000 Ft/hó-tól (órabéres díjazással). Ezen felül  
cafeteria, hónap dolgozója program, ingyenes buszjáratok, Bosch dolgozói 
kedvezmények, hosszú távú biztos munkahely, munkahelyi étterem, oktatá-
sok, tréningek. Közmunkásoknak további állami jövedelem támogatás!

Csatlakozz hozzánk Te is! Gyere el toborzási nyílt napunkra:
Időpont
Tiszaújváros, Munkaügyi Központ, 2017.03.06. 10.00

A további részletekről érdeklődni lehet az alábbi telefonszámon: 70/324-5813

facebook.com/bosch-magyarország

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

vendéglátó egység pultost keres. Érd.: 
06-20/442-0752.

regisztrált mérlegképes könyvelőt és bér-
számfejtő munkatársat keresünk. Jelentkezés 
önéletrajzzal: karsai.plast@karsai.hu

szakképzett eladót felveszünk. Jelentkez-
ni fényképes önéletrajzzal: Kása Tér Bolt Kft. 
Hejőbába, Templom tér 2. Érd.: 06-70/941-
0554.
Minősített hegesztő, Csőszerelő és Kisegí-
tő munkás pozícióba keresünk munkatársa-
kat tiszaújvárosi partnercégünkhöz. Jelentke-
zés fényképes önéletrajzzal: iroda.miskolc@
adecco.com vagy Miskolc, Szentpéteri kapu 
80. 2. emelet címen Adecco Kft. 06-30/210-
5584.
tapasztalattal rendelkező konyhai kisegítőt 
keresünk Tiszaújvárosba, 8 órás, bejelentett 
munkaviszony. Érd.: hétköznap 7 - 17 óráig 
06-30/333-6025.

M u n K a H e l y e t  K e r e s
Munkát keresek! Idősek gondozását vállalom 
nagy gyakorlattal. Érd.: 06-70/504-0214.

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 Gazda OKJ 
tanfolyam. Érd.: 06-70/524-6166,  www.
oktatohazkelet.hu (E-000937/2014/A001-
A011).
Újévi akciók! Nagy árzuhanás! Oktatá-
sok részletfizetéssel is. Bolti eladó, boltve-
zető, szakács, élelmezésvezető, vendéglá-
tó eladó, cukrász, kézápoló-műkörömépítő, 
szociális gondozó-ápoló, angol, német nyelv. 
Érd.: 0630/535-7938.

t á r s K e r e s é s
58 éves férfi magához való társát keresi 
50-60 év között Mezőcsáton. Tel.: 06-70/372-
8813.
64 éves hölgy társát keresi 64-66 éves, 
tiszaújvárosi úr személyében. Tel.: 
06-20/271-4685.

v e g y e s
lakhatást, ellátást biztosítok egyedülálló 
hölgy számára házvezetésért cserébe. Tel.: 
06-30/214-7351.
Munka iránt érdeklődőt keresek középkorú 
hölgy személyében. Német-angol nyelvtudás 
előny, osztrák, uniós, szociális munkaterület. 
Tel.: 06-30/880-9020.

Magasépítészetben jártas, 
gyakorlattal rendelkező, rajzról önállóan 

dolgozni tudó munkatársat keresünk 
hosszú távra Tiszaújvárosba. 

Érdeklődni a 06-20/264-4581 számon 
vagy a flottepito@gmail.com-ra 

küldött önéletrajzzal. 

Szakács állás!
Tiszaújvárosi vendéglátóegység gyors, 

munkájára és környezetére igényes 
szakképzett szakácsot keres.

KIEMELT BÉREZÉS! 

Tel.: 20/560-1129

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!

Telefon: 46/789-417

A kanapéágyak mestere

Magyar
termékek!
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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.

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

l Magyar radiátorok készletről! 
 (10 év garanciával)
l LED izzók már 840 Ft-tól!
l HAJDÚ termékek 
 (centrifuga, mosógép, bojler)
l MOFÉM csaptelepek

l ALFÖLDI mosdók, WC-k
l HARTYÁN fürdőszobabútorok
l Minden, ami a fürdőszoba 
 felújításához kell!
l VENTS elszívó rendszer
l Zárak, villanykapcsolók, stb.

3580 Tiszaújváros, 
Szent István út 30.
Tel.: 06-49/540-174

Lengyel szén  
(6500 kcal,  7% 
hamutartalom)  

folyamatosan kapható! 
Tel.: 06-30/415-2428

Tiszaújvárosi vendéglátó egység 

PULTOS 
munkatársat keres!

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

Igényes, tiszta, kulturált környezetben várjuk kedves vevőinket!

Hetente új akcióval!
Termékeink: Tőkehúsok: sertés, marha, juh Baromfi: csirke, kacsa, 

pulyka. Füstölt húsok, szalonnák. Csemege áruk: szalámik,
felvágottak! Házi készítésű tejtermékek! Savanyúságok nagy

választékban! Házi jellegű száraztészták! 100%-os gyümölcs levek!

Polgár, Hősök útja 13/b. (buszmegállóval szemben)
Nyitva tartás: H-P: 7-18, Szo.: 7-13-ig

Szépkártya 
Erzsébet utalvány

VISA-kártya

ELFOGADÓHELY

Akcióink
l Bőrös malachús  749 Ft-tól 
l Sertés lapocka  1049 Ft/kg
l Sertés comb  1099 Ft/kg 
l Sertés karaj csontos  1149 Ft/kg
l Sertés vastagszalonna  649 Ft/kg 
l Csirkemell �lé  1199 Ft/kg 
l Grill csirke 569 Ft/kg 
l Csirke faros comb  399 Ft/kg 
l Csirke bőrös comb�lé  769 Ft/kg 
l Csirke zúza  529 Ft/kg 
l Kacsa zúza fagyos  1049 Ft/kg
l Pulyka zúza fagyos  1099 Ft/kg
l Pulyka here fagyos  1950 Ft/kg
l Marha szegy,oldalas  999 Ft/kg 
l Marha nyak, rostélyos  1299 Ft/kg 
l Marha velős csont  650 Ft/kg

Az árak 2017. február 22-től 25-ig érvényesek.
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