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Tiszaúj 07. hét
Mecénás-ösztöndíjak

Szusszanásnyi pihenő. A Kultúrházak éjjel-nappal programjaira megtelt 
a Derkovits Kulturális Központ. A Pántlika és a Kisbocskor néptáncegyüttesek 
táncházon vettek részt a szakáldiakkal. Képünkön egy kis pihenőre összeálltak 
hozzátartozóikkal és a zenészekkel.

Fotó: Varga Tamás

A Tiszaújvárosi Mecénás Köz-
alapítvány az önkormányzat 
nyújtotta támogatásból ebben 
a félévben is jutalmazta a kö-
zépiskolák és az általános isko-
lák felső tagozatának legjobb 
tanulóit./3. oldal

Télűző jelmezesek

Két általános iskola is far-
sangolt Tiszaújvárosban a 
hétvégén. Mesék, mesehő-
sök, népszerű filmek figu-
rái, szupersztárjai keltek élet-
re a Tiszaújvárosi Hunyadi 
Mátyás Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola 
farsangján./7. oldal

TISZAÚJVÁROS ÉS KÖRNYÉKE 2018. február 14. XXIX/7.

SZERVO kormányművek, 
szivattyúk, kardántengelyek, 

felnik  javítása, 
GUMI és GYORSSZERVIZ
06-30/9286-648

www.autojavitasmiskolc.hu

Miskolci munkaterületre
villanyszerelő
(ÉRV vizsgálatban jártasak előnyben) 

munkatársakat keresünk. 
Tel.: 20/3588-300

FOGORVOSI MAGÁNRENDELŐ
Dr. Jakab Erzsébet fogorvos

Gyermek- és felnőtt 
fogászat kellemes

környezetben

Bejelentkezés: 
30/497-4340

@jakabdent
Tiszaújváros

Festmények, 
ajándéktárgyak 
a Sztrohár 
Képkeretezésben
Tiszaúváros, Barcsay tér 5.
Telefon: 49/340-013

Tiszaújvárosi vendéglátó egység 

PULTOS 
munkatársat keres!

Szakképzettség nem feltétel.
Érd.: 06-70/632-0237

KÖNYVELÉS!
Bevallás készítés.

Süt-Kom Adó Bt.
Érd.: 06-20/922-9822

Miskolc, Futó út 70.
46/432-511

TRAPÉZLEMEZ

1.290 Ft/m2-től

www.tetolemezcentrum.hu

MEGHOSSZABBÍTVA NOVEMBER 30-IG!

Tiszaújváros, Szent I. út 29/g.
(az új OTP-vel szemben) 

MINDEN VILÁGMÁRKÁS 
SZEMÜVEGKERET
KEDVEZMÉNNYEL!-50%

Telefon: 49/341-519 Nyitva: H-P: 9-17, Szo.: 9-12-ig
A kedvezmény komplett szemüveg készítésére vonatkozik, a részletekről érdeklődjön az üzletünkben. 

Akció időtartama: 2018. január 10-től február 28-ig
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Könnyítse munkáját 
a Grenatherm hősugárzó és a 
Grenaisol hőszigetelő lappal

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

www.grenaisol.hu      www.facebook.com/grenaisol

A grenathermből készült
burkolat átmelegedés 
után a teljes felületén 
- lassan sugározza ki a 
meleget.

- tiszta
- gyors

- könnyű
- hatékony
- egyszerű

- higiénikus
- gazdaságos

- környezetbarát

Szolgáltatásaink: 
l egyedi méretre gyártás felár nélkül
l árnyékolástechnika, redőny, szúnyogháló
l ingyenes helyszíni felmérés, árajánlat készítés
l párkányozás – műanyag, gránit, műkő- és mészkő anyagokból

A feltüntetett árak tartalmazzák a bontást, beépítést, takarást, külső-belső
műanyag párkányokat, törmelékek elszállítását és az ÁFA-t.

600 mm 900 mm 1200 mm 1500 mm

 60x150:
br. 44.900 Ft

  90x150:
br. 51.900 Ft

120x150: 
br. 57.900 Ft

150x150: 
br. 83.900 Ft

1500 m
m

1500 m
m

1500 m
m

1500 m
m

Ujj Stone Kft. 
3574 Bőcs, Dózsa Gy. u. 9. e-mail: ujjstone@freemail.hu

Tel.: +36-30/898-0905, 46/655-663

Sírkő tisztítás, felújítás 19.900 Ft-tól
Egyes síremlékek  259.000 Ft-tól
Dupla síremlék  359.000 Ft-tól

SZŰCS SÍRKŐ
Árainkkal díjmentesen házhoz megyünk.

 Minőségi gránit síremlék

Telefon:  06-30/351-6376

AKCIÓ! 2018. 03. 22-ig történő megrendelésnél 
INGYEN betűvésés + 1 db ajándék váza!

Munkatársakat keresünk betanított, könnyű 
fizikai munkára és logisztikai munkakörökre,
továbbá elektronikai tapasztalatot igénylő
pozíciókra!

Határozatlan munkaszerződés
a kiemelt pozíciókban!!

MUNKÁT KERESEL? NÁLUNK A HELYED!

Jelentkezés feltételei:
l alap- vagy középfokú végzettség
l számítógépes ismeret

Ha kérdésed van, keress minket:
munka@jabil.com
06-30/267-58-18; 06-49/548-655
facebook.com/jabiltiszaujvaros
www.jabil.hu

NYÍLT TOBORZÁSI NAP

FEBRUÁR 15., 22., MÁRCIUS 1. y 08:00

TISZAÚJVÁROS

JABIL GYÁREGYSÉG, HUSZÁR ANDOR ÚT 1.

448180
448181

448009

447984

448179
448053
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A Tiszaújvárosi Me- ■
cénás Közalapítvány az 
önkormányzat nyújtot-
ta támogatásból ebben 
a félévben is jutalmaz-
ta a középiskolák és az 
általános iskolák felső 
tagozatának legjobb 
tanulóit.

- Összesen 88 fő része-
sült ösztöndíjban, ami 2,2 
millió forintot jelent - tud-
tuk meg Makrai Marianná-
tól, a Tiszaújvárosi Mecénás 
Közalapítvány elnökétől. - A 
tanulók egyenként 25.000 
forintban részesülnek. A kö-
vetkező félévben azonban 
emelkedni fog az összeg, a 
jól tanuló diákok 30.000 fo-
rintot kaphatnak majd. 

A Tiszaújvárosi Eötvös 

József Gimnázium, Szak-
gimnázium és Kollégium 
ösztöndíjasait Bráz György 
polgármester köszöntötte. 

- Ebben a városban min-
dig elvárták a mindenko-
ri vezetéstől, hogy tegye-
nek meg mindent annak 
érdekében, hogy jó iskolák 

működjenek. Bár megvál-
tozott az iskola fenntartási 
rendszere, mi mégis fontos-
nak tartjuk, hogy ezzel az 
ösztöndíjjal a legkiválóbba-
kat még jobb teljesítményre 
ösztönözzük, illetve azokat 
is, akik még nem ismerték 
föl, hogy mennyire fontos 

szerepet tölt be a tudás egy 
ember életében - mondta a 
polgármester. 

A középiskolások már in-
kább a jövőjükre gondolnak, 
a pénzt tanulmányaikra, to-
vábbképzésükre fordítják. 
Molnár Tímea a gimnázium 
utolsó évét tapossa és már 
nem először áll az ösztön-
díjasok között. 

- Ha az általános iskolai 
alkalmakat is belevesszük, 
akkor negyedszer vehetem 
át ezt díjat - mondta Tímea. 
- Ebben az évben elsősor-
ban nem az ösztöndíj eléré-
se volt a célom, hanem azért 
hajtottam, hogy felvegyenek 
a Debreceni Egyetem általá-
nos orvosi karára. SZI

Szuper ügyek Házi segítségnyújtás. Új szolgáltatással bővült a Nyékládházi Idősek Klubja. 
Ingyenesen vehető igénybe január 1-től a saját otthonukban ápolást, gondozást igénylő 
nyékládházi lakosok számára. Jelentkezni lehet munkanapokon reggel 7-től délután 3 
óráig a Nyékládházi Idősek Klubjában (a régi óvoda helyén).

Az Intelligens dizájn elméletével 
először Az elnök emberei soro-
zat egyik epizódjában találkoz-
tam. Nem véletlenül persze, hi-
szen az evolúciót tagadóknak az 
Egyesült Államokban van óriási 
bázisa. A sztori az volt, hogy a 
leendő elnököket arról faggat-
ták, az evolúcióban vagy Isten-
ben, mint intelligens tervezőben 
hisznek-e. A kampánystáb tag-
jainak, demokrata és republi-
kánus oldalon is nagy fejtörést 
okozott a válaszok kimunkálása, 
hiszen bármelyik elmélet mel-
letti érvelés a szavazók egy ré-
szének az elvesztését jelentet-
te volna.
A pozitív hős demokrata jelöl-
tet - mert ugye, aki a soroza-
tot ismeri tudja Aaron Sorkin 
demokrata sorozatot készített 
- egy osztályteremben faggat-
ták arról, hogyan tanítson va-
lakit az evolúcióra, ha szemé-
lyes hitével az nem egyezik. Ő 
ott szenvedélyes hangon arra 
buzdított: tegyenek különbsé-
get a meggyőződés és a tudo-
mány között.
Az intelligens tervezés elméle-
te arról szól, hogy az élőlények 
komplexitása jól kicsiszolódott 
és behangolt megoldásai mö-
gött csak és kizárólag egy intel-
ligens tervező lehet. A darwini 
evolúció kőbaltára hasonlítható 
tanai - aki erős az megmarad, a 
gyengék elhullanak - pedig nem 
erre hajaz.
Mérő László kicsit más szem-
üvegen nézi ezt. Ha minden mö-
gött egy intelligens tervező áll, 
akkor az igaz kell, hogy legyen 
az evolúcióra is, ami vélemé-
nye szerint egy kontármunka, 
semmi mérnöki precizitás nem 
fedezhető fel benne. Ő azt írja: 
rá kellene bízni a tudományra 
azt, hogy kiderítsék, egyáltalán 
mit teremtett Isten. Az is lehet, 
hogy csupán a világ alapjainak a 
kémiai és fizikai alapjait alkot-
ta meg, a többit meg rábízta az 
általa megteremtett természe-
ti törvényekre, köztük a darwini 
evolúció működésére.
Az, hogy az ember boldog le-
hessen legalább három feltétel-
nek adottnak kell lennie valami-
lyen mértékben az életében Az 
elmélyült cselekvésnek, tehát 
olyan munkának amiben örömét 
leli. A pozitív érzelmeknek, mint 
például szeretetnek és tiszte-
letnek. És a lehetőségnek arra, 
hogy valaki a képességeit, cse-
lekedeteit, valamilyen eszme, 
egy magasabb cél szolgálatába 
tudja állítani.
Innen nézve már nincs túl sok 
jelentősége a vitának. Ki-ki ma-
ga választhatja meg melyik ma-
gasabb eszme jelenti számára 
a kiteljesedett életet.

SZI – Maros Éva

RÚZS
Intelligens 

dizájn
Fotó: TK

Mecénás-ösztöndíjak a legjobbaknak 

A Miskolci Járási Hi- ■
vatal Nyékládházi Kiren-
deltségét február 9-én 
adta át a lakosságnak 
dr. Stíber Vivien, a Mis-
kolci Járási Hivatal hiva-
talvezetője és Surmann 
Antal, Nyékládháza al-
polgármestere.

Öröm számunkra, hogy 
városunk adhat otthont a B.-
A.-Z. Megyei Kormányhiva-
tal Miskolci Járási Hivatal 
kirendeltségének. Ez az épü-
let, melyben kialakításra ke-
rült a kirendeltség, az 1960-
as években épült. Az évek 
alatt számos közéleti funk-
ciót töltött be Nyékládházán, 
2012-től Közbiztonsági Cent-
rumként üzemelt, majd 
2015-től kapott helyet az 
épületben a járási hivatal 
nyékládházi kirendeltsége. 
2013-ban felújítottuk, mely-
hez a kormány 10 millió fo-
rintos támogatást nyújtott. 
Ekkor alakult ki az épület 
jelenlegi, a magas színvona-
lú ügyintézést lehetővé te-
vő szerkezete. Nyékládháza 

célja, hogy városunk térsé-
gi szerepe erősödjön, az itt 
ellátott szolgáltatások szá-
ma növekedjen és egyszer 
talán kormányablakként is 
funkcionálhasson. 

Dr. Stíber Vivien, a Mis-
kolci Járási Hivatal vezetője 
szerint jelentős mérföldkő-
höz érkezett a nyékládházi 
kirendeltség integrált, meg-
újult ügyfélközpontú rend-
szerének kialakítása. Mos-
tantól kiemelkedő változás 
következik be e térség köz-
igazgatási életében, az ügy-
félszolgálati munkában, 
ahol elsődleges szempont a 
professzionális, hatékony, 
segítőkész, ügyfélközpon-
tú ügyintézés, ezzel meg-
teremtve a kor színvonalá-
nak megfelelő közigazgatási 
szolgáltatást. A járási hiva-
talok kialakításakor 2013-
ban kiemelt szempont volt, 
hogy ne csak a járási hivata-
lok székhelyén legyen bizto-
sítva a hatósági ügyintézés 
lehetősége. Így jöttek létre a 
kirendeltségek, járási hivata-
lunk esetében 11 helyszínen, 

köztük Nyékládházán. A ki-
rendeltségekhez 37 telepü-
lés tartozik, ahol heti egy 
alkalommal települési ügy-
segéd lát el ügyfélszolgálati 
feladatokat. A hatékonyabb 
ügyintézési tevékenység, az 
ügyfelek magasabb szintű 
kiszolgálása, a megfelelő in-
formatikai háttér kialakítá-
sa, az elektronikus ügyinté-
zésre való áttérés érdekében 
a hivatal a kirendeltségek 3 
helyszínre – Sajóbábony, 
Alsózsolca és Nyékládháza 
– korlátozott integrált mű-
ködését tervezte el, melyhez 
a szükséges informatikai 
és tárgyi feltételek megte-
remtődtek. Nyékládházán 
is bővül az ügyfélfogadási 

idő, de két munkatárs ügy-
segédi feladatokat lát majd 
el Emődön, Harsányban, 
Bükkaranyoson, Kisgyőrben, 
Kistokajban, Mályiban, Óno-
don és Sajópetriben. A kiren-
deltség feladatellátási terü-
letéhez sorolt településeken 
tavaly összesen 6046 ügyfél 
jelent meg (Nyékládházán 
1646, Emődön 1760, Óno-
don 1656, Mályiban 984). 
Nyékládházán az ügyfél-
barát közigazgatás megva-
lósítása érdekében a meglé-
vő berendezett helyiségek 
közül 3 iroda ügyintézésre, 
1 pedig ügyfélfogadó hely-
színként jött létre. Emődön 
áprilisban pedig kormány-
ablak nyílik. SZI - BGy

Ügyfélbarát közigazgatás Nyékládházán is 

Fotó: Buzafalvi Győző
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H á z - ,  H á z r é s z e l a d á s

Bánréve,(közvetlenül a szlovák határ mel-
lett) csendes utcában, 990 nm telken, 80 
nm-es összkomfortos (2 szoba-nappali) 
családi ház eladó. A házhoz nyári kony-
ha, garázs, pince, fúrt kút tartozik. Fűtése 
gázkonvektor+cserépkályha, a meleg víz 
ellátásáról gázbojler gondoskodik. Irányár: 
3,4 M Ft. Érd.: hétköznap 17óra után, hét-
végén egész nap 06-20/260-9517.
Bogács, eladó a fürdő mellett, Dózsa 
György út 39.sz. alatt üdülőnek is alkalmas 
családi ház. Érd.: 06-30/953-5402.
Igrici, központjában több generációs csa-
ládi ház sürgősen eladó. Teljesen felújított 
állapotban, összkomfortos, azonnal költöz-
hető, 1900 n-öl telekkel, melléképületek-
kel. Érd.: 06-70/620-5943.
Polgár, csendes utcában eladó szilikát-
ból épült 4 szoba+nappalis, szintes csalá-
di ház. Irányár: 10 M Ft. Érd.: 06-70/381-
5873.
Polgár, központban eladó szilikát falazatú, 
2 szoba-konyha-fürdőszobás, konvektoros 
családi ház 446 nm-es telken. Irányár: 8 M 
Ft. Érd.: 06-20/345-9978.
Polgár, központhoz közel 3 szoba-nappali-
konyhás, összkomfortos, vegyes tüzelésű, 
radiátoros családi ház eladó, dupla telek-
kel. Irányár: 7,95 M Ft. Érd.: 06-20/943-
2003.
sajóörös, eladó dupla komfortos, újszerű 
családi ház. Szigetelt fal, nyílászárók. Érd.: 
06-70/381-5873.
sajószöged, 3 szobás, összkomfortos csa-
ládi ház eladó. Érd.: 06-20/450-8732.
sajószöged, eladó 2 szoba, konyha-ét-
kezős, összközműves, 870 nm-es telken 
lévő családi ház. Irányár: 11,7 M Ft. Érd.: 
06-70/381-5873.
Tiszaújváros, eladó 167 nm-es, 4 
szoba+nappalis, dupla komfortos, folya-
matosan újított szintes családi ház. Irányár: 
39,5 M Ft. Érd.: 06-70/381-5873.

l a k á s e l a d á s

Miskolc, belvárosában Soltész u. 77 nm-es, 
gázos, II. emeleti, belső udvaros, pihenőker-
tes társasházi lakás eladó. Gépészetileg tel-
jesen felújított, ablakok cserélve műanyag 
ablakokra. Nappali+étkező+konyha egy-
ben, 3 szoba, előszoba, fürdőszoba, külön 
WC. Ár: 13 M Ft. Érd.: 06-20/980-6678.
Tiszaújváros, 55 nm-es, 2 szobás, igénye-
sen felújított társasházi lakás eladó. Irányár: 
13,8 M Ft. Érd.: 06-70/381-5873.
Tiszaújváros, Mátyás király úton 55 nm-es, 
átlagos, III. emeleti panellakás eladó. Érd.: 
06-20/377-4097.

a l B é r l e T k e r e s é s 

Berendezett albérletet keresek kertes ház-
ban, Tiszaújváros vonzáskörzetében. Érd.: 
06-20/506-6547.
Tiszaújváros, 1 szobás vagy kis másfe-
les lakást keresek hosszú távra, albérlet-
be. Érd.: 06-70/524-6611.

a l B é r l e T k í n á l a T

albérlet kiadó Folyáson! Teljesen felújí-
tott, 1 szobás, 55 nm-es lakóház kiadó. 
Képek megtekinthetők: www.facebook.
com/szovetkezet.boroka
Tiszaújváros, központjában iroda céljá-
ra berendezett 41 nm-es, felújított, fszt-i 
lakás cégek, vállalkozások részére albér-
letbe kiadó. Érd.: 06-20/238-8841.

é P í T é s I  T e l e k

költözzön Folyásra! Nyugodt, biztonságos 
környezetben építési telkek megfizethető 
áron eladók! Érdeklődni: H-P 8-16 óráig. 
Tel.: 52/391-943.

Ü z l e T ,  M ű H e l y ,  T e l e P H e l y

Budapest IV. kerületben, frekventált helyen 
lévő, üzemelő meleg konyhás vendéglátó 
egység bérleti joga eladó. Érd.: 06-70/517-
6189.

G a r á z s

Tiszaújváros, garázs eladó a Hajdú téren 
és a Szederkényi úti garázssoron. Érd.: 
06-70/373-0465.

J á r M ű k e r e s é s 

simsont keresek megvételre típustól, 
állapottól függetlenül, reális áron. Érd.: 
06-30/506-5412.

autóját megveszem adásvételivel 1 millió 
forintig 1994-es évjárattól. Azonnal fizetek. 
Kevés vagy lejárt műszakival, motorhibás, 
enyhén sérült is érdekel. Házhoz megyek, 
hívjon bizalommal! Érd.: +36-30/995-
4950.

á l l a T

Hízott kacsa megrendelhető házhoz szál-
lítással. Érd.: 06-30/505-6249.

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

kis bálás szalma eladó, 300 Ft/db. Érd.: 
06-70/407-1037.
kisbálás széna, szalma, fedett tárolóból 
eladó Folyáson. Tel.: 06-30/817-8740.

e G y é B  e l a d á s

akciós tölgy, bükk, akác tüzifa 16.500 
Ft/m3-től, hétvégi kiszállítással. EUTR: 
FA-AA 2662888. Érd.: 06-30/941-
8826.

Televízió, kitűnő állapotú, LG márkájú, 
HD-LCD digitális műsorszórás vételére 
alkalmas, 82 cm képátlójú készülék eladó 
Polgáron. Érd.: 06-30/215-8850.

e G y é B  k e r e s é s

akármilyen személy- és tehergépjármű-
vet, felesleges ócskavasat, gépeket vásá-
rolunk, elszállítunk 8-17 óráig. Érd.: 06-06-
20/387-8241.
Gyűjtő keres régi matchboxokat, játéko-
kat, távirányítós autókat, lemezjátékokat 
és autókat, pedálos Moszkvicsot. Érd.: 
06-70/418-2086.
Használaton kívüli személy- és teherautót, 
rossz akkumulátort, hulladék vasat vásá-
rolok. Házhoz megyek. Érd.: 06-20/958-
6233.
Ipari ezüstöt, platina hőelemszál, 
érintkezőpogácsa, nitrát, paszta, palládi-
um, forrasztópálca, tekercs, amalgám, stb. 
vásárolok. Érd.: 06-20/923-4251.

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.

Boróka Vendégház és Mintagazdaság - 
Folyás, Disznótoros hétvégék, bálok, ren-
dezvények szervezését vállaljuk 40 férő-
helyes teremben vagy 100 főig szabadté-
ren. Rendezvényekre sütemény, pogácsa 
készítését megrendelésre vállalunk. Tel.: 
06-30/817-8740, www.facebook.com/
szovetkezet.boroka

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.

T

Ép�x Kft. 
Polgár, 

Bacsó B. út 1. 
Tel.: 52/573-037
06-20/9571-242

Használt és selejt 
RAKLAPOK 

eladók!
GIPSZAKTON 

AKCIÓ!

448039

448189

447928

448185
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Bőr-textil ruha, táska javítást, átalakítást, 
varrást vállalok. Érd.: 06-70/944-8562.

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

Fák szakszerű kivágása, zöld hulladék 
elszállítása, garancia vállalással. Érd.: 
06-20/267-7676.
Gyümölcsösök, szőlők, rózsák szaksze-
rű metszését azonnalra vállalom. Érd.: 
06-70/348-2035.

Masszázs Tiszaújvárosban! Kérés-
re házhoz megyek 20 km-es körzetbe. 
Üzletembe masszőr társat keresek. Érd.: 
06-70/553-1752.

szobafestést, szigetelést, kőműves és 
ácsmunkát vállalunk. Érd.: 06-20/943-
5564.

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

autómentés, gépszállítás profilba, pol-
gári telephelyű cégnél hosszú távra gép-
kocsivezetőt keresünk. Feltételek: B-E-C-
CE jogosítvány és GKI kártya. Előny: trailer 
tapasztalat. Jelentkezés: 06-70/426-3283-
as telefonon.
autószerelő és gépszerelő szakképesí-
téssel rendelkező munkatársakat kere-
sünk polgári telephelyű cégnél. Jelent-
kezés önéletrajzzal: kamionszerviz@
stefancamion.hu címen.
Tiszaújvárosi telephelyű cég gyártásközi 
ellenőrt keres. Érdeklődni: lakatos.arpad@
karsai.hu

Betanított dolgozókat keresünk autóipa-
ri beszállító partnerünkhöz Dunántúlra, 
a régióban a legmagasabb bért bizto-
sítják. Szállás, utazás biztosított. Érd.: 
06-30/511-4219.

Bútor webáruház logisztikában jártas, 
informatikai ismeretekkel rendelkező 
munkatársat keres polgári telephelyére. 
Önéletrajzot a: butorolcsonwebaruhaz@
gmail.com címre kérjük elküldeni. Érd.: 
06-20/943-2003.
sofőrt (B-kat.) és rakodó munkatársat 
keresünk bútorszállításra, polgári telep-
helyen. Szállítási gyakorlat előny. Érd.: 
06-20/943-2003.

Tiszaújváros, Castello Cukrászdába kere-
sünk felvételre cukrászt és konyhai kisegí-
tőt! Jelentkezni személyesen önéletrajzzal 
a cukrászdában. Cím: Tiszaújváros, Beth-
len G. út 18. Tel.: 49/540-134.
Tiszaújvárosi üzembe munkaerőt keresek! 
2 műszak/8 óra. Érd.: 06-30/466-8109.

víz-, gáz-, fűtésszerelőket, csőszerelőket, 
hegesztőket (ív, láng és AWI) és segédmun-
kásokat keres budapesti központú épület-
gépész cég hosszú távra, versenyképes 
jövedelemmel. Jelentkezés: 06-30/520-
1610.

o k T a T á s T  v á l l a l

Targoncavezető (E-000431/2014) 
és gépkezelő tanfolyam indul 
Tiszaújvárosban. Jel.: Sa-Jó Bt. Tel.: 
06-30/240-9725.

T á r s k e r e s é s

20 éves lány kapcsolatot keres Tiszaújváros 
környékén. Tel.: 06-30/325-9897.

s z a B a d I d ő , Ü d Ü l é s , s z ó r a k .

Boróka Vendégház és Mintagazgaság - 
Folyás, 2 szobás, teljesen felszerelt, 4-6 
férőhelyes vendégház, akár teljes ellá-
tással egész évben várja vendégeit. Tel.: 
06-30/817-8740, www.facebook.com/
szovetkezet.boroka

Hajdúszoboszlói üdülés március-
ban félpanzióval, 19.500 Ft/fő/hét. Érd.: 
06-30/867-6550.

Lapzárta:  
hétfő 10.00 óra

www.szuperinfo.hu

   Facebook:
Tiszaújvárosi Szuperinfó

Kos - Sajnos a héten 
előfordulhatnak viták, amelyek 
veszekedéssé fajulhatnának, ez 
pedig teljesen felesleges, ne 
akarja minden áron keresztül 

vinni, amit gondol. Ön is tudja, meg-
egyezéssel jobb eredményre jut. Az égi 
jelek türelemre intik! Az érzelmi kapcso-
lataira is érdemes odafigyelnie!

Bika - Számítania kell néhány 
váratlan, ugyanakkor izgalmas 
fordulatra a héten. Mellette 
pedig új kapcsolatokra tehet 
szert, illetve alakíthat ki a 

mindennapokban. Igencsak változatos és 
kalandos hét áll Ön előtt. Jó is lesz, ha 
most már túlteszi magát a korábbi hetek 
nehézségein.

Ikrek - Szívesen mozog embe-
rek között, most még az idege-
nek sem hozzák zavarba. Mély 
beszélgetéseket természete-
sen továbbra is csak olyanokkal 

tud elképzelni, akik már régebb óta 
kísérik az útján, de nyitott az új kapcso-
latokra is. Éppen annyit mutat magából, 
amivel felkeltheti az érdeklődésüket.

Rák - A héten meglehetősen 
álmodozó és figyelmetlen lesz. 
Teljesen el lesz varázsolva és 
emiatt akadhatnak nehézségei. 
Gondolatai cikázhatnak, 

miközben minduntalan elvágyódik. Köz-
ben nem ártana, ha jobban odafigyelne 
környezetére, ugyanis barátainak szük-
sége lehet a segítségére.

Oroszlán - A héten zöld utat 
kap minden tekintetben. Gond 
nélkül zakatol majd előre céljai 
megvalósításának érdekében. 
Szinte érzi, hogy Önre moso-

lyog a szerencse és most kell véghez vin-
nie terveit. Ugyanakkor a sors teremthet 
olyan helyzeteket, amivel mások megse-
gítésére buzdítja. 

Szűz - A Vénusz a Halak 
jegyében áll és kellemesen 
kapcsolódik a Szaturnuszhoz. 
Ez szerencsés konstelláció a 
könnyed szerelmi kapcsolatok-

hoz. Csütörtökön Újhold lesz, részleges 
napfogyatkozással - ez mágikus hatással 
lesz Önre, segíti tervei megvalósításában. 
Használja ki a kedvező időszakot!

Mérleg - Azt érzi, hogy 
zsákutcába került, de közben  
ne feledkezzen meg arról, 
mennyit tanult eddig. Ha a célt 
végül nem is érte el, nem volt 

hiábavaló a munka, hiszen számos 
tapasztalattal gazdagodott. Ezek bir-
tokában tervezze meg ismét a feladatokat, 
mert már látja, hol vannak a buktatók.

Skorpió - Ne veszítse el a 
lelkesedését, még akkor se, 
ha akadályokba ütközik. Iri-
gyei hamar ráunnak arra, 
hogy Önnel foglalkozzanak. A 

Vénusz már a Neptunusz uralta Halak 
jegyében jár: ha Ön már párkapcsolatban 
él, akkor erősödhet a kötelék, ha még 
egyedülálló, akkor párt találhat magának.

Nyilas - A hét elején valaki 
segítséget kér Öntől és egy 
bonyolult ügy kellős közepében 
találhatja magát. A véletlen 
a segítségére lesz és a bajra 

megoldás születik. A Nap jegyet fog válta-
ni a hétvégén. Gondolja át, hogy milyen 
dolgok fontosak az Ön számára és ennek 
megfelelően tegye a dolgát.

Bak - Régóta halogat egy 
feladatot. Lehet, hogy kínos 
ügyről van szó, lehet, hogy csak 
bonyolult a megoldás, de ha 
hozzákezd, kiderül, hogy nem 

is olyan borzasztó. Uralkodó bolygója a 
Neptunusszal áll kedvezőtlen fényszög-
ben. Vagy hajthatatlanul szerelmes, vagy 
a náthától nem lát tisztán.

Vízöntő - Munkatársai, de talán 
még főnöke is el lesz kápráz-
tatva a tehetségétől, lenyűgöző 
munkateljesítményétől. Még 
akár új ötleteiről is meggyőzheti 

őket. Érdemes hajtania, mert a hatás és 
az eredmény nem marad el. Nem csak 
megbecsülés és tisztelet lehet a jutalma, 
hanem előléptetés is. 

Halak - A Vénusz már átlépett 
a Halak jegyébe és a Szatur-
nusszal kellemes kapcsolatba 
fog kerülni. Szerelmi esélyei 
megsokszorozódnak. Ha Ön 

még egyedülálló, akkor most hosszú távú 
párkapcsolatot sikerül majd kialakítania. 
Az Újhold a hét közepén nagyon izgal-
massá varázsolja ezt az időszakot.

 HOROSZKÓP 8. HÉT (2018. február 19-től február 25-ig)

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: Inform Média Lapkiadó Kft.

4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 11. Tel.: 52/526-626 Fax: 52/526-615 Nyomdavezető: Dubóczki Tibor
Terjeszti: a Magyar Posta és az Inform Média Lapkiadó Kft. Sokszorosítás ideje: kedd Megrendelési szám: 2018/7. 

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

Cím: Sajószöged, Ady E. út 61.
Érd.: 06-70/340-8898, 06-70/340-8868

Nyitva: H-P: 8.00–17.00, Szo.: 8.00–12.00

VIRÁGÜZLET
www.goodsmarket.eu

a -ben!
Alkalmi csokrok készítése!

Temetésre koszorúk, 
sírcsokrok készítése 

ingyenes kiszállítással! 

Ju dit

TEMETKEZÉS Kft.

Feladatok: l kapcsolattartás, adategyeztetés az Önkormányzattal, 
  könyvelő irodával, bérszámfejtéssel, kapcsolódó 
  elszámolások, bevallások, adatszolgáltatások előkészítése,
 l számlák nyomon követése,
 l kimenő számlakészítés,
 l házipénztár kezelése,
Elvárások: l minimum középfokú számviteli-pénzügyi végzettség,
 l hasonló területen eltöltött minimum 3 év gyakorlat,
 l önkormányzati és TAO támogatások felhasználásában és 
  elszámolásában szerzett tapasztalat,
 l precíz, megbízható, önálló munkavégzés,
Előnyt jelent: l kontrolling, könyvelés területen szerzett tapasztalat,

Jelentkezni 2017. február 28-áig 
a 3580 Tiszaújváros,Teleki Blanka út 6. postacímre, vagy az

 iroda@fctiszaujvaros.hu e-mail címre küldött önéletrajzzal lehet.

Termálfürdő – Football Club Tiszaújváros 
sportegyesület, Tiszaújvárosban vagy környékén lakó 
kollégát KERES a következő munkakörbe:

Pénzügyi munkatárs
rész- vagy teljes munkaidőben

VI-TA KERESKEDELMI
ÉS SZOLGÁLTATÓ Bt.

Továbbra is vállalunk:
ÉPÜLETGÉPÉSZETI 

KIVITELEZÉST!
n Gáz n Víz n Szennyvíz n Fűtés

n Technológia szerelést
és lakatos munkát

e-mail: 
vitakerbt2@gmail.com

Tel.: 06-30/945-8407
06-30/488-9856

A tiszaújvárosi CNI Kft.
keres 

gyártó
munkakörbe 
munkatársat.

Előny:
- Targonca vezetői engedély

Jelentkezni lehet: 

+36-30/410-6781-es
telefonszámon.

448244

448036

448235

444395

448240

448241

448238

448239

448237
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Gépi
forgácsolókat
keresünk Mezőkövesdre 

CNC esztergályos 
munkakörbe, 

minőségi munkavégzésre. 

Kiemelt pótlékok, bónuszok, 
szükség esetén 

lakhatást biztosítunk
felújított családi házban. 

Jelentkezni lehet: 
jelentkezes@myhrteam.hu
70/940-3797; 46/612-212

Németországi munkára 

glettelni tudó 
dogozót keresünk.
Tel.: 06-22/460-068, 06-70/502-8370

A GUMIDISZKONT ÁRUHÁZBAN
3527 Miskolc, József Attila u. 51. Tel.: 06-70/775-4096

Kedvezmények flottáknak, halasztott fizetéssel!

AZONNAL, 
BEJELENTKEZÉS NÉLKÜL!

Kedvező áron 
alkatrészt is biztosítunk!

PROFI AUTÓSZERVIZ
MINIMÁL ÁRON

Csatlakozzon hozzánk és ragadja meg a lehetőséget, hogy a jövő részévé 
válhasson a Samsung SDI vállalattal, mely piacvezető a kreatív technológiai 

fejlesztésekben. Jelentkezőket várunk gyárunk termelési és karbantartó 
csapatába, mely elektromos autókba gyárt akkumulátorokat Gödön.

Az alábbi pozíciókba keresünk munkatársakat:

GÉPKEZELŐ (operátor)
GÉPBEÁLLÍTÓ (technikus)
KARBANTARTÓ TECHNIKUS (elektromos / mechanikus)

Elvárások:
•   szakiskolai vagy gimnáziumi/középiskolai végzettség,
•   önálló munkavégzés, megbízhatóság,
•   folyamatos munkarend vállalása.

Amit kínálunk az alapbéren kívül:
•   kiváló munkakörnyezet,
•   jelenléti prémium,
•   negyedéves prémium,
•   éves prémium,
•   cafeteria,
•   szálláslehetőség a munkahely közelében,
•   hazautazás támogatása,
•   bejáráshoz ingyenes vállalati busz vagy 10 Ft/km-es üzemanyag-támogatás.

Munkavégzés: 2131 Göd, Ipartelep hrsz., 6980

Kérjük, önéletrajzát a karrier@samsung.com e-mail címre küldje el!

Creative Energy & Materials Solution Leader

Ha nem kapja a Szuperinfót,
hívja a (80) 442-444-es

telefonszámot!

448058
448182

446986

448026

448186
447860
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A Nemzeti Agrárgaz- ■
dasági Kamara (NAK) 
Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Szervezete 
Mezőcsáton február 
2-án falugazdász irodát 
nyitott. 

Az eseményen Tállai And-
rás, a Nemzetgazdasági Mi-
nisztérium parlamenti és 
adóügyekért felelős állam-
titkára, a térség országgyű-
lési képviselője arról beszélt, 
hogy az agrárgazdasági ka-
mara kezdeményezésére 
az elmúlt évben számos, a 
gazdálkodást könnyítő in-
tézkedés született. A ma-
gyar mezőgazdaság Európa 
egyik leggyorsabban fejlődő 
agráriuma, az ágazat telje-
sítménye folyamatosan nő, 
a vidéki foglalkoztatás bő-
vítésében kulcsfontosságú 
szerepe volt a gazdáknak, 
az élelmiszer-feldolgozók-
nak, mindazoknak, akik a 
mezőgazdaságban dolgoz-
nak. Megemlítette, hogy 7 
év alatt több mint 70 ezer 

új munkahely jött létre az 
ágazatban. 

Győrffy Balázs, a NAK 
elnöke a novemberi agrár-
kamarai választásról szól-
va emlékeztetett arra, hogy 
munkájukhoz öt évre felha-
talmazást kaptak, ami egy-
ben felelősséget is jelent. A 
Nemzeti Agrárgazdasági Ka-
mara (NAK) falugazdászai 
2014 óta közel 1000 milliárd 
forintnyi forrás lehívásához 
segítették hozzá a gazdál-
kodókat. A 650 fős országos 
kamarai falugazdász-háló-
zat személyes segítségére 
az idei egységes kérelmek 
beadásánál is számíthat-
nak a gazdák – hangzott el 
a NAK megújult mezőcsáti 

falugazdász irodájának feb-
ruár 2-i átadásán. Jól mutatja 
a magyar agrárium fokozó-
dó jelentőségét, hogy 7 év 
alatt másfélszeresére nőtt a 
kibocsátása, valamint har-
madával bővült az agrárex-
port. Sikerült magyar kéz-
ben tartani a termőföldeket. 
„A NAK gazdatámogató há-
lózata számos téren segíti 
a mintegy 400 ezer fős tag-
ságát tevékenységében. A 
2014-ben általunk átvett fa-
lugazdász-hálózat ország-
szerte több mint 2 ezer ügy-
félfogadási ponton, 650 fővel 
áll a kamarai tagok rendel-
kezésére”. „Rendre az egy-
séges kérelmek 70-80%-át 
a falugazdászok segítették 

beadni, és idén sem lesz ez 
másképp. Az egységes ké-
relmeket és a Vidékfejlesz-
tési Program pályázatait is 
figyelembe véve közel 1000 
milliárd forintra rúg az az 
összeg, amihez 2014 óta a 
gazdálkodók a kamarai falu-
gazdász-hálózat segítségével 
jutottak hozzá” – hangsú-
lyozta Győrffy Balázs. 

Mindannyian érezzük, 
hogy haladnia, modernizá-
lódnia kell településeink-
nek, gazdaságainknak, ház-
tartásainknak. Nem kérdés, 
hogy a Nemzeti Agrárgaz-
dasági Kamara sikeres mű-
ködésének is egyik záloga 
a fejlődés - érvelt Taskó Jó-
zsef, a NAK megyei elnöke. 

A megújult mezőcsáti falu-
gazdász iroda átadása a fej-
lődés egy olyan pontja, ami 
mindenkinek lehetőséget te-
remt. Nekünk gazdálkodók-
nak arra, hogy modern kör-
nyezetben, az informatika 
vívmányainak segítségével 
intézhessük ügyeinket, a fa-
lugazdász kollégáknak pe-
dig, hogy XXI. századi körül-
mények között fogadhassák 
ügyfeleiket és a kamaránk-
nak, hogy e téren is fokozza 
tagjaink megelégedettségét. 
Az itt és az ország minden 
szegletében szolgálatot telje-
sítő falugazdász kollégákra 
az év folyamán igen sokrétű 
feladat hárul. Ezek közül a 
legjelentősebbek az ősterme-
lői igazolványokkal kapcso-
latos ügyintézés, a WEB GN 
elektronikus benyújtása, a 
nitrát jelentés és a folyama-
tos szakmai tanácsadás. A 
legátfogóbb és legnagyobb 
feladatot az egységes terü-
letalapú kérelmek benyúj-
tása jelenti. SZI - BGy

Falugazdász iroda Mezőcsáton: a kamara segíti a gazdákat
Szuper ügyek Állandó kiállítás. A Villa Scederkyn Tájházban a település történetének és a 

hagyományos népi építészet jellegzetességeinek rövid ismertetője mellett 3 helyiség-
ben ismerkedhetnek meg az érdeklődők a két világháború között élő tiszaszederkényi 
lakosok házépítési gyakorlatával, lakberendezési hagyományaival.

Fotók: Buzafalvi Győző

Télűző jelmezesek, táncosok 
Két általános iskola  ■

is farsangolt Tiszaúj-
városban a hétvégén. 
Mesék, mesehősök, népszerű 
filmek figurái, szupersztárjai 
keltek életre a Tiszaújvárosi 
Hunyadi Mátyás Általános 
Iskola és Alapfokú Művésze-
ti Iskola farsangján. A szép-
ség és a szörnyeteg szereplői 
táncra perdültek, nosztalgi-
kus hangulatot hoztak Fe-
nyő Miklós táncosai, de jöt-
tek zombitáncosok, és színre 
léptek James Bond ügynökei 
is. Ilyen jelmezeket öltöttek 
magukra a Hunyadi iskola fel-
sősei. A farsangi produkciók 
szinte mindegyike a zenére, a 
ritmusra és a táncra épített, 
a felsősök ezeket mutatták 
be a keringőt is táncoló her-
cegi párnak és udvartartásá-
nak, no meg a gyermekükre 
kíváncsi szülőknek. Miközben 
az emeleti osztálytermekben 

jelmezekbe bújtak a gyerekek, 
addig a földszinten a bálozó 
végzősöket készítették fel az 
utolsó táncra. - Ez a mai nap 
az első olyan alkalom ebben az 
évben, amikor úgymond pon-
tot tesznek a gyerekek arra 
a nyolc évre, amit itt töltöt-
tek nálunk az iskolában. Ez-
zel a gyönyörű tánccal meg-
koronázzák ezt az eseményt 
- mondta Drotárné Tamás Her-
mina, a végzősök osztályfőnö-
ke. Mi zombiknak öltöztünk, 
magunknak találtuk ki a tán-
cot, a zenét és az ötlet is a mi-
énk, a diákoké volt. Próbáltuk 
viccesre csinálni, mert hát far-
sang van, így most a zombik 
kacsatáncot is fognak járni - 
sorolta Kurucz Viktória, a Hu-
nyadi hetedikese. Múlt pén-
teken volt a Hunyadi farsang 
első felvonása, a folytatás csü-
törtökön lesz, akkor az alsósok 
jelmezes bálját rendezik meg 
az iskolában. 

A Tiszaújvárosi Szent István 
Katolikus Általános Iskola di-
ákjai is farsangoltak a hétvé-
gén. A Derkovits Kulturális 
Központ megtelt színes, öt-
letes jelmezekbe bújt gyere-
kekkel, a színházi nézőtér pe-
dig a gyermeküket kíváncsian 
kutató szülőkkel. Nagy volt az 
izgalom a Paprika Jancsiknak 
öltözött elsősök között, nem 
csoda, hiszen először állnak 
színpadra ilyen nagy közönség 
előtt. - Én nagyon szeretem 
a farsangot - mondta az első 
osztályos Zohori Laszló. - Be 
lehet öltözni jelmezekbe, so-
kat táncolunk és felmehetünk 
a színpadra is. Az elsősöknek 
ez az első iskolai farsangjuk, 
a negyedikeseknek viszont 
az idei az utolsó alsós mulat-
ság. Jövőre a felsősök táborát 
erősítik. A szép emlékek azon-
ban megmaradnak. - Minden 
farsangra nagyon készülünk. 
Mindig nagyon várjuk. Tavaly 

tyúkok meg kakasok voltunk, 
másodikban békák meg gó-
lyák, elsőben kertészek és vi-
rágok - sorolja a negyedikes 
Kiss Jázmin. - Most boszor-
kányok és varázslók bőrébe 
bújtunk. Pinokkiók, szobalány-
ok és inasok, valamint párná-
jukat magukkal hozó álmos 
manók is táncra perdültek a 
színpadon. A katolikus isko-
lások két előadással is várták 
a vendégeket. Mindkét far-
sang nyitó és záró produkci-
ója a nyolcadikosok keringője 
volt. Tanárok, diákok, szülők 
hónapok óta készülődtek a tél 

végi mulatságra. - A nyolcadi-
kosok már ősz óta próbálják a 
keringőt, ami hagyomány már 
a mi iskolánkban - nyilatkoz-
ta Kapczár Krisztina, az iskola 
igazgatóhelyettese. - De nem 
csak ők, hanem minden osz-
tályról elmondható, hogy nagy 
izgalommal és sok munkával 
készültek a mai délutánra. A 
népi kalendárium szerint az 
idén február 13-ig, a nagyböj-
töt megelőző húshagyó kedd 
éjfélig, tartott a farsang, ekkor 
zárult hivatalosan is a szezon, 
a télűző, tavaszváró mulatsá-
gok ideje. SZI

Fotó: TK
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A Tiszaújvárosi Városgazda Nonpro�t Kft. 
pályázatot hirdet

villanyszerelő karbantartó
munkakör betöltésére.

1 év határozott időre szóló alkalmazással 
(3 hónap próbaidő), mely meghosszabbítható. 

Pályázati feltételek:
n villanyszerelői végzettség (szakmunkás 
 vagy szakközépiskolai végzettség)

Előnyt jelent:
n B kategóriás jogosítvány 
n Érintésvédelmi szabványossági 
 felülvizsgáló végzettség 

A pályázathoz csatolni kell:
n Szakmai önéletrajzot 
n Iskolai végzettséget igazoló oklevél, jogosítvány másolatot 

Munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
n A Társaság karbantartási feladataiban szereplő épületek, 
 ingatlanok elektromos hálózatának és a hálózathoz tartozó 
 berendezések, eszközök javítása és karbantartása. 

Bér megegyezés szerint. 
Pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 20.
A pályázat benyújtható: Tiszaújvárosi Városgazda Nonpro�t Kft.  
(3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/e. , varosgazda@tujvaros.hu
Információ: Figeczky Rita személyügyi ügyintéző 49/540-636

Új!

Új!

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

A polgári 
Vámosi - Húsbolt 

akciós 
ajánlata!

- Perzselt szalonnás félsertés:
 699 Ft/kg
- Szalonna nélkül:  799 Ft/kg
- Bőrös malachús  749 Ft/kg

Mindennap más-más  
akciós árakkal várjuk  
Kedves Vásárlóinkat.

(Az akció megjelenéstől a készlet erejéig)
Cím: Polgár, Munkácsy út 16.

Tel.: 06-20/345-5709 

Kötelező kamarai hozzájárulás meg�zetése 
Kereskedelmi és Iparkamara 

Tiszaújvárosi Képviselete Jakab Zoltán 
Kamarai regisztráció,  

Széchenyi Kártya hitelügyintézés vállalkozóknak, 
Építőipari regisztráció, Cégkivonat

Mobil telefonszám: +36 70/272-8301
 Iroda telefonszám: 06 49/540-100 

e-mail cím: jakab.zoltan@bokik.hu
Tájékoztató a gazdálkodó szervezetek kamarai hozzájárulás meg�zetéséről

Fizetési határidő: minden év március 31.
Díja: 5.000 Ft/év

Fizetési lehetőségek: banki átutalás, pénztári be�zetés, „sárga csekk”
Bankszámlaszám: Budapest Bank Zrt. 10102718-01680500-02003001

Pénztári be�zetés és „sárga csekk” átvétele a BOKIK Tiszaújvárosi Képviseleti Irodában
Ügyfélfogadási napok: Hétfő-Szerda 9:00-12:00 és 14:00-16:00, Péntek 9:00-12:00

Cím: Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kereskedelmi és
Iparkamara Tiszaújvárosi Képviselete

3580 Tiszaújváros, Szent István út 1/a. (Szuperinfó bejárata)

Ne várja meg 
a tragédiák sorozatát, 
nézesse át velem 
biztosításait.
Juhászné Kondrák Márta

Generali Biztosító Zrt. 
biztosítási tanácsadója

Tiszaújváros, Szent István u. 24. 
(Park Üzletház)

Tel.: 06-20/985-0024

448176
448188

448011
448183

448177

448024
448184

448178

448023

448380


