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Tiszaúj 11. hét
Zsetonos támogatás

Idén is támogatja a civilszer-
vezeteket a TESCO. Közös-
ségépítő programokra 400 
ezer forintot lehet elnyerni az 
áruházlánctól./3. oldal

Életút emlékkiállítás

Sóvári Oszkár grafikus- és fes-
tőművész munkásságának 
egy részét mutatja be az Élet-
út címet viselő tárlat a Városi 
Kiállítóteremben./5. oldal

Hívogató jó idő. A hétvégén kiderül zsákkal 
hozzák-e a meleget a Sándorok, Józsefek és a 
Benedekek. A téli hónapok bezártsága után már 
mindenki a szabadba vágyik. A gyerekeket az 
elmúlt napokban a szeles idő sem tántorította 
el a játszóterektől.

Fotó: Buzafalvi Győző

389922

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.

Könyvelés
Elektronikus adóbevallás 

készítés
Érd.: 06-20/922-9822

Üzleteink:
Kertész Áruház Miskolc, Búza tér 10.

Kertész-Iparcikk Szaküzlet
 3580 Tiszaújváros, Széchenyi út 21-23.

Ke rtész Áru háza k Kf t.  ...h a Ön te rmésben gondolk odi k.

Aktuális 
akciós ajánlatunkban 

2017. március 16-tól március 22-ig minden 
kiskerti kiszerelésű paradicsom vetőmag
-os kedvezménnyel  vásárolható meg.20%

VETŐMAGOK KIEMELT 
KISKERESKEDELMI 
FORGALMAZÓJA

Az akcióban résztvevő 
termékekből kereskedelmi mennyiséget 

nem szolgálunk ki!

Tiszaújvárosban vendéglátóegység 

szakácsot, péket és 
konyhai kisegítőt 

keres kiemelt bérezéssel.
Tel.: 20/422-2973

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

390263

390103

389923

390115

389924

387554

379604
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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

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 március

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

TEMETKEZÉS Kft.

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

Szélvédõjavítás
Autóüveg forgalmazás

Casco ügyintézés 
Amíg Ön vásárol, 
mi kicseréljük 
a szélvédőjét!! 
Tiszaújváros TESCO parkoló
Tel.: 06-30/244-5618
www.mobilautouveg.hu

Szúnyogháló z Reluxa z Szalagfüggöny

REDÕNYÖS MUNKÁK
AKÁR FÉLÁRON!

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

MŰSZAKI VIZSGÁZTATÁS
Eredetiség 

vizsgálat

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

ST CHRISTOFER KFT
l Személygépjárművek
l Utánfutók
l Mezőgazdasági vontatók
l Lassújárművek
l Tehergépjárművek (7,5 tonnáig)

Telefon: 46/789-417

A kanapéágyak mestere

381737

390064

389767
389769

390130

390107

383879
389770

390049
390045
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Szuper ügyek
Megyei közgyűlés Sajószentpéteren. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Önkormányzat és Sajószentpéter Város Önkormányzata az 1848-49-es forradalom és 
szabadságharc 169. évfordulója alkalmából március 14-én Sajószentpéteren tartotta közös 
ünnepi közgyűlését. Az ünnepi közgyűlést Török Dezső, a megyei közgyűlés elnöke nyitotta 
meg, Demeter Zoltán országgyűlési képviselő mondott beszédet.

Ugyan mi rosszat követhettek 
el az előttem betérők, morfon-
díroztam magamban amikor el-
olvastam Polgáron a bevásárló 
centrum kávézójának A/4-es la-
pokra kinyomtatott és a falra 
kiragasztott vevőknek szóló tá-
jékoztatókat. A legyél kedves a 
pultossal, mert nehezen találha-
tó jó munkaerő felirat láttán rög-
vest végiggondoltam, hogy mi-
lyen hangnemben is kérjem meg 
a lattémat, ugyan mi számíthat 
náluk kedvesnek. Időm persze 
volt a gondolkodásra, mert az 
ott dolgozó hölgyek egyike ép-
pen mosogatott háttal nekem, 
a másik meg a pultra támasz-
kodva egy ismerősével sutto-
gott, közben pedig fém pénze-
ket számoltak.
Vasárnap délután hiába volt te-
le vásárlókkal az üzletközpont, 
csupán én álltam a pult előtt és 
egy másik hölgy kavargatta az 
asztalnál a csészéjét. A szemem 
a szóljon előre, ha kártyával akar 
fizetni utasítás után a következő 
viccesnek szánt idézetre vető-
dött: mi tiszteljük Önt annyira, 
ha telefonál, nem fogjuk ebben 
megzavarni. Én egyáltalán nem 
telefonáltam, gondoltam ma-
gamban és jól esne, ha megza-
varnának azzal, hogy a tekinte-
tüket rám vetnék. Mivel semmi 
sem változott, mégiscsak meg-
szólaltam a legkedvesebbnek 
tartott hangszínemben, mert 
igazán nem szeretném a tulaj-
donost abba a rendkívül nehéz 
helyzetbe hozni, hogy esetleg 
miattam adják fel a munka-
helyüket a láthatóan teljesen 
nyugodt lelkivilágban dolgozó 
alkalmazottak. Végül sikerült ab-
szolválniuk a megrendelést, de a 
marlenkánál kicsit elveszítették 
a fonalat. Harmadszor is meg-
kérdezték, hogy akkor milyen 
ízűt szeretnék. Harmadszorra 
is csak azt tudtam mondani, 
hogy csokisat, mert a mogyo-
rósat nem szeretem. A fogyasz-
tás után a használt eszcájgot 
visszavittem a pulthoz - nehogy 
valami gikszer legyen. De hiába 
nyitottam ki a fülemet, sem kö-
szönömöt, sem a viszont látásra 
reagáló köszönésemre nem ér-
kezett a semmi hang. 
Hogy soha többet be nem te-
szem oda a lábam, abban biz-
tos vagyok. Pedig milyen jó len-
ne összefutni a tulajdonossal. 
Akkor megmutathatnám neki 
azt a cikket amit nemrégiben 
olvastam a new yorki Waldorf 
Astória Hotelről, amit mosta-
nában zártak be felújítás miatt. 
Számos leg kapcsolódik a ehhez 
a kultikus luxus helyhez. De a 
legismertebb talán az alapító 
tulajdonos mondta, ami ma is 
szállóige: a vendégnek mindig 
igaza van. Persze Polgártól na-
gyon messze van Amerika.

SZI – Maros Éva

RÚZS

A vendég A március 15-ére el- ■
készülő tiszaújvárosi 
évkönyv több újdon-
sággal is szolgál.

Mivel tavaly jubileumi év 
volt, ez a 2016-os könyv ter-
jedelmén is látszódik, 200 
oldallal hosszabb, mintegy 
500 oldalas kiadvány jelenik 
majd meg.

Tiszaújváros évkönyve 
minden évben megjelenik, 
az eseményeket hónapról 
hónapra dolgozza fel, mel-
lékletei pedig a legfontosabb 
adatokat tartalmazzák. 

- Újdonság, hogy maga-
sabb lesz a példányszám 
is - jelentette ki dr. Fülöp 
György, Tiszaújváros al-
polgármestere -, mert azt 
gondoljuk, hogy jó lenne, 
ha az érettségiző, szakmai 
vizsgát tevő fiatalok kapná-
nak ebből a könyvből egy-
egy példányt, hogy egy ki-
csit erősítse a városhoz való 
kötődésüket. 

200 oldallal több
A másik, hogy valóban 

mintegy 200 oldallal több 
lesz a könyv. Tavaly ünnepel-
tük várossá nyilvánításunk 
50. évfordulóját, úgy gon-
doltuk, hogy az évkönyvet 
is ünnepélyesebbé tesszük, 

hiszen rengeteg olyan ese-
mény történt, melyről tudó-
sítania kell ennek a könyv-
nek. Nem csak a tartalom, 
a borító is utal a jubileumi 
évre. A Képes Krónika min-
tájára ugyanolyan színnel 
és ugyanazokkal a képekkel 

jelentkezik az évkönyv. 
Tiszaújváros évkönyve 

a hagyományokhoz híven 
március 15-ére készül el. El-
sőként a sajtónap vendégei 
és az ágazati kitüntetettek 
kapnak majd belőle.

 SZI

Az ünnepre jelenik meg Tiszaújváros évkönyve

Zsetonos támogatás a civileknek

Fotó: TK

Idén is támogatja a  ■
civilszervezeteket a 
TESCO. Közösségépítő 
programokra 400 ezer 
forintot lehet elnyerni 
az áruházlánctól.

Három tiszaújvárosi szer-
vezet várja a vásárlók vok-
sait négy héten át. A szava-
zatokat zseton formájában 
lehet leadni az áruház be-
járatánál. Aki az áruházban 
vásárol, összegtől függetle-
nül a blokkal együtt kap egy 
zsetont, amit bedobhat a be-
járatnál elhelyezett urnába. 
A TESCO közösségeket tá-
mogató pályázatának három 
befutója három tiszaújvárosi 
civilszervezet, ők gyűjtik 
most a szavazatokat.

Diák-, elsősegélynyújtó 
táborra gyűjtenek

A Magyar Vöröskereszt 
helyi szervezete diáktáborra 

gyűjt, egy ötnapos elsőse-
gélynyújtó tábort rendezné-
nek a nyáron, s ez idő alatt 
az érdeklődő ifjúságot meg-
tanítanák az alapokra, mint 
például újraélesztés, sebel-
látás, vagy hogy tudjanak 
biztonsággal használni egy 
defibrillátort. 

Utánpótlás nevelésre for-
dítaná nyereményét a Za-
bos Géza Horgászegyesület 
is. Májusban horgászver-
senyt, júliusban napközis 

horgásztábor szerveznek 
több turnusban, amihez 
jól jönne a támogatás. A 
tavalyi nyertes Alapítvány 
Tiszaújváros Gyermekeinek 
Egészségéért táborra költöt-
te jutalmát a múlt évben. Az 
idén, ha ők nyernek, egy me-
zítlábas sétányt alakítanak 
ki a Sportcentrumban, ahol 
különböző járófelületeken 
lehet végigmenni. A zseto-
nos szavazás egyébként áp-
rilis 4-ig tart. SZI

A Miskolci Egyetem Mű- ■
szaki Földtudományi Kara 
a Magyarhoni Földtani Tár-
sulat Oktatási és Közmű-
velődési Szakosztályával 
együttműködésben idén 
már 10. alkalommal ren-
dezte meg az Országos Kö-
zépiskolai Földtudományi 
Diákkonferenciát.
A márci-
us 10-11-
én tartott 
r e n d e z -
vényre 28 
e l ő a d ó i 
n e v e z é s 
érkezet t 
az ország 
16 középfokú oktatási intéz-
ményéből, közel 70 regisztrált 
résztvevőtől. Az idei konferen-
cia időpontja egybeesett a 35. 
Miskolci Nemzetközi Ásvány-
fesztivállal, amely rendezvény 
programjaihoz a résztvevők 
csatlakozni tudtak. 
Amennyiben az OTDK szekció 
zsűrije úgy ítéli meg, hogy a kö-
zépiskolás diák munkája díjat 
érdemel, számára az OTDK bár-
mely helyezése, díja, illetve az 
„OTDK junior díja” adható. SZI 

Diákok sikere 

390046
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butordepo.hu

Tegye próbára árgarancia szolgáltatásunkat!

50.000 Ft feletti vásárlás esetén 30 km körzetben 
INGYENES HÁZIG SZÁLLÍTÁS! (2017. március 31-ig)

-20-30%-os engedmények helyett 
garantáltan alacsony árak!

Ajánlatunk a készlet erejéig tart!

Raktár-
készletrôl 
azonnal 

szállítható 
bútorok!

Sarokülő
101.200 Ft helyett

94.900 Ft

Formálható pihenő fotel
20.900 FtNatália ágykeret wenge

58.500 Ft helyett

50.900 Ft

MEGKEZDTÜK 
fenyő bútorok és 

matracok forgalmazását
ÚJDONSÁG!

Szekrénysor
108.500 Ft
helyett

63.900 Ft

Basel szekrénysor
144.900 Ft helyett

132.600 Ft

Árnyékolástechnikai felsőfokon

Redőnyök, reluxák, roletták, 
sávrolók, szúnyoghálók,

20-40% kedvezménnyel 
március 14-től május 31-ig

NAPELLENZŐK, PONYVACSERÉK, 
EGYEDI ÁRNYÉKOLÓK 

KÉSZÍTÉSE, SZERELÉSE

Tel.: 06-20/970-8661, 06-20/203-8219

Műanyag termékek előállításával foglalkozó 
tiszaújvárosi telephelyű vállalat 

KARBANTARTÓ GYAKORNOK
ÉS KARBANTARTÓ

munkakörbe pályakezdő, vagy gyakorlattal  
rendelkező munkatársat keres.  

Azon személyek jelentkezését várjuk, akik legalább gép-
lakatos, lakatos, hegesztő, villanyszerelő, vagy más, a 
munkavégzéshez kapcsolható szakmunkás végzetséggel 
rendelkeznek és vállalják a 3 műszakos munkarendet, 
természetesnek tartják a feladatok ellátásához kapcsoló-
dó dinamikus munkavégzést. Előnyt jelent, ha ismerik a 
hőre lágyuló műanyagok feldolgozás-technológiáját és 
az extrúderek karbantartásával kapcsolatos alapvető fel-
adatokat.

Az önéletrajzzal ellátott pályázatokat „karbantartó” jeligére 
kérjük eljuttatni a 3581 Tiszaújváros, Pf.: 254. címre 

legkésőbb 2017. március 20-ig.

Sírkő tisztítás, felújítás 19.000 Ft-tól
Egyes síremlékek  239.000 Ft-tól
Dupla síremlék  299.000 Ft-tól

SZŰCS SÍRKŐ
 Minőségi gránit síremlék

Telefon:  06-30/351-6376
Árainkkal díjmentesen házhoz megyünk. 

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

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

COOP 
Panírozott 
rántott 
sertéskaraj gyf.
600 g, 1665 Ft/kg
(COOP ABC, COOP Szuper)

999Ft

COOP 
sóspálcika
50 g

69Ft

COOP panírozott 
halfilé rudat gyf.
500 g, 1098 Ft/kg

549Ft

Miskolci
búzafinomliszt 1 kg

119Ft

Persil normál 
mosópor 
20 mosás
1,4 kg, 714 Ft/kg

999Ft

Eh. Sertés 
karaj csont 
nélkül
1 kg (Tőkehúst 
árusító üzleteinkben)

1199Ft

március
17-18.

LEGÚJABB
TAVASZI AKCIÓNK

KÍNÁLATÁBÓL
TISZAÚJVÁROSI COOP ÜZLETEINKBEN

MÁRCIUS 1621IG

Keresse az egyéb termékeket is 
az üzletek akciós polcain!

390090

389768
390112

390062

387559
389920

390361

390161
389214
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Szuper ügyek
Tiszaújvárosban élt  ■

és alkotott Sóvári Osz-
kár grafikus- és festő-
művész. Munkásságá-
nak egy részét mutatja 
be az Életút címet vise-
lő tárlat a Városi 
Kiállítóteremben.

Az emlékkiállítás meg-
nyitóján Mátyás Zoltán, a 
Derkovits Kulturális Köz-
pont igazgatója szólt a szép-
számú nézősereghez. 

- Amikor 2016-ban elindí-
tottuk a Tiszaújvároshoz köt-
hető, itt élt vagy élő alkotók 
képzőművészeti tárlatainak 
sorát, nem gondoltuk, hogy 
ehhez a programhoz két év 
is kevés lesz. Úgy gondolom, 
hogy ma az egyik legkiemel-
kedőbb és legmeghatóbb 
eseménynek vagyunk ta-
núi - mondta az igazgató, aki 
a 2005-ben elhunyt Sóvári 

Oszkárra pályatársai, roko-
nai, barátai gondolataival 

emlékezett vissza. 
A tárlat március 31-

ig látogatható a Városi 
Kiállítóteremben. SZI 

Foglalkoztatási program. Hárommilliárd forintos foglalkoztatási program 
indul Miskolcon. A projektet az önkormányzat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kor-
mányhivatallal és a Miskolc Holding Zrt.-vel konzorciumban valósítja meg. Március 
9-én megalakult Miskolc Megyei Jogú Város Foglalkoztatási Paktum Programjának 
Paktumszervezete. 

Sóvári Oszkár Életút című emlékkiállítása

Az ideális közlekedéshez a forga-
lomban szereplők tudása, érzéke 
és műveltsége szükséges. 
Tapasztalatai között kinek ne 
lenne elszomorító és kellemet-
lenül ható esemény, élmény, 
melynek hatására hallgatósága 
megdöbben, sőt meg is rémül. 
Nem kell ahhoz baleset okozása 
vagy elszenvedése, hogy egyre 
többekből kitörjön a kártékony 
vadállat, az erőszakos, kímélet-
len viselkedés. Ezek a saját ma-
gukat rendkívül nagyra tartó, ál-
talában nemcsak goromba, de 
buta emberek nem nevezhetők 
egyszerűen illetlennek. Primití-
vek, bántóak, fülsértőek, akár 
igazuk van, akár nincs, de leg-
többször nincs. is.
Az edzettebbek is csodálkoznak 
azon – tisztelet a kivételnek -, 
hogy ilyen alpári lett a közleke-
dési morál, pedig ez csak társa-
dalmi állapotaink hű tükre. Elég 
bekapcsolni a tévét, a politiku-
sok egymás szavába vágnak, 
nem kíváncsiak csak önmaguk-
ra. A parlamenti “vitakultúra” 
színvonaláról meg jobb nem be-
szélni. Ha nekik ott szabad, ak-
kor lent miért ne, a rossz példa 
ugyanis ragályos. Az autóve-
zetés divatos rendellenessé-
ge, amikor az előttünk haladó 
nem használja indexét, bármer-
re is fordul, mondván találja ki 
az utána jövő. Az is gyakori je-
lenség, hogy balra nagy ívben 
mellékútról elénk vágnak, min-
ket leszorítva és erős fékezésre 
kényszerítve bennünket. Nő azok 
tábora is, akik bátran áthajta-
nak a piroson, minden következ-
mény nélkül. Még a nőnap sem 
szent. Egy 45 kilós hölgy enyhén 
rádudált az előtte álló autósra, 
hogy induljon, mivel zöldre vál-
tott a lámpa. Kiugrott egy 50 
körüli marcona férfi, láthatóan 
felkapta a vizet és leteremtet-
te a kismamát (akinek egyéves 
csemetéje bekötve a hátsó ülé-
sen), hogy merészeli őt vegzálni, 
s a nagyobb nyomaték kedvéért 
rácsapott a jármű tükrére. Az ije-
delem, a rémület lett úrrá a fia-
talasszonyon és útitársnőjén, at-
tól féltek a dúvad összeveri őket. 
Szerencsére idáig nem fajult az 
ügy, de otthon a férjét úgy kellett 
lecsillapítania, hogy ne vegyen 
elégtételt önbíráskodással. Vé-
gül nem tettek feljelentést sem, 
megkímélvén magukat a feles-
leges procedúráktól.
Mi újságírók is rendszeresen 
foglalkozunk ezekkel a kérdé-
sekkel egy- egy eset kapcsán, 
sőt némely cikk még egy erköl-
csi prédikációval is felér... És a 
helyzet egyre csak romlik. 

SZI - Buzafalvi Győző

BOROTVAHAB
Nőnapi 

„ajándék”

Fotó: TK

Személyesen a kamara munkájáról
Megkezdődött a vál- ■

lalkozói fórumsorozat, 
az első állomás 
Tiszaújváros volt.

A BOKIK tevékenységé-
nek népszerűsítése, teljes 
szolgáltatási palettájának 
megismertetése, valamint 
a vállalkozókkal való köz-
vetlen kapcsolat erősítése 
érdekében az elkövetke-
zendő hónapokban vállal-
kozói fórumokat szervez 
megyénk különböző telepü-
lésein. Az első rendezvényt 
Tiszaújvárosban tartották 
március 9-én. Ezeken a ren-
dezvényeken három fontos 

területre koncentrálnak a 
BOKIK vezető munkatársai: 
egyrészt előadások formájá-
ban kitérnek a kamara tevé-
kenységének bemutatására, 
másrészt felmérik a vállal-
kozók kamarával szemben 
támasztott igényeit, elvárá-
sait, harmadrészt pedig ta-
nácsadásra is sor kerül az 
érdeklődők körében.

Tiszaújvárosban Dudás 
Tiborné, a BOKIK titkára kö-
szöntötte a megjelent vállal-
kozókat, tájékoztatást adott 
a kamara munkájáról, és át-
fogóan szólt a szolgáltatá-
sokról. Hangsúlyozta, hogy 

t e k i n t e t -
tel Tiszaúj-
város és 
kör nyéke 
gazdasági 
súlyára a 
köztestület 
képviseletet 
működtet a 
városban, 

így a szolgáltatások egy je-
lentős része helyben is igény-
be vehető. Az iroda a Szent 
István út 1/a. számú házban 
található, ahol Jakab Zoltán 
képviseleti munkatárs áll az 
érintettek rendelkezésére.

A kamara kiemelt szolgál-
tatásairól a szakterületek 
vezetői részletesen beszél-
tek. Így előadást tartott dr. 
Szécsiné Bányai Ilona, gaz-
daságfejlesztési és nemzet-
közi kapcsolatokért felelős 
szakigazgató, Juhász Gábor 

pályázati referens, valamint 
Németh Zsolt szakképzési 
irodavezető.

A szakmai ismertetőket 
kötetlen eszmecsere követ-
te, amelyen elsősorban a pá-
lyázati lehetőségek iránt ér-
deklődtek a résztvevők, és 
felmerült a Tiszaújváros kör-
nyékén is egyre inkább prob-
lémákat okozó munkaerő-
hiány kérdése is. A BOKIK 
fórumsorozatának követke-
ző állomása március 23-án 
Ózd. SZI 

Fotók: magánarchívum

390287
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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.
eladó, vagy elcserélem Tisza-parti össz-
komfortos kis parasztházam miskolci 
vagy tiszaújvárosi 1-1,5 szobásra. Érd.: 
06-70/866-0403.
emőd, központjában 2 szobás családi ház 
sürgősen eladó. Érd.: 06-70/330-0947.
Kesznyéten, 3 szobás, összkomfortos csalá-
di ház, vendéglátóhelyként üzemelt helyiség-
gel, eladó vagy bérbeadó. Érd.: 06-30/271-
9492.
Kesznyéten, eladó 3 szobás családi ház 
melléképületekkel, kis kerttel. Tiszaújvárosi 
lakáscsere is érdekel. Érd.: 49/355-639 esti 
órákban.
Oszlár, 3 szobás, 120 nm-es családi ház 
eladó, nyári konyhával, melléképületekkel. 
Érd.: 06-20/356-2433 vagy 06-30/913-
3350.

Polgár, 2 szobás, konvektoros, fürdőszobás 
parasztház eladó. Érd.: 06-70/530-9952.

Polgár, 3 szobás családi ház garázs mellék-
épülettel eladó. Érd.: 06-20/218-6779.

Polgár, 3 szobás, étkező-konyhás, műanyag 
nyílászárós, dupla garázsos, felújított családi 
ház eladó. Irányár: 6,4 M Ft. Érd.: 06-30/361-
7696.

Polgár, Piactér közelében eladó 2+1 félszo-
bás, konyha-étkezős, felújított, összközműves 
családi ház. Irányár: 6,45 M Ft. Érd.: 
06-30/361-7696.

Prügy, 143 nm-es családi ház nagy kerttel, 
udvarral eladó. Érd.: 06-30/394-6937.

sajóörös, 1300 nm-es megosztható telek, 
rajta régi házzal, eladó. Irányár: 4,5 M Ft. 
Érd.: 06-70/203-6024.

sajóörös, eladó tetőteres, téglaépítésű, 2+2 
félszoba + nappalis, rendezett, folyamatosan 
karbantartott, jó állapotú családi ház. Irányár: 
13,5 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.

Tiszagyulaháza, Ady E. út 13.sz., 2 szobás, 
fürdőszobás, gázfűtéses családi ház eladó. 
Érd.: a helyszínen.
Tiszaújváros-Tiszaszederkény, eladó 2+1 
félszobás, régi típusú, felújítást igénylő csa-
ládi ház 780 nm-es telken. Irányár: 4,55 M 
Ft. Érd.: 06-30/361-7696.

l a K á s e l a d á s

Tiszaújváros, 55 nm-es, átlagos állapotú, 
IV. emeleti téglalakás a Juhar közben eladó. 
Érd.: 06-70/272-2409.
Tiszaújváros, Árpád úton IV. emeleti, 73 
nm-es, 3 szobás, panelprogramos, klímás, 
felújított lakás eladó. Irányár: 14,5 M Ft. Érd.: 
06-20/285-2193.
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, Építők útján IV. emeleti, 42 
nm-es, 1,5 szobás téglalakás eladó. Irány-
ár: 6,5 M Ft. Érd.: 06-20/285-2193.

Tiszaújváros, 35 nm-es, II. emeleti lakás 
eladó 6 M Ft-ért. Érd.: 06-30/287-8350.

Tiszaújváros, József A. úton 70 nm-es lakás 
eladó. Érd.: 06-70/321-5880.

Tiszaújváros, Mátyás király úton 48 nm-es, 
panelprogramos, IV. emeleti, részben felújí-
tott lakás azonnali költözéssel eladó. Irányár: 
8,3 M Ft. Érd.: 06-30/942-6302.

Tiszaújváros, Munkácsy M. út 44. alatt 35 
nm-es, I. emeleti, panelprogramos lakás 
eladó. Érd.: 06-70/532-2621, 06-70/569-
2151.

Tiszaújváros, Örösi úton eladó 1+1 fél-
szobás, IV. emeleti lakás fűtés korszerűsí-
tett társasházban. Irányár: 7,6 M Ft. Érd.: 
06-30/361-7696.

Tiszaújváros, Örösi úton sürgősen eladó 
56/77 nm-es bruttó alapterületű, III. emele-
ti, alacsony fenntartási költséggel bíró lakás. 
Irányár: 16,5 M Ft. Érd.: 06-30/361-7696.

Tiszaújváros, Szederkényi úton, Termálfür-
dővel szemben 63 nm-es, IV. emeleti lakás 
eladó. Érd.: 06-70/779-2439.

l a K á s K e r e s é s  
sürgősen keresek cégvezető részére az 
Örösi úton bútorozott, gépesített, 2 szoba + 
nappalis társasházi lakást. Érd.: 06-30/361-
7696.

a l B é r l e T K í n á l a T
Igényesen felújított 61 nm-es, III. emeleti 
lakás kiadó. Érd.: 17 óra után 06-20/977-
6247.
Tiszaújváros, Tisza úton kiadó 1,5 szobás 
lakás, számlaképesen. Érd.: 06-70/776-
7090.
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
Polgár, 714 nm-es építési telek eladó. Víz, 
gáz van. Érd.: 06-70/411-6150.

F ö l d ,  K e r T 
eladó Sajószöged Tiszaújváros felőli ele-
jén, körbekerített 720 nm-es zártkert, fúrt 
kúttal, 28 db termő gyümölcsfával. Érd.: 
06-20/985-0024.

Szuper ügyek
IV. Hurka-pite Fesztivál. Polgáron április 1-jén, szombaton a város főte-
rén rendezik meg a IV. Hurka-pite Fesztivált. A program reggel 6 órakor kezdődik 
disznószúrással, fogópálinkával, látvány-disznóvágással. A hivatalos megnyitó 13 
órakor lesz. Az ünnepélyes díjátadó után este 6-kor Korda György és Balázs Klári 
szórakoztatja a közönséget.

Megkönnyítik a betegek 
gyógyítását

Ötödik éve működik a  ■
Harmónia Gyógyászati 
Szaküzlet. 
Az üzlet létrehozásával cé-
lunk az volt, hogy a betegek 
gyógyulását, a hozzátartózók 
feladatait megkönnyítsük, a 
betegség megelőzés is köz-
ponti küldetés számunkra. 
Fő feladatunk gyógyászati 
segédeszközök kiszolgálása 
vény alapján is, melyet a szak-
orvos és a háziorvos ír fel, pl.: 
kerekesszék, moped, guruló 
járókeret, szobai WC. Ezen kí-
vül a vény nélkül kapható ter-
mékek is nagyon népszerűek. 
A másik profilja üzletünknek a 

baba-mama termékek. A gyer-
mek fogantatásától biztosítani 
tudjuk az anya és a baba szá-
mára fontos eszközöket pél-
dául: magzati szívhangfigye-
lő, babamérleg, szülési szett 
stb. Ápolási termékek is nagy 
választékban állnak a vásárlók 
rendelkezésére pl.: pelenka, 
háttámasz, gumilepedő stb. 
Sebek ellátására alkalmas in-
telligens kötszerekkel, rög-
zítőkkel kívánjuk a lakosság 
igényeit kielégíteni. Terápiás 

eszközök a beteg gyógyulását 
teszik hatékonyabbá gyógy-
szerek nélkül úgy, mint inha-
látor, TENS készülék, párásító 
stb. Életvitelünkből adódóan 
találkozunk a láb statikai ál-
lapotának megváltozásával, 
mely mozgásszervi elváltozás-
hoz vezet. Ezt látva fő célunk-

nak tűztük ki az ingyenes 
szűrővizsgálat bevezeté-
sét. Professzionális mű-
szerekkel a beteg számára 
érthető módon értékeljük 
az eredményt és megol-
dást is ajánlunk. Ehhez 
kapcsolódóan a gyerme-
kek lábának egészséges 
fejlődésére gondolva a 

szupinációs cipőt és talpbe-
tétet is kínálunk. Várjuk vá-
sárlóinakat nagy árukínálattal 
és szakszerű kiszolgálással. 
Forduljanak hozzánk bizalom-
mal!  SZI

Szakmai szemmel

Tiszaújváros, Szent I. út 23/B. 
(SPAR mellett) 

Tel.: 06/70 624-3840, 
06/20 571-0119 

 Nyitva: H-P 08:00-18:00; 
Szo 08:00-12:00

INFOBOX

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! 

Nyárzáró 
AKCIÓ!

25%

Tiszaújváros, 

Szent István 

út 39/d.

06-20/498-211
3

06-49/951-02
5

Március 1-20. között 

bérletakció: 
minden teljes áron 

vásárolt bérlethez 

+ 2 kezelés jár 

ajándékba.
Márciustól Dorn-féle 

manuálterápiával 

és presszoterápiás 

nyirokmasszázzsal 

egészítjük ki 

kezeléseinket. Tiszaújváros, Árpád út 7. 
(Kőrössy Autósiskola mellett) Tel.: 06-70/202-8080 e-mail: mirathermbau@gmail.com

Miratherm Bau Kft. 
Mûanyag Nyílászáró 
Szaküzlet
Ajtó, ablak, rovarháló, 
redőny, reluxa, 
harmónika ajtó, párkány
tükör, beltéri ajtó, üveg, 
acél biztonsági ajtó, 
szalagfüggöny

KYLON
ÉKSZER ÖTVÖS

SZALON MÛHELY

INGYENES számítógépes 
TALPVIZSGÁLAT 
gyerekeknek is

Harmónia Gyógyászati Központ
Tiszaújváros, Szent István út 23/B. (SPAR mellett)
Tel.: 06-49/611-887; 06-20/571-0119 Nyitva: H-P: 08:00-18:00; Szo.: 08:00-12:00-ig

Bővebb információ és időpont egyeztetés:

Talpvizsgálat időpont: 
2017. március 28.

(kedd)

GYÓGYÁSZATI SEGÉDESZKÖZÖK 
FORGALMAZÁSA ÉS KÖLCSÖNZÉSE

Szakértő
elemzést

és terápiát
végzünk

®

390120

390122

390124

390125

381311 390126
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Görbeháza határában, a 35-ös főút mel-
lett 2,9 Ha. szántó eladó. Érd.: 06-20/386-
2984.
sajószögeden 3,4 Ha. szántó és 2 x 1168 nm 
zártkert eladó. Érd.: 06-70/556-6670.

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

G a r á z s
Garázst vásárolnék Tiszaújvárosban. Érd.: 
06-20/773-0601.

J á r m ű K e r e s é s 
autó, terepjáró azonnali készpénzes vásárlá-
sa 0Ft-tól 5millióig. Hívjon most! 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.

autót veszek 10eFt-tól 1MFt-ig. Sérült is, 
keleti is érdekel. Érd.: 06-30/239-4719.

Vásárolnék bármilyen pótkocsit, MTZ-t 
és Simson-t saját részre. Érd.: 06-70/500-
3023.

á l l a T

Hízót szeretne vásárolni, de nem tudja 
kitől? Vegyen tőlem! Állandóan hívható 
telefonszám: 06-20/577-5252.

Hízott liba megrendelhető pucolva, házhoz 
szállítással. Érd.: 06-30/505-6249.
Vörös tojótyúk házhoz szállítva 650,-Ft/db. 
Érd.: 06-20/204-2382.
előnevelt csirke előjegyzéssel eladó: április 
4-től, május 2-től, május 31-től. Érd.: 46/384-
470, 06-20/252-0535.

előjegyzést felveszünk: napos csibére, 
kettős hasznosítású és húshibrid,  szállítás 
március 10., április 08.  Előnevelt csirké-
re, kettős hasznosítású és húshibrid, szál-
lítás március 27., április 14.  Vörös ket-
tős hasznosítású vágócsirkére, 1,8 - 2 kg 
súlyú, szállítás folyamatosan. Naposcsibe 
és Takarmánybolt Polgár, Rákóczi út 8. Tel.: 
52/237-327.

Farm Color továbbtartása való 3 hetes csi-
be kapható, nagyobb előjegyezhető. Érd.: 
49/342-637, 06-20/923-6477.
Hízók eladók! Tanyasi, tápmentes, kéré-
sére megperzseljük, kettéhasítjuk. Érd.: 
06-30/965-4858.

n ö V é n y
morzsolt kukorica eladó. Érd.: 06-70/373-
8789.

Tuja csemeték (80-120 cm) folyamatosan 
kaphatók 1.500 Ft/db áron, hétfőtől-pénte-
kig 8.00 - 15.00 óra között. Előzetes telefon 
egyeztetés: 06-52/391-943, Boróka Díszfa 
Iskola, Folyás Kossuth u. 9.

e G y é B  e l a d á s

Tüzifa eladó méteres szálakban (1x1x170) 
erdei m3-ben. Tölgy, bükk, gyertyán, akác 
20.000 Ft/m3-től. Gyors kiszállítás. Érd.: 
+36-20/505-6029.

Ifjúsági szekrénysor, 4 részes + íróasz-
tal, megkímélt, szép állapotban eladó. Érd.: 
06-70/419-2744.
HOnda önjáró fűnyíró eladó. Érd.: 06-70/373-
8789.

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

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

e G y é B  K e r e s é s

ezüst, platina, palládium paszta, nitrát, for-
rasztópálca, amalgám, érintkező pogácsa fel-
vásárlás minden formában, ezek ötvözeteit. 
Érd.: 06-20/923-4251.

s z O l G á l T a T á s  K í n á l a T

ácsmunkát, új tetők építését, régiek cseré-
jét, előtetők készítését, bádogozást vállalok. 
Érd.: 06-20/557-2928.

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.

lakásfelújítás: festés, szalagparkettázás, 
nyílászáró csere, burkolás, lakások bel-
ső hőszigetelése svéd technológiával. Érd.: 
06-70/416-6028.

Korrekt, megbízható víz-gáz-fűtésszerelőt, 
kőműves-festő-ács szakembert keres? Hív-
jon: 06-20/498-2149.
dunnából paplankészítés kedvező áron Pol-
gáron! Érd.: 06-30/352-1745.

FÜrdŐKádaK bontás nélküli felújítása 
gépi eljárással, gyári színekkel, garanci-
ával. Érd.: 06-30/529-0074.

Vállalkozó vállal kőműves-festő-szigetelő-
burkoló munkát. Minőségi munkák, reális 
árakkal. Érd.: 06-70/204-6239.

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.
a Deák Intertrans Kft. keres németül és ango-
lul jól beszélő fuvarszervezőt. Jelentkezni 
fényképes önéletrajzzal: deakintertrans@
deakintertrans.com e-mail címen, vagy 
06-20/932-6655-ös telefonon.
állatgondozó juhászt keresek teljes ellátás-
sal, ott lakással, fizetéssel. Érd.: 06-30/712-
4369.
ausztriai Nightclub hostess munkára keres 
csinos lányokat 19 éves kortól, top kereset-
tel. Érd.: 00-43-664-599-9695, 06-30/313-
3516.
megbízható traktorost keresünk gyümöl-
csösbe, Gyöngyös térségében. Állandó mun-
ka, biztos megélhetés, útiköltség térítés, szál-
lás lehetőség. Érd.: 06-20/935-6969.

autófényezőket keresünk ipari fényezéshez, 
vidéki munkahelyre (Győr mellé), ott lakás-
sal. Érd.: 06-30/937-4157.
Balatonkenesei vendéglőbe szezonra sza-
kácsot, pultost, konyhai kisegítőt felveszek. 
Érd.: 06-30/393-3548.
CO hegesztőket és szerkezetlakatosokat 
keresünk vidéki munkahelyre (Győr mellé), 
ott lakással. Érd.: 06-30/937-4157.
Hegesztő és lakatos szakképesítéssel ren-
delkező, fémipari szakmában jártas mun-
kavállalókat keresünk. Jelentkezés önélet-
rajzzal: kamionszerviz@stefancamion.hu 
címre, vagy meghallgatás előre egyeztetett 
időpontban.
siófokon, kürtöskalács sütéshez férfi-női 
alkalmazottat keresünk, kortól független, 
szállás megoldható. Érd.: 06-20/349-1490, 
06-20/429-3645.

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).

T á r s K e r e s é s
50 éves, elvált férfi keres 35-50 év közöt-
ti hölgyet hosszú, tartós kapcsolatra. Tel.: 
06-70/419-2116.
50-es férfi egyedülálló, káros szenvedélyek-
től mentes hölgyet keres élettársnak. Tel.: 
06-30/214-7351.
Vénusz Társközvetítő. Alapítva: 1986. Érd.: 
06-70/314-3897.

Kos - Ezen a héten Merkúr és 
Vénusz továbbra is az Ön olda-
lán áll, azonban akadnak olyan 
tényezők, amik arra késztetik, 
hogy alaposan elgondolkozzon 

jelenlegi helyzetén, és górcső alá vegye 
az elmúlt időszak sikereit és kudarcait. 
Ideje van a számvetésnek, hogy utána 
tisztán lásson mindent!

Bika - A Nappal a Halak 
jegyében minden az Ön old-
alán áll. Azonban az Ön jegyé-
vel szemben álló Hold miatt 
hatalmas szüksége lesz az 

ésszerűségre, a következetességre és 
a kreativitásra is. Olyan ismeretségekre 
tehet szert ezen a héten, amik a jövőben 
hasznosnak bizonyulhatnak.

Ikrek - Most adódhat könnyen 
ilyen, vagy olyan meglepetés. 
Érdekes újdonságokról sze-
rezhet tudomást, de veszélyez-
tetve is van, hogy könnyelműen 

cselekszik. A hét elején nehézségek, 
veszekedések, konfliktusok várhatóak, 
főként szakmai téren gabalyodhatnak 
össze a szálak. 

Rák - A Nap a Halak jegyében 
jót tesz Önnek. Erre a 
támogatásra szüksége is van, 
mert a hét kezdete a Hold-
dal és Merkúrral nem lesz 

annyira pezsgő. Könnyebben kimondja, 
amit gondol, ezért ügyeljen, hogy senkit 
nem bántson meg túlzott őszinteségével. 
Munkájában próbálja állni a sarat!

Oroszlán - Merkúrral 
és Vénusszal a tüzes Kos 
jegyében egy sikeres hét elébe 
néz. Nyíltan és barátságosan 
közelítsen másokhoz, és akkor 

semmi baj nem érheti! Egy tüzes Orosz- 
lán alkalomadtán bele szokott esni olyan 
hibába, hogy nem beszél a gondjairól, ami 
pedig könnyen vitákat eredményezhet.

Szűz - A Nap quadrát 
fényszögben lép kapcsolatra 
Szaturnusszal, emiatt ez egy 
bizonytalan időszak lesz. Itt 
az idő kicsit pihenni és élvezni 

az eddigi erőfeszítések gyümölcsét. Ne 
erőlködjön, könnyedén haladjon előre, 
minden a maga idejében fog megtörtén-
ni! Türelemre van szüksége.

Mérleg - Már hétfőn belép 
Merkúr a Kos jegyébe. 
Most Merkúr és Vénusz 
szemben az Ön jegyével, 
szabályszerűen sugározzák 

az energiákat. Ők ketten gondoskodnak 
az izgalmakról és a pezsgésről. Emiatt 
kevés megfelelő alkalom lesz arra, 
hogy pihenjen, ezért a hétvégén erre is 
szánjon időt. 

Skorpió - Ez a hét izgalmas 
lesz: a Nap belép a Skorpió 
jegyébe. Ez esélyt ad Önnek 
egy csodálatos időszakra. Az 
elkövetkezendő napokban 

bármibe fogjon bele, azt siker koronázza, 
ráadásul még a sebessége, kitartása is 
nagyobb lesz a megszokottnál!

Nyilas - A szerelemben új 
találkozások és izgalmak 
teszik a hetét változatossá. 
Erőből, energiából, kitartás-
ból állandóan kap utánpótlást 

a csillagoktól, így a jókedved mindig 
adott, a siker pedig szinte magától 
kopogtat az ajtón, Önnek csak élveznie 
kell mindezt!

Bak - Ettől a héttől nem 
szabad túl sokat várni, nem 
lesznek olyan konstellációk, 
amik különösebben befolyásol-
nák a napjait. Ennek ellenére 

ne féljen cselekedni! Amit ezen a héten 
meg mer lépni, az jelentős hatással lehet 
az elkövetkezendő hónapokra, amikor 
már ismét változik az égi térkép.

Vízöntő - Kitűnő életfázisban 
van! Vénusszal és Merkúrral a 
Kos jegyében kapcsolati élete 
felpezsdül. Most nem szorul 
háttérbe a szerelem! Ne is 

akarjon különösebb gátat vetni érzé-
seinek. Engedje kiteljesülni önmagát. 
Boldog időszak lehet ez az Ön életében, 
csak lazítson kicsit!

Halak - Ön, mint érzékeny 
Halak, erősen érzi a csillagok 
energiáit és lehetséges, hogy 
megérzi a negatív befolyásu-
kat is, bár a jelenlegi együt-

tállás pozitív fényszögben áll a Halak 
jegyéhez. Ahogy telnek napok, úgy 
fogja magát egyre jobban, szabadab-
ban érezni.
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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: 2017/11. 

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 
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MTI
HÍRFELHASZNÁLÓ

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. 

Vasbeton szerkezet zsaluzásában jártas, 
nem italozó ács szakembert 

és kőművest keresünk 
tiszaújvárosi munkaterületre.  

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

küldött önéletrajzzal.

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. 

Számítógépes ismeretekkel rendelkező 

BÉRSZÁMFEJTŐ
ÜGYINTÉZŐT

keresünk tiszaújvárosi munkahelyre. 
Jelentkezni a titkarsag@�bermail.hu-ra 

küldött önéletrajzzal lehet.

Jelentkezz a 2017 márciusban induló 
OKJ-s tanfolyamokra, 2016-os árainkon.

OKJ-s tanfolyamok indulnak Tiszaújváros és környékén:
- Építő-anyagmozgató gépkezelő (E-001069/2015/A016)
- Gumiabroncs javító, kerék kiegyensúlyozó (E-001069/2015/A007)
-  Aranykalászos gazda  (E-001069/2015/A022)
- Töltőállomás kezelő  (E-001069/2015/A030)
- Óvodai dajka  (E-001069/2015/A038)
- Méhész  (E-001069/2015/A026)
- Személy- és vagyonőr  (E-001069/2015/A015) 

Képzőintézmény: Tüske Kft.
Érdeklődni és jelentkezni lehet: 06-30/584-1185

Minden típusú 
bútorkárpit, szőnyeg, 

padlószőnyeg, 
autókárpit 

helyszíni tisztítása.

06-70/320-3483
www.tisztitomiskolc.hu 

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

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

Tiszaújváros és vonzáskörzetében! 
Kedvező árak. 

Érd.: 70/456-3337

„PUMPI” DUGULÁS-
ELHÁRÍTÁS

KERETES
HIRDETÉSSEL 

kapcsolatban 
érdeklõdjön

üzletkötõnknél, 
aki készséggel áll az 
Ön rendelkezésére!  

Kiss Béla 
Tel.: 30/471-9012 

e-mail: 
bela.kiss@szuperinfo.hu

390175

390101
390129

390099
390176

390093
390094

390095
390097

390262
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Tiszaújvárosi vendéglátó egység 

PULTOS 
munkatársat keres!

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

AZ ÖN OPTICNET PARTNERE:

Részletek az üzletekben és az opticnet.hu honlapon.

ajándék
TITÁN
keret

AZ ÖN OPTICNET PARTNERE:

Részletek az üzletekben és az opticnet.hu honlapon.

ajándék
TITÁN
keret

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

Acélszerkezetes

színes garázs
11 színben már

160.000 Ft-tól

Áraink a szállítást, összeszerelést is tartalmazzák!

színes garázs

220.000 Ft-tól

Kutyakennel 3x2 m

99.000 Ft-tól

garázs már

130.000 Ft-tól

Megrendelés: 
06-30/747-7376, 06-30/748-5923 

www.bomstal.hu

Bomstal garázsok
AKCIÓ!

A részletekről érdeklődjön 
telefonon, vagy látogasson el 

honlapunkra. 
Az akció május 31-ig tart.

SAJÓSZÖGEDI 
GAZDABOLT

MEGNYITOTTUNK!

(Sajószöged, 
Zászlóparkkal szemben, 
a volt Autómosó helyén)

Nyitva tartás:
H – P: 7.00 – 17.00
Szo.:   7.00 – 13.00

Növényvédő szerek
Kerti szerszámok

Vetőmagok
Festékek

Minőségi és Márkás 
Használtruha 

Butik

Megérkeztek 
a minőségi tavaszi 
női, fér�, gyermek 
ruházatok, 
nagy választékban.

Cím: PIRAMIS ÜZLETHÁZ, Tiszaújváros, (Ékszerbolt helyén)
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 10-18 óráig, szombaton 9-14 óráig.
Akció részletei megtalálhatók a üzletünkben és facebook oldalunkon.

Facebook: Mystic Store Tiszaújváros

390047

389921

389919
390063

390048
390128

386154

389925

390105


