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Mifelénk bárkinek 

lehet saját sárkánya

Az ajánlat 2017. február 1-jétől visszavonásig érvényes, az Invitel szolgáltatási területén. Az ajánlat réz és D2 analóg kábel technológián 
a Tripla S, FTTH, VDSL és D3 digitális kábel technológián a Tripla XS csomagra vonatkozik. Az előfi zetői jogviszony határozott időn belüli 
felmondása esetén az előfi zetőt az ÁSZF szerinti kötbérfi zetési kötelezettség terheli. A díjak az áfát tartalmazzák.

Az ajánlat új lakossági ügyfelek részére érvényes kétéves szerződéssel, e-számlával, 
technológiától függően Tripla S vagy XS csomagra. 

A lakcímeden elérhető akciós ajánlatainkról, a pontos lefedettségről és díjakról érdeklődj 
a www.invitel.hu oldalon, a 1288-as számon vagy az Invitel Pontokban.

Invitel Pont: Tiszaújváros, Szent István út 1/A Tel.: (06 49) 887 031
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Műanyag termékek előállításával foglalkozó, 
tiszaújvárosi középvállalat 

MENEDZSER
ASSZISZTENS

 munkakörbe munkatársat keres. 
Jelentkezési feltételek:

- gyors- és gépírás
- érettségi
- számítógépes ismeretek
- B kategóriás jogosítvány

Az állás betöltésénél előnyt jelent a munkaügyi  
tapasztalat és az angol nyelvtudás megléte,  
de ez utóbbi nem kizáró feltétel.

A fényképpel és önéletrajzzal ellátott pályázatokat az
info@partium.hu e-mail címre kérjük eljuttatni 

legkésőbb 2017. március 31-ig.

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

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

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

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

AUTÓIPARI szolgáltató 
országosan hosszú távra 
minőségellenőröket, 

betanított munkásokat, 
CNC gépkezelőket, 
hegesztőket keres.  
KIEMELT BÉREZÉS

+SZÁLLÁS, munkaruha, 
bónusz, fizetési előleg.

Munkakezdés:2017.03.hó. 
Hely: Győr-Moson- Sopron 

és Pest megye

Érd.: hr@fentisg.eu  
06-20/277-1070

Szolgáltatásaink:
t minden nap angol nevelés-oktatás t integrált 

nevelés-oktatás t képességfejlesztő műhelyek (zene, 
kézműves, mozgás) t kutyaterápia t varázsjáték
Tájékoztató anyag kérhető bővebb információval, 
képekkel, programmal a viki09viki@gmail.com

e-mail címen. Tel.: 06-70/617-5734

Angol-magyar tagóvoda Oszláron
BEIRATKOZÁS-Április első két hete (április 3-14-ig)

 Felvétel 2 és fél éves kortól

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

ÁLLÁST KERES?
VÁLTANI SZERETNE?

LEGYEN A CSAPATUNK TAGJA!

A TISZA AUTOMOTIVE KFT.
A régió dinamikusan fejlődő 100 %-ban 

magyar tulajdonban lévő, műanyag autóipari és 
más műszaki termékek gyártója és szállítója.

Termékeinket modern fröccsöntési és extrúziós 
fúvási technológiával állítjuk elő.

Büszkék vagyunk arra, hogy a régió több száz 
munkavállalójának tudunk hivatalosan 

bejelentett, hosszú távú stabil munkahelyet 
biztosítani.

Az alábbi pozíciókra keresünk munkatársakat:

 FRÖCCSÖNTŐ MÉRNÖK

Amennyiben a munkalehetőségünk 
felkeltette érdeklődését, a részletekért

érdeklődjön honlapunkon
www.t-a.hu vagy az alábbi 

telefon számon: 06-70/455-8090 
hétfőtől - péntekig 8:00-16:00-ig.

391213
391520

391158
391522

391526
391454

391523
390980

391524
391525

391594
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Szuper ügyek
Adótraffipax megyénkben. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei Adó- és Vámigazgatósága revizorai március 20-tól 24-ig fokozottan 
ellenőrzik a megye területén a facsemeteárusok, kertészetek, virágárusok bizonylatadási 
kötelezettségének teljesítését, továbbá az alkalmazottak szabályszerű bejelentését. Ezzel 
egyidejűleg a taxisoknál is hasonló ellenőrzés várható.

A vacsora asztal terítése köz-
ben Zsuzsa megígérte a férjé-
nek, hogy ha ezt az estét kibírja, 
akkor elmegy vele a jövő héten 
a foci meccsre. Csak most az 
egyszer még  legyen kedves a 
legjobb barátnője új pasijához. 
Az utóbbi években ez a férfi volt 
a sokadik új. Nemcsak a férje 
unta már ezeket a találkozókat, 
hanem Zsuzsa is.
Tényleg szereti a barátnő-
jét és kölcsönösen segítik 
egymást,amióta csak az eszét 
tudja. De Ildikó nem képes egy 
férfi mellett sem lehorgonyoz-
ni. A forgatókönyv mindig úgy 
indul, hogy viharosan belesze-
ret valakibe, akiről csak szuper-
latívuszokban képes beszélni. 
Mindig mindenki magas, jóképű, 
intelligens, különleges, romanti-
kus, családra és gyerekre vágyó. 
Aztán amikor néhány találkozó 
után elcipeli hozzájuk a jelöltet, 
mindig csak egy átlagos férfinak 
nyitnak ajtót. 
Aztán eltelik néhány hónap és 
jön a panaszáradat. Hogy még-
sem olyan nagyvonalú amilyen-
nek látszott. Hétvégenként már 
ki sem akar mozdulni a lakás-
ból, pedig teljesen úgy nézett ki, 
hogy egy program őrült. Zsuzsa 
férje legutóbb meg is jegyez-
te: Ildikónak szemüvegre lenne 
szüksége. Bár a belső tulajdon-
ságokat csak cselekedetekből 
tudja meg az ember fia, de egy 
magasságot azért be lehet sac-
colni. Aztán meg is érti a jelölte-
ket, hogy egy idő után nyúlcipőt 
húznak. Mert ki bír úgy egy éle-
ten át viselkedni, hogy ne önma-
ga legyen, hanem olyan, amit a 
párja belé gondol.
Az Azt gondolom, hogy kezde-
tű mondat igazi  mérge a pár-
kapcsolatoknak. Nagy dózisban 
azonnal hat vigasztalhatatlan 
szerelmi csalódás formájában, 
ha csak azt akarjuk meglátni és 
hallani  ami a királylány vagy ki-
rályfi eszmeiségünknek megfe-
lel. Kis adagokban lassan pusz-
tít. Az úton akkor indulunk el 
amikor elkezdünk a másikról fel-
tételezgetni dolgokat, ahelyett 
hogy utána járnánk. Biztos meg-
sértődött, azért nem szól hoz-
zám.  Már nem szeret, mert nem 
úgy néz rám. Biztos van valakije, 
azért fogyókúrázik. 
A sort persze végtelenségig so-
rolhatnám és tesszük is a hét-
köznapokban. És egyszer csak 
oda érünk, hogy összeomlik 
bennünk minden, és a másik 
nem érti mi történt. A filmek-
ben gyakran happy end-el zárul 
a félreértések sorozata, a való 
életben nem. Ugyanis ha nem 
akarunk kérdezni, nem akarunk 
szembesülni a valósággal, ennek 
oka van. A bizalmatlanság tala-
ján soha nem nő őszinteség.

SZI – Maros Éva

RÚZS

Feltételezés Tizennyolc színpadi  ■
produkció és huszonki-
lenc kézműves kiállító 
mérette meg magát a 
tiszaszederkényi Ki mit 
tud?-on.

A Tiszaszederkényi Mű-
velődési Ház Óvárosi KULT 
Galériájának paravánjain 
keresztszemes hímzések, 
festmények, grafikák. A tár-
lókban babák, virágok, dísz-
tárgyak. Vannak olyan al-
kotók, akik a mindennapok 
gondjait kicsit félre téve ül-
nek le és kikapcsolódásként 
origamit vagy hímzést készí-
tenek. A legtöbbjük azon-
ban nyugdíjasként hasznos 
időtöltésként jár a különbö-
ző kézműves összejövete-
lekre. A zsűrinek idén sem 

volt könnyű dolga.
- Négy éve veszek részt 

a tehetségkutató zsűrijé-
nek munkájában - mondta 
Molnár Anna, Déryné-díjas 
színésznő, a Miskolci Nem-
zeti Színház örökös tagja, 
a zsűri elnöke. - Csakúgy, 
mint az előző esztendők-
ben idén is nagyon nehéz a 

döntés, a jó döntés. Szinte 
lehetetlen összehasonlítani 
a produkciókat. Vannak ki-
ugró alakítások, amelyek-
nek egyértelműen a színpa-
don a helyük. Viszont sok 
esetben nagy szerepe van 
a pedagógiának is, mert ha 
valakinek pont rossz napja 
van a fellépéskor, akkor már 

nem úgy teljesít, nekünk vi-
szont látnunk kell mögötte 
a sok munkát, a befektetett 
energiát.

A Ki mit tud?-on négy ka-
tegóriában jutalmazták a 
színpadi fellépőket, íme a 
győztesek. Ének: Mészáros 
Zoltán. Vers kategóriában: 
Ábrók Andrea és Ozsváth 
Lászlóné. Tánc: Pántlika 
Néptáncegyüttes és Handáné 
Boda Edit - hastánc. Hang-
szeres zene: Oláh Márta.

A közönség is leadhatta 
voksát egy kézműves alko-
tásra és egy színpadi pro-
dukcióra. A legtöbb szava-
zatot Losonczi Benjaminné 
textilből készült esküvői 
babapárja és a Kisbocskor 
Néptáncegyüttes kapta.

 SZI

A közönségdíjas Kisbocskor Néptáncegyüttes .

A vers kategória első helyezettje, 
Ábrók Andrea

A tánc kategóriában a Pántlika Néptáncegyüttes lett a győztes. 

Szederkényi Ki mit tud? – 18 produkció, 29 kiállító

IV. Hurka-pite Fesztivál Polgáron

Fo
tó

: T
K

Polgár város főterén  ■
április 1-jén, szombaton 
rendezik meg a hagyo-
mányos húsvéti kirako-
dóvásárt, valamint a IV. 
Hurka-pite Fesztivált.

A nagyszabású program 
április 1-jén reggel 6 órakor a 
disznószúrással, fogópálin-
kával veszi kezdetét. Kilenc 
órától kezdődnek a kézmű-
ves foglalkozások. Délelőtt 
tíz órakor csigapöndörgetés, 
disznótoros pogácsamustra 
és a házipálinkák versenye. 

Ezt követően az érdeklődők 
megismerkedhetnek a lát-
vány disznóvágás fortélya-
ival is. Nem marad el az 
ilyenkor szokásos gólyalá-
bas produkció sem. Órán-
ként tombolasorsolás, hur-
ka-pite kóstoló is lesz. A 
rendezvény napján reggel 
8-től a Vöröskereszt szerve-
zésében véradásra várják a 
jelentkezőket.

A fesztivál hivatalos meg-
nyitóját 13 órakor Tóth Jó-
zsef, Polgár polgármestere 

tartja. A kulturális progra-
mokban fellép: a Nagykárolyi 
Néptánc Csoport, a Borockás 
Néptáncegyüttes, a Szakáldi 
Szivárvány Daloskör, a Ti-
szavirág Citerazenekar, az 
Ady Endre Művelődési Köz-
pont mazsorettcsoportjai és 
a Black Time Hip-Hop Dance 
School. Délután négytől 
Bebe szórakoztatja a publi-
kumot. Az ünnepélyes díj-
átadó után Korda György és 
Balázs Klári lép fel a szín-
padra.  SZI

Tiszaújváros önkor- ■
mányzata 17 helyszínen 
20 szervezet, intézmény 
1050 női dolgozóját kö-
szöntötte és ajándékoz-
ta meg. 

A város vezetői valameny-
nyi ünnepségen hangsúlyoz-
ták, hogy az otthonukban, a 
háztartásokban is helytálló 
nők munkája nélkül a város 
sem tudna működni.

SZI

17 helyszínen, 
20 szervezet

Fotók: TK

391212
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Műanyag termékek előállításával foglalkozó 
tiszaújvárosi telephelyű vállalat 

MINŐSÉGELLENŐR
munkakörbe pályakezdő, vagy gyakorlattal  

rendelkező munkatársat keres. 
Azon személyek jelentkezését várjuk, akik legalább kö-
zépfokú végzettséggel rendelkeznek és vállalják a 3 mű-
szakos munkarendet, természetesnek tartják a feladatok 
ellátásához kapcsolódó dinamikus munkavégzést. Előnyt 
jelent, ha ismerik a hőre lágyuló műanyagok feldolgozás-
technológiáját és a műanyag feldolgozáshoz kapcsolódó 
minőségvizsgálati módszereket, és rendelkeznek ebben a 
tárgykörben gyakorlati tapasztalattal.

Az önéletrajzzal ellátott pályázatokat  
„minőségellenőr” jeligére kérjük eljuttatni a  

3581 Tiszaújváros, Pf.: 254. címre  
legkésőbb 2017. március 31-ig.

Mezőkövesd, Sándor u. 19.
Tel.: 06-30/911-6627 www.tjk.hu

Szerelt kémények gyártása ÉMI engedéllyel
Minőségi szerelt kémények és 
béléscsövek, vegyestüzeléshez.

FA ÉS SZÉN 
TÜZELÉSŰ 
KAZÁNOK, 
VÍZTERES 
KANDALLÓK

2 év
garanciával

Idôpont: 2017. március 25. szombat

Helyszín: Eötvös József Gimnázium, 

Szakgimnázium és Kollégium

3580 Tiszaújváros, Munkácsy M. u. 13. 

Belépés díjtalan!

    TAVASZI 
        Erôemelô,
      Fekvenyomó,
    Testépítô Fitness 

  Regionális Bajnokság a

  TIFIT SC rendezésében!

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

Tel.: 49/610-143

MŰSZAKI 
VIZSGÁZTATÁS
EREDETVIZSGA

SAJÓÖRÖS 

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

Tiszaújváros és vonzáskörzetében! 
Kedvező árak. 

Érd.: 70/456-3337

„PUMPI” DUGULÁS-
ELHÁRÍTÁS

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

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

TAVASZI AKCIÓ!

06-20/221-6233

Nyílászárók cseréje 
A-tól Z-ig

AKÁR
TELJES FELÚJÍTÁSSAL! 
RÉSZLETFIZETÉSRE IS!

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

Redőnyök,  szúnyoghálók nagy 
választékban. Régi ablakok 

szigetelése.

Könyvelés
Elektronikus adóbevallás 

készítés
Érd.: 06-20/922-9822

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

Nyitva tartás: csütörtök, péntek: 7.30-16.30, szombat: 10.30-14.00

MEGNYITOTTUNK!!!
SAJÓSZÖGED TERMELÕI PIAC

Füstölt házi húskészítmények,
kézmûves sajtok, termelõi mézek
széles választékával várjuk Kedves Vásárlóinkat!

391434
391215

391430
391533

391532
391527

391159
391232

391475
391241

387555

391210
391529

391457
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Szuper ügyek Emléklap. A tiszaújvárosi önkormányzat képviselő-testülete arról döntött, 
hogy azon városlakók részére, akik 50 éve folyamatosan a városban élnek – egyedi 
igénylés alapján – a polgármester emléklapot adjon ki. Az emléklapot az erre a célra 
rendszeresített igénylőlapon lehet kérelmezni.

Karbantartás, pótlás, javítás
Kitavaszodott, a tisza- ■

újvárosi játszóterek is gye-
rekzsivajtól hangosak a 
napsütéses délutánokon.

A játékelemek azonban ha-
mar elhasználódnak, hiszen 
ez az egyik legforgalmasabb 
gyerekterep a városban, nem 
beszélve az időjárásról, ami 
nyomot hagy a közterülete-
ken is. - Két játszótéri elem is 
ki lett cserélve itt, a Deák té-
ren, mert korhadt volt, ezek 
közül az egyiken apróbb ja-
vításokra van szükség, ezért 
körbekerítették a Városgaz-
da Kft. munkatársai - mond-
ja Baráti Zsolt városüzemel-
tetési munkatárs. - Jelenleg 
változó állapotban vannak 

játszótereink, tavaly elvé-
geztettük a játszóréti elemek 
szabványossági felülvizsgá-
latát, ennek eredményeként 
36 játszótéren 438 elemet 
vizsgáltunk át. Mind szab-
ványos, ám kisebb-nagyobb 
hiányosságok vannak, ilyen 
például, hogy a csavarfeje-
ken a lesett kupakot pótolni 
kell, vagy a kapaszkodókat 
kicserélni. Minden hiányos 
vagy sérült játékot elkerítet-
tünk a balesetveszély elke-
rülése végett.

Tiszaújváros önkormány-
zata 2015-ben kezdett bele 
egy nagyszabású játszótér 
rekonstrukcióba. A kor-
mányzati elvonások miatt 

azonban ennek folytatása 
egyelőre megállt, a szokásos 
évi karbantartások, felújítá-
sok viszont folytatódnak.

A 2017-es költségvetésbe 
első körben tehát nem ter-
veztek felújítási programot, 
ám amennyiben év köz-
ben úgy látják, hogy lesz rá 
anyagi lehetőség, úgy foly-
tatódhat két folyamatban lé-
vő játszótéri felújítás és to-
vábbi két terv is készen áll 
a megvalósításra.

 SZI 

Az ember sajátja,  ■
hogy álmodik, ébren ál-
modozik, képzel vala-
mit, vagy egyszerűen 
csak képzeleg. Rendkí-
vülit, ámulatba ejtőt 
keres.

Mivel nem tud meglen-
ni csoda nélkül, gondolat-
ban teremt magának saját 
csodákat. Találkozhatunk 
csodabogarakkal, akik már 
gyermekkorukban fejükbe 
vesznek valamit. Minden 
ember ábrándja a boldogság 
keresése, végső célja pedig 
önmaga teljes megvalósítá-
sa. Az ilyen tartós szándék 
elérésének egyszerűen nem 
lehet a megbánás a vége.

A miskolci Szigetvári Esz-
ter 30 éve olvasta Jack Lon-
don, A vadon szava és A be-
szélő kutya című könyveit. 
Ez olyan hatással volt rá, 
hogy megkedvelte a szán-
húzók nehéz életét. De adjuk 
át neki a szót: – Az maradt 
meg bennem, hogy úttalan 
utakon csak magunkra szá-
míthatunk. Engem mindig 
az vonzott, ha az ember csak 
magára számíthat és ebben 

a helyzetben mit képes ki-
hozni magából. Valójában 
mindig egyedül vagyunk 
és csak magunkra számít-
hatunk. Az El Caminón 11 
éve 27 évesen legyalogol-
tam 800 km-t. Ekkora sza-
badságban sohasem volt ré-
szem, senkihez, semmihez 
nem kellett igazodnom. Tud-
tam, menni kell, nincs me-
se, tök mindegy, milyenek 
a körülmények. Elhatároz-
tam, hogy egyszer valami-
kor szánhúzó leszek. Az el-
ső huskyt az avasi panelban 
tartottuk, ami elég tájidegen. 
Középiskolás koromat végig 
követte a husky-bolondéria. 
Amikor 1996-ban leérettsé-
giztem a Herman gimnázi-
umban, osztálytársaimmal 
egymásról írtunk, hogy ki-
ből mi lesz 20 év múlva. Ta-
valy nyáron volt a jubileumi 
találkozónk és akkor tudtam 
meg, hogy rólam ezt írták: 
Szigetvári Eszter 38 éves, 
kutyaszánhúzó és elvált. Ez 
utóbbi stimmelt, de a kutya-
szánhúzós kalandból nem 
lett semmi. Egyéb foglal-
kozásaimról szó sem esett, 

miközben szereztem 3 dip-
lomát, a Miskolci Egyetem 
bányászatin környezetmér-
nökit, Nyíregyházán TQM 
szakértőit, a Kodolányi Já-
nos Főiskolán pedig proto-
koll és rendezvény-szervező-
it. Ősszel Erdélyben jártunk 
és a facebookon megláttam 
egy sportruházat- gyártó 
cég hirdetését, a Fjällräven 
Polar 2017 szavazást. Ez ar-
ról szólt, hogy aki a saját or-
szágában a legtöbb szavaza-
tot gyűjti be egy hónap alatt, 
az kijut a norvégiai szánhú-
zó versenyre. Mindenkinek 
fel kellett tölteni a pályázati 
anyagát, kisfilmet készíteni 

magáról, youtube videót és 
azt megindokolni, miért is 
szeretnénk ezen részt ven-
ni. A videómat Fanka Deli 
előadóművész csinálta. A vi-
lágból 1500-an jelentkeztek, 
a 12+1 országból a 13 első 
helyezett jutott tovább, vala-
mint a zsűri minden ország-
ból beszavazott 1-1 kreatív 
pályázót. Összesen 13906 
szavazatot kaptam, legfőbb 
riválisomat 1400-as különb-
séggel győztem le.

A norvégiai Signaldalen-
ből lesz a rajt április 4-én, 
330 km-t teszünk meg Svéd-
országig. Nincs kétségem, 
e nagy kihívás nem fog ki 

rajtam, napi 4-6 ezer kalóri-
át kell fogyasztanunk, hogy 
a testünket fűtsük, mert 
akár mínusz 30 fokos tere-
pen is haladhatunk. Édes-
apám már megbarátkozott 
különcségemmel, 72 évesen 
is nagy facebook-fan lett. E 
kalanddal azt szeretném bi-
zonyítani, hogy ha van kellő 
motiváció és akarat, akkor a 
lustaság, a kényelem, a be-
szűkültség nem lehet úrrá 
rajtunk és megvalósíthat-
juk álmainkat, mert az iga-
zi élet a komfortzónán kívül 
kezdődik. 

Nem tudom én mi a tu-
ti, mindenkinek más, csak 
megmutatni akarom, hogy 
máshogy is lehet. Vegyük 
észre az apró csodákat is 
magunk körül, ne savanyod-
junk be. 

Csak akkor segíthetünk 
másokon, ha az én putto-
nyomban is van valami. Az 
alkalom mindig adott, ám 
el kell hinni magunkról, 
hogy sikeresek lehetünk, 
ha minden telhetőt megte-
szünk érte.

SZI - Buzafalvi Győző

A husky-álom elrepíti Esztert Norvégiába

Szigetvári Eszter április 3-án indul a norvégiai szánhúzó versenyre.
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     MRÁZ
Árnyékolástechnika
49/441-154, 20/942-8888

Szuperolcsó redõnyök, reluxák, 
harmonikaajtók, szalagfüggönyök, 

napellenzõk, hevederzárak, 
szúnyoghálók, garázskapuk.

Mûanyag ajtók, ablakok
40% árkedvezménnyel!

A 
NYÍRZEM ZRT. 

sajóörösi COOP üzletébe 
keres szakképzettséggel 

és gyakorlattal rendelkező 
munkatársat 

boltvezető
 helyettesi 

munkakörbe.
Érdeklődni lehet a 

06-30/636-3805-ös 
telefonszámon.

383879

391222
391671
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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.
Hejőkürt, 4 szobás családi ház nagy telek-
kel, melléképületekkel eladó. Érd.: 49/353-
256, 06-20/226-1850.
Kesznyéten, eladó 3 szobás családi ház 
melléképületekkel, kis kerttel. Tiszaújvárosi 
lakáscsere is érdekel. Érd.: 49/355-639 esti 
órákban.
Nagycsécs, családi ház eladó. Érd.: 
06-20/352-2170, 06-30/336-9574.
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.

Oszlár, 3 szobás, jó elrendezésű, karban-
tartott családi ház eladó. Érd.: 06-30/967-
6361.
Polgár, 3 szobás családi ház garázs mellék-
épülettel eladó. Érd.: 06-20/218-6779.
Polgár, fürdővel szemben, Akác u. 11.sz. 
alatt tetőteres, nappali+3 szoba, konyha, 
fürdőszoba+tárolóhelyiség, fedett teraszos, 
gázfűtéses ingatlan, parkosított udvarral 
eladó. Érd.: 49/346-013.
Polgár, központjában szoba-konyhás lakó-
ház eladó. Érd.: 06-70/353-8371.
sajóörös, 1300 nm-es megosztható telek, 
rajta régi házzal, eladó. Irányár: 4,5 M Ft. 
Érd.: 06-70/203-6024.
sajópetriben parasztház 2,2 M Ft, 
Nemesbikken parasztház 1,6 M Ft. Meg-
egyezés alapján, minden megoldás érdekel! 
Érd.: 06-30/214-2721.

sajószöged, 3 szobás, összkomfortos csa-
ládi ház eladó. Érd.: 06-20/450-8732.

Tiszaújváros-Tiszaszederkény városrész-
ben, Szabadság u. 9.sz. alatt családi ház 
eladó. Érd.: 06-20/257-4622.

H á z K e r e s é s
Polgár, jó állapotú eladó családi házat kere-
sek. Érd.: 06-20/958-2360.
sajóörösön jó állapotú családi házat keresek, 
hívjon bizalommal: 06-70/953-3025.
sajószögeden eladó családi házat keresek. 
Érd.: 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
Tiszaújváros, 35 nm-es, II. emeleti lakás 
eladó 6 M Ft-ért. Érd.: 06-30/287-8350.
Tiszaújváros, 54 nm-es lakás az Építők útján, 
földszinti, erkélyes, a gimnázium mögött 9,5 
M Ft-ért eladó. Érd.: 06-20/934-1403.
Tiszaújváros, 55 nm-es, átlagos állapotú, 
IV. emeleti téglalakás a Juhar közben eladó. 
Érd.: 06-70/272-2409.
Tiszaújváros, 55 nm-es, erkélyes, panel-
programos, IV. emeleti lakás az Árpád úton 
eladó. 8,8 M Ft. Érd.: 06-20/257-2788.
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, 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, Deák téren IV. emele-
ti, 70 nm-es, panelprogramos, felújítandó 
lakás eladó. Ingatlanosok kíméljenek. Érd.: 
06-70/632-0141.
Tiszaújváros, III. emeleti, 49 nm-es, 2 
szobás téglalakás eladó: 7,65 M Ft. Érd.: 
06-70/953-3025.
Tiszaújváros, József A. úton 70 nm-es lakás 
eladó. Érd.: 06-70/321-5880.
Tiszaújváros, József A. úton IV. emele-
ti, 55 nm-es lakás eladó: 8,7 M Ft. Érd.: 
06-20/264-0806.
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, 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, Juhar közben II. emeleti, 28 
nm-es, 1 szobás garzon eladó. 5,8 M Ft. Érd.: 
06-30/317-1782.
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, Munkácsy M. út 44. alatt 35 
nm-es, I. emeleti, panelprogramos lakás 
eladó. Érd.: 06-70/532-2621, 06-70/569-
2151.
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  
Tiszaújvárosban állapottól és emelet-
től függetlenül eladó lakást keresek! Érd.: 
06-70/953-3025.

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.
Polgár, kis parasztház kiadó. Ár: 35.000 Ft + 
rezsi, 1 havi kaució. Érd.: 06-70/620-8773.

Szuper ügyek

Szolárium szalonunk  ■
2013. június 3-án nyílt meg 
Tiszaújváros szívében, a 
Szent István úton - jelen-
tette ki Csombókné Huszár 
Katalin, a megaSun Tisza-
újváros szolárium veze-
tője. 
Üzletünkben három fekvő- 
és egy álló felső kategóriás 
szoláriumgép található. Tö-
rekvésünk, hogy vendégeink 
bőre ne megégjen, hanem 
egészséges keretek között 
barnuljon, ezért az európai 
szabványnak megfelelő 0.3-
as csövekkel üzemelnek gépe-
ink. Továbbá, hogy fokozzuk a 
napozás élményét, daydream 

aroma, aquacool (vízper-
met), légkondicionálás és P2 
D-vitamin lámpák segítenek 
mindebben. 
Álló szolárium gépünkben 
vibro trainer található, ami 
barnulás közben, a mély iz-
mok átmozgatása mellett a 
narancsbőr visszaszorítására 
is kiváló hatással van - közölte 
lapunkkal Csombókné Huszár 
Katalin. Széles választékú szo-
lárium krémeink kedvezően 
befolyásolják a barnulást, mi-
közben a bőrt hidratálják. 
Egész évben folyamatos bér-
let- és perc akciókkal, nyere-
mény sorsolásokkal, igénye-
sen kialakított környezetben 
várjuk barnulni vágyó vendé-
geinket - mondta végezetül 
Csombókné Huszár Katalin.
  SZI

Szakmai szemmel

3580Tiszaújváros,
Szent István út 1-3. 

Bejelentkezés: 49/737-307 
Nyitva: H-P: 8.00-20.00 

Szo.: 9.00-18.00, V: zárva 

INFOBOX

megaSun Tiszaújváros 
szolárium 

Húsvét előtti vásár. A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft., mint üzemeltető, 
ezúton is tájékoztatja a lakosokat, hogy a Tiszaújváros, Tisza úti piac és vásár áprilisban a 
nagypéntekre való tekintettel a megszokottól eltérően üzemel. A piac nyitvatartási ideje 
április 7-én: reggel 7 órától délután 4-ig.

TISZAÚJVÁROS,
SZENT ISTVÁN ÚT 24.

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

ELÉRHETŐSÉGEK: 
06-30/361-7696

tiszaujvaros@dh.hu
www.dh.hu

forduljon hozzánk

Ingatlanértékesítéssel
Ingatlanértékesítéssel kapcsolatban 

forduljon hozzánk bizalommal! 

Nyárzáró 
AKCIÓ!

25%

Tiszaújváros, 

Szent István 

út 39/d.

Március 1-20. között 

bérletakció: 
minden teljes áron 

vásárolt bérlethez 

+ 2 kezelés jár 

ajándékba.
Márciustól Dorn-féle 

manuálterápiával 

és presszoterápiás 

nyirokmasszázzsal 

egészítjük ki 

kezeléseinket.

06-20/498-211
3

06-49/951-02
5

-11 kg     3 hónap

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

GYÓGYÁSZATI SEGÉDESZKÖZÖK 
FORGALMAZÁSA ÉS KÖLCSÖNZÉSE

kivehető talpbetétes 
modellek kaphatók 

üzletünkben

Megérkeztek a tavaszi és az 
ELSŐ LÉPÉS                           lábbelik 

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

*Egészségpénztári 
kártyára

elszámolható 
termékek

391497

391498

391500

391499

381311

®

391502
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Kiadó egy kétszintes, összkomfortos csa-
ládi ház: 2+1 szoba az emeleten, az alsó 
szinten pedig 1 szoba, konyha. Ezért akár 
2 család is külön bérelheti. 2 havi kaució 
szükséges. Érd.: 06-70/617-3537.

Tiszaújváros, 40 nm-es bútorozott lakás 
kiadó. Érd.: 06-70/344-2365.
Tiszaújváros, központjában téglaépíté-
sű, 42 nm-es, bútorozott lakás kiadó. Érd.: 
06-70/373-9241.
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.
Görbeháza határában, a 35-ös főút mel-
lett 2,9 Ha. szántó eladó. Érd.: 06-20/386-
2984.
sajószöged, 300 n-öl zártkert, gyümölcsfák-
kal eladó. Kút, villany, szerszámos ház van 
rajta, körbekerítve. Irányár: 790.000 Ft. Érd.: 
06-20/661-8258.

szántóföldet keresek! Alsóvadász, Edelény, 
Kazincbarcika, Szikszó, Boldva, Krasznokvajda 
térségében, legalább 5 Ha táblamérettel. Érd.: 
Fáy Attila, 06-30/209-7887.

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
a nemesbikki Flamingó Söröző vállalko-
zói formában hosszabb távra kiadó. Érd.: 
06-30/953-0647.
Tiszaújváros, Szt. István úton a körforga-
lomnál 34 nm-es üzlethelyiség kiadó. Érd.: 
06-30/417-3396.
Tiszaújvárosi üzletházban kereskedelmi 
vagy irodai tevékenységre alkalmas 21 nm-es 
helyiség kiadó. Érd.: 06-70/373-9097.

G a r á z s
Tiszaújváros, garázs kiadó a Juhar köz-
ben. Víz, villany, akna van. Érd.: 06-20/922-
5144.
Tiszaújváros, vasútállomásnál panelgarázs 
eladó. Víz, villany nincs. Irányár: 900.000 Ft. 
Érd.: 06-30/395-1231.

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

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

á l l a T

Farm Color vakcinázott, 3 hetes előne-
velt csirke kapható, nagyobb előjegyezhe-
tő. Érd.: 49/342-637, 06-20/923-6477.

Gyönyörű, mélyalmos barna tyúk 649 Ft/db, 
ingyenes házhoz szállítással. 25 db-ra 2 aján-
dék. Jegyezhető: 06-70/776-3007.
Hízók eladók! Tanyasi, tápmentes, kéré-
sére megperzseljük, kettéhasítjuk. Érd.: 
06-30/965-4858.
Tojótyúk szép barna tollas, kiválóan tojó, 
ingyen házhoz szállítva 599 Ft /db. Érd.: 
06-70/240-1331.

Tyúkvásár! Aranyosi tyúkvásár 1 éves 
Vörös Tojó Tyúk, szép tollasak 600 Ft/
db. Ingyenes házhoz szállítás! Érd.: 
06-30/757-6057.

N ö v é N y

Tritikálé eladó. Érd.: Polgár, Mikes út 5.

Tuja csemeték (80-120 cm) folyama-
tosan kaphatók 1.500 Ft/db áron, hét-
főtől-péntekig 8.00 - 15.00 óra között. 
Előzetes telefon egyeztetés: 06-52/391-
943, Boróka Díszfa Iskola, Folyás Kos-
suth u. 9.

e G y é B  e l a d á s

akció. Tüzifa méteres az erdészettől eladó. 
Érd.: 06-70/532-2021.
eladó kerékpárok 28-as férfi, camping, gye-
rek 20-as, Samsung gáztűzhely, fagyasztólá-
da, málnatövek. Érd.: 06-30/880-9020.
Ifjúsági szekrénysor, 4 részes + íróasz-
tal, megkímélt, szép állapotban eladó. Érd.: 
06-70/419-2744.

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

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

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.
személyautókat és vashulladékot vásáro-
lok. Érd.: 06-70/555-1262.

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

9 személyes mikrobusz bérelhető sofőr-
rel, kedvező áron bel- és külföldre. Érd.: 
06-20/957-7365.
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.

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.
Hőszigetelést, térkövezést, festést, burko-
lást, tetőkészítést, házak építését, felújítást, 
kőműves munkát vállalunk. Érd.: 06-20/204-
5745.
Kertésztechnikus egész éves kertgondozást 
- igény esetén többedmagával -, kertépítést 
vállal. Érd.: 06-30/354-2464.
Palatető bontás nélküli felújítá-
sa színes, mintás, bitumenes zsindely-
lyel. Ingyenes árajánlatkészítés. Akció 
-10 %. Érd.: 06-30/229-2206, www.
palatetofelujitasjavitas.hu

Korrekt, megbízható víz-gáz-fűtésszerelőt, 
kőműves-festő-ács szakembert keres? Hív-
jon: 06-20/498-2149.

m u N K a H e l y e T  K í N á l

alkalmazottat felvesz ingatlaniroda fő- 
vagy mellékállásban (alapbér+jutalék). Érd.: 
06-30/650-6088.
autófényezőket keresünk ipari fényezéshez, 
vidéki munkahelyre (Győr mellé), ott lakás-
sal. Érd.: 06-30/937-4157.
autómentés, gépszállítás profilba, polgári 
telephelyű cégnél hosszú távra gépkocsive-
zetőt keresünk. Feltételek: B-E-C-CE jogo-
sítvány és GKI kártya. Előny: trailer tapasz-
talat. Jelentkezés: 06-70/426-3283-as 
telefonszámon.
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
Felvételre keresünk mezőgazdasági gépész, 
traktoros, ács-állványozó, kőműves, festő dol-
gozókat. Érd.: 06-20/216-9300, 06-20/942-
8880.

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.
munkalehetőség ingyenes szállással! Öntö-
dei munkatársakat keresünk Oroszlányba, 3 
műszakos munkarendbe hosszú távra! Br. 
800-850 Ft/óra alapbér + próbaidő után 
cafeteria és jelenléti bónusz! Ingyenes szál-
lást biztosítunk! Jelentkezzen minél előbb! 
Tel.: +36-30/523-6366.

m u N K a H e l y e T  K e r e s
munkát keresek: idősek gondozását vál-
lalom 24 órában, 10 év gyakorlattal. Tel.: 
06-70/504-0214.

O K T a T á s T  v á l l a l
aranykalászos gazda, Méhész, Vagyonőr 
tanfolyamokat indítunk. Érd.: 06-30/228-
3281. E00183/2015/A008, A019, A004.
Bolti eladó, Boltvezető, Szakács, Cukrász, 
Pincér, Vendéglátásszervező-Vendéglős, 
Vendéglátó Eladó, Aranykalászos Gaz-
da OKJ tanfolyam. Érd.: 06-70/524-6166, 
www.oktatohazkelet.hu (E-000937/2014/
A001-A011).

Targoncavezető E000431A001 és 
Földmunkagépkezelő E000431A006 tan-
folyam indul Tiszaújvárosban. Jelentkezés: 
SA-JÓ Bt. Érd.: 06-30/240-9725.

Targoncavezető, Emelőgép, Földmunka-
gép kezelő tanfolyamokat indítunk. Tel.: 
06-30/228-3281. E001083/2015/A011, 
A012, A022.
Tavaszi kedvezményes oktatások részletfi-
zetéssel is! Bolti eladó, boltvezető, élelme-
zésvezető, pincér, cukrász, szakács, dié-
tás szakács, vendéglátó eladó, aranykalá-
szos gazda, lábápoló, fodrász, kozmetikus, 
kézápoló-műkörömépítő, szociális gondozó-
ápoló, kezdőknek angol, német nyelv. Érd.: 
06-30/535-7938.

v e G y e s
lakhatást, ellátást biztosítok egyedülálló 
hölgy számára házvezetésért cserébe. Tel.: 
06-30/214-7351.

Keretes hirdetés felvétel:
Kiss Béla 30/471-9012

Kos - Magánéletében nem 
alakul minden fényesen, 
de ne vegye túlságosan a 
szívére. Most csak a csatát 
veszítheti el, ettől függetlenül 

a háborút még megnyerheti. Ez a 
hét számos meglepetéssel ke-
csegtethet. Használja ki a kínálkozó 
lehetőségeket!

Bika - Ne engedje másoknak, 
hogy eltántorítsák céljától! Ön 
sokkal erősebb, mint gon-
dolná és ezt már jó párszor 
sikerült is bebizonyítania. A 

családtagjaira most mindenben számít-
hat. Éppen ezért már most arra kény-
szerül, hogy a szeretteire támaszkodjon. 
Érdemes lenne pihennie is.

Ikrek - A héten új meg-
világításba kerülhetnek 
a dolgok. Ennek oka egy 
nem várt esemény lesz, ami 
miatt sok mindent újra kell 

értelmeznie. Használja ki a változást és 
kezdje a kapcsolatait tiszta lappal. Az égi 
konstellációk most elegendő energiát 
sugároznak Önnek ehhez.

Rák - Valaki felbukkan 
a múltjából a héten, aki 
ráadásul kellemes meg-
lepetést is tartogathat Önnek. 
Olyan ajánlatot kaphat tőle, 

ami visszautasíthatatlannak tűnik, 
mégse hamarkodjon el semmit! Párjára 
számíthat a döntés meghozásában. Ne 
kapkodjon, nyugodtan támaszkodjon rá!

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

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

Szűz - Bár úgy érzi, súlyos 
terhek nyomják a vállait, 
Ön mégis inkább a szeret-
tei igényét tartsa szem előtt 
ebben az időszakban! Mondjon 

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

Mérleg - Törődjön többet 
az egészségével. A bolygók 
most kedvező pozícióban áll-
nak, ellátják Önt energiával, 
így az ügyes-bajos dolgai 

szinte maguktól megoldódnak. Szel-
lemi gyarapodásra is számíthat pihenés 
közben. Ehhez azonban az kell, hogy a 
könyveket is falja, ne csak a sütiket. 

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

veheti. Szerelmi téren ne legyen túl 
óvatos. Vesse bele magát teljes szívvel a 
dolgokba, engedje át az érzelmeinek az 
irányítást, ne hezitáljon!

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

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

Bak - Figyeljen a környezete 
apró sugallataira! A szeret- 
tei is értékelik, ha nem 
parancsolgat, nem támaszt 
elvárásokat. Szívesen tartanak 

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

Vízöntő - Valami múltbeli 
hatás még mindig frusztrálja, 
pedig lehet, hogy már nem 
létező  problémán idegeskedik. 
Ne aggódjon, előbb utóbb túl-

lendül rajta, ha szembe tud nézni a 
probléma gyökerével! A munkájában 
legyen kicsit pontosabb. A szorgalom 
nem mindig pótolja a precizitást. 

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

hasznosítsa. Ami pedig az egészségét 
illeti, legyen kicsit mértéktartóbb. 
Hajlamos arra, hogy túlzásokba essen, 
étkezés vagy akár a munka terén is.
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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: 2017/12. 

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
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Villamos- és kommunikációs hálózatok!
- kivitelezés, - felújítás, 

- karbantartás, - hibaelhárítás.
Fügedi Ferenc villanyszerelő

Tel.: 06-70/361-1675
e-mail: freddy55@citromail.hu 

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
JCB-re és autódaru kezelőt.

Feltételek: 
1 éves gyakorlat, OKJ bizonyítvány.

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

Sajószöged, Vállalkozási Park út 14.

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.

Tiszaújvárosban vendéglátóegység 

szakácsot, péket és 
konyhai kisegítőt 

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

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. 

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.

Az L & L Trans Kft. angolul jól beszélő 
munkatársat keres, fuvarszervező
munkakörbe, azonnali munkakezdéssel.

Jelentkezni személyesen:
Görbeháza, Böszörményi u. 1/a.

Telefon: 06-20-9703799, 06-20-9703797 
e-mail: ll-trans@ll-trans.hu

�������������������

Európai Szociális
Alap

Az Észak-Magyarországi régióban 22 jogpont irodában, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyében 11 
irodában működik ingyenes jogsegélyszolgálat. Munkavállalók, munkáltatók, és vállalkozások egy-
aránt igénybe vehetik az ingyenes személyes, telefonos, online, e-mailes jogi tanácsadást a mun-
kajog, társadalombiztosítási jog, társasági-cégjog, adójog témakörökben. Új szolgáltatás az alternatív 
vitarendezés, döntőbíráskodás, melyet szintén ingyenesen vehetnek igénybe az érdeklődők. 
JOGpont irodák:

INGYENES JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT
és alternatív vitarendezés 

GINOP-5.3.3.-15-2015-00002

További információ, jogpont irodák elérhetősége,
az ügyfélfogadás rendje: www.jogpontok.hu

Ingyenesen hívható Zöld szám: 
06-80-77-88-00

E-mail: jogpontok@kisosz.hu

Kalasné Dr. Tóth Mária 3580 Tiszaújváros, Bethlen G. u.30. kedd, csütörtök: 15:45-17:45
Dr. Zemlényi István 3565 Tiszalúc, Széchenyi u. 2. csütörtök: 13:30-18:30
Dr. Tímárné Dr. Kaló Éva 3400 Mezőkövesd, Szent László tér 18. páratlan hét kedd:15:00-20:00
  páros hét kedd: 09:00-14:00
Dr. Tímárné Dr. Kaló Éva 3450 Mezőcsát, Kiss J.u.1. páratlan hét kedd:09:00-14:00
  páros hét kedd: 15:00-20:00

Számítógépes ismeretekkel rendelkező 

BÉRSZÁMFEJTŐ
ÜGYINTÉZŐT

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

küldött önéletrajzzal lehet.

391470
391670

391466
391476

391464

391226
51999

391531
391468

391481

391243
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Egyedi méretben is elkészítjük konyhabútorát!

2 m-es konyhablokk 
már 79.900 Ft-tól

Franciaágyak 
széles 
választékban
59.900 Ft-tól

4 m-es szekrénysor 
168.000 Ft helyett 
145.500 Ft

2,40 m-es 
gardrób-
szekrény

152.000 Ft
helyett

128.500 Ft

Fenyőbútorok és 
fenyő ágykeretek 

széles választékban már
52.900 Ft-tól3-1-1-es ülőgarnitúra 

206.000 Ft helyett 
174.000 Ft-ért 

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.

20%

Az akcióban résztvevő 
termékekből kereskedelmi mennyiséget 

nem szolgálunk ki!
VETŐMAGOK KIEMELT 
KISKERESKEDELMI 
FORGALMAZÓJA

Aktuális 
akciós ajánlatunkban 

2017. március 23-tól március 29-ig minden 
kiskerti kiszerelésű paprika vetőmag

-os kedvezménnyel  vásárolható meg.

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

A Deák Intertrans Kft.
sofőröket és irodai 

alkalmazottat keres. 
Érd.: 06-20/932-66-55

deakintertrans@deakintertrans.com
elérhetőségek egyikén.

T

Tiszaújvárosi vendéglátó egység 

PULTOS 
munkatársat keres!

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

391519
391220

391487

391438
379605

391439
391223

391504
391225

391452
391472


