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

KÖNYVELŐT. 
Érdeklődni: Garzó György

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

Tájékoztató közlemény!
Felhívjuk figyelmét, hogy a kéményseprőipari szolgáltatást  
2016. július 1-től kötelező megrendelni a 21/2016. (VI.09)  

BM. rendelet értelmében a közületi szektorban!
(cégek, intézmények, önkormányzatok, székhely, telephely,  

fióktelephelyként bejelentett lakóingatlanok)
Válasszon Ön is helyi megbízható kéményseprőipari céget!

Tel.: +36 46 596 396
Mobil: +36 20 999 6012

www.abakemeny.hu
encs@abakemeny.hu

Abakémény Kft.
3800 Szikszó,  

Pázmány P. tér 14. fsz/3.

20 éve a lakosság szolgálatában, 
jelenleg is 77 településen közszolgáltatóként!

Ha az önkormányzatok megbíznak bennünk, Ön miért ne tenné?!

Ne hagyja magát megvezetni!
Ne fogadja el a „házalók” ajánlatát!

Ne fizessen többszörös árat
ugyanazért a munkáért!

Kérjen árajánlatot az Abakémény Kft.-től!

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!

SODEXO Magyarország Kft., 
GIRINCSI
szolgáltatói egységébe keres

munkatársat.

Elvárások:
– szakirányú szakács végzettség, 
– minimum 4-5 éves szakmai tapasztalat (közétkeztetés), 
– pontos, precíz, igényes munkavégzés, 
– jó csapatmunka.

Amit nyújtunk: 
– stabil háttér, biztos munkahely, bejelentett alkalmazotti

munkaviszony, 
– hosszú távú munkalehetőség, 
– korrekt bérezés, 
– cafetéria (próbaidő után 6000 Ft/hó, mosópor 

a munkaruha mosásához, egyéb munkaviszonnyal 
összefüggő juttatás)

Jelentkezni a human.hu@sodexo.com email címen.

SZAKÁCSSZAKÁCS

Fő feladatok:

Elvárások:

Előnyt jelent:

Amit ajánlunk:

Jelentkezés: MOL.HU Karrier menüpont Hazai állásajánlataink weboldalon! 

MŰSZAKI ELŐKÉSZÍTŐ MUNKATÁRS MŰSZERES 

A munkavégzés helye:
  TISZAÚJVÁROS
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383870

383874
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Szuper ügyek Polgármesteri fogadóóra. Folytatja sorozatát a Tisza Televízió, mely-
ben Bráz György a város polgármestere válaszol a nézők közérdekű kérdéseire. 
Tiszaújváros első embere február 8-án, szerdán este fél 7 órai kezdettel ad választ 
a lakossági kérdésekre. A felvetéseket az adás ideje alatt telefonon a 49/341-844, 
341-755-ös számokon lehet feltenni.

Egy magas, szőke, karcsú nő 
lépegetett előttem az utcán, 
kerülgetve a megolvadt hóku-
pacokat. Mivel majdnem talpig 
fehérben volt ezért kicsit rá is 
csodálkoztam. Láttam magam 
előtt, ahogy az édesanyja reg-
gel moroghatott, hogy minek 
vesz fehér hótaposót ebben a 
sáros lével ellepett utakra. A 
fehér kötött sapkája alól kivil-
lant szőke, két csurkába fonott 
haja, hosszított steppelt dzse-
kijét derékban egy gumis övvel 
fogta össze. 
A jelenetre valószínű nem emlé-
keznék ilyen részletesen, ha rá 
egy órára nem jött volna szem-
be velem ugyanaz az ember. A 
magas, szőke, karcsú nő csep-
pet sem volt fiatal. Vékony arca 
beesett és életunt volt, bőréből 
ítélve olyan hatvan pluszra tip-
peltem. Az első gondolatom az 
volt, milyen szerencsés, hogy 
megőrizte sudár alakját. Min-
den ruhadarab, ami rajta volt 
– beleértve a frizurát is – a ti-
zenévesek stílusára hajazott. 
De a nő kisugárzásából még-
sem áradt ez a fiatalság, inkább 
diszharmóniát éreztem.
Azt tudjuk, minden kornak fon-
tos kifejező eszköze volt a ru-
házat. Évszázadokon keresztül 
megkülönböztetve a szegényt 
és gazdagot, a falun és a város-
ban élőt, és nemzetek tagjait 
egymástól. A divattal pedig el-
indultunk az önkifejezés útján, 
hiszen a magunkon viselt dara-
bokkal üzentünk és üzenünk is a 
világnak. Ha meglátunk valakit, 
abban a bizonyos első benyo-
másban, ami alapján automati-
kusan sorolja az agyunk a meg-
felelő skatulyába az illetőt nagy 
szerepet kap a külső megjele-
nés. Az ápoltság, az elhanya-
goltság, a harsányság, a szo-
lidság a másodperc tört része 
alapján teszi a másikat szimpa-
tikussá vagy unszimpatikussá.
A külső megjelenésre nemcsak 
a divat, hanem kommunikációs 
iparág is épült. A szavak nélkü-
li beszéd, a metakommunikáció 
ugyanis fétissé vált a mai vilá-
gunkban. Mert mindenki úgy 
gondolja: a jó ruha és márkás 
ruha egy olyan jól szabott álarc, 
ami felemeli és sikeressé teszi 
– pénzben, kapcsolatokban – a 
viselőjét. Persze azért sokszor 
kilóg a lóláb. Mert hiába emel-
jük le a polcról hatvanévesen 
a huszonévesek divat cucca-
it, ha nem tudtuk magunkban 
megőrizni fiatalkori énünket. Ha 
feladtuk, ha megkeseredettek, 
életuntak, cél nélküliek és bol-
dogtalanok lettünk, nincs az a 
ruha ami fiatallá varázsol, akár-
hogy erőlködünk is.

SZI – Maros Éva

RÚZS

A külső Fellendülőben van  ■
az idegenforgalom 
Tiszaújvárosban. A für-
dő-, sport- és rendez-
vényturizmus mellett 
ebben jelentős szere-
pet játszik a gazdasági 
élethez kapcsolódó 
úgynevezett hivatástu-
rizmus is. 

A turizmus Európa szá-
mos országában, így Ma-
gyarországon is erősödött 
az elmúlt években. A 2015-
ös rekordév után 2016-ban 
ismét csúcsot döntött ha-
zánkban az iparág: 2016. 
novemberéig 25,9 millió 
vendégéjszakát regisztrál-
tak, amely 6,5%-kal több az 
előző év azonos időszaká-
hoz képest.

Egyértelműen érezhető 
a fellendülés

A turizmus fellendü-
lése Tiszaújvárosban is 

egyértelműen 
érzékelhető, az 
elmúlt hat év-
ben megduplá-
zódott a telepü-
lésen eltöltött 
vendégéjszakák 
száma. A város 
idegenforgalmi 
szempontból 
legvonzóbb att-
rakciói: a Gyógy- 
és Strandfürdő, 
a Sportcentrum, 
valamint a leg-
nagyobb érdek-
lődésnek örvendő rendez-
vény, a Triatlon Nagyhét. 

A számok tükrében
A tendencia és az érdek-

lődés elsősorban a számok 
tükrében pontos és érdekes. 
2016-ban rekordot döntött a 
vendégforgalom: a Közpon-
ti Statisztikai Hivatal ada-
tai szerint a Tiszaújvárosba 
érkező vendégek 2016 

novemberéig 73.640 éjsza-
kát töltöttek el a kereskedel-
mi szálláshelyeken, ami kö-
zel 35%-os növekedést jelent 
az előző év adataihoz képest 
A vendégek többsége – mint-
egy 65%-a – külföldi volt, az 
átlagos tartózkodási idő 3,6 
napra emelkedett. 

Az erősödő kereslet nem 
csak az előbb felsorolt vonz-
erőknek tulajdonítható, 

jelentős szerepe van a hiva-
tásturizmusnak is. A befek-
tetőbarát környezetnek, az 
önkormányzat vállalkozás-
barát döntéseinek köszönhe-
tően a településen működő 
vállalatok, valamint a folya-
matban lévő beruházások is 
nagymértékben hozzájárul-
nak az idegenforgalmi muta-
tók pozitív alakulásához. 

SZI

Növekvő vendégforgalom Tiszaújvárosban

Fotó: TK

A hagyományos Ko- ■
csonyabált idén is meg-
rendezte a Tiszaújvárosi 
Humánszolgáltató Köz-
pont. 

A jeles eseményen Pap 
Zsolt önkormányzat i 

képviselő mondott köszön-
tőt. – Hálával tartozunk 
önöknek, hiszen felépítet-
ték a városunkat. Mi pedig 
a készbe születtünk. Ne-
künk már csak működtet-
ni kell – mondta az önkor-
mányzati képviselő. – Éppen 

ezért, biztosíthatom önö-
ket, hogy bár az önkor-
mányzat költségvetése et-
től az évtől szűkebb lesz, 
igyekszünk lehetőségeink-
hez mérten a szépkorúakról 
gondoskodni.

A tiszaújvárosi nyugdíja-

soknak rendezett bálra volt, 
aki a párjával érkezett, de 
részt vettek egészen nagy 
baráti társaságok is. Több 
mint 200 tányér kocsonya 
került a terített asztalokra. 

Öt játékos kedvű pár
Papíron táncolás, célba 

dobás, lufitánc, gyümölcs-
kocsonya evés és kacsatánc. 
A vállalkozó kedvű nyug-
díjasok vetélkedőn is részt 
vehettek. Az öt játékos ked-
vű párból került ki az idei 
Kocsonyabál királya és ki-
rálynője. A hölgyekre és az 
urakra külön kellett szavaz-
ni, minden bálozó egy-egy 
szavazatot adhatott le. A leg-
több voksot Csenge József és 
Csengéné Bányász Terézia 
kapta. Az ő fejükre került 
fel a vándorkorona. 

SZI

Több mint 200 tányér kocsonya az asztalokon

Fotó: TK
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TAVASZI AKCIÓ!

06-20/221-6233

Nyílászárók cseréje 
A-tól Z-ig

AKÁR 
TELJES FELÚJÍTÁSSAL. 

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

Redőnyök,  szúnyoghálók nagy 
választékban. Régi ablakok 

szigetelése.

NEMESBIKKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
3592 NEMESBIKK, Pető� út 13.

PÁ LYÁ Z AT O T  H I R D E T

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a  
juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló  
2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázni szakmai önéletrajzzal és bizonyítványmásolattal 
2017. február 14-ig lehet.

Tájékoztatást Nagy Géza jegyző nyújt személyesen,  
vagy a 70/313-7996-os telefonszámon.

PÉNZÜGYI ELŐADÓ
munkakör betöltésére, teljes munkaidős, 

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony keretében.

Új!

Új!

Scania a világ vezető busz és vontató, tengeri és ipari motorokat gyártó cégeinek
egyike. Európai és latin-amerikai gyártóegységekkel és 38 000 munkavállalóval
területének egyik legjövedelmezőbb cége. A Scania Hungária Kft. 100%-os
leányvállalat és a Scania termékek hivatalos importőre Magyarországon. A bia-
torbágyi importőr tevékenységen kívül a Scania Hungária Kft. hat saját tulajdonú
kirendeltséggel és egy szerződött partnerrel rendelkezik, amelyeken keresztül
Scania vontatókat és buszokat értékesít és szerviz tevékenységet folytat. A Scania
Hungária Kft. a Közép-Európai Régió tagja, prágai központtal. A régió tagjai Mag-
yarország, Csehország és Szlovákia.

A Scania Hungária Kft. TISZAÚJVÁROSI kirendeltségére

AUTÓVILLAMOSSÁGI SZERELŐ 
és AUTÓSZERELŐ

munkakörbe munkatársakat keres.

Főbb feladatok: • tehergépjárművek, autóbuszok és pótkocsik minőségi szervi -
zelése • mű szaki állapotfelmérés • ügyfél értékein alapuló teljesítés

Elvárások: • szakirányú iskolai végzettség • felhasználói szintű számítástechnikai
ismeretek • B kategóriás jogosítvány • gépjárművek javításában szer  zett ta -
pasz talat

Előny: • érettségi, technikus bizonyítvány • angol- vagy németnyelv-tudás 
• C, E, D kategóriás jogosítvány • járműfelépítmények javításában szerzett
tapasztalat • raktérhűtő javításban szerzett tapasztalat • műszaki vizsgabiztos
képzettség • autóvillamossági területen szerzett tapasztalat • tacho gráf illesztés,
hitelesítési gyakorlat

Munkavégzés helye:
3580 Tiszaújváros, Debreceni út 4.

Ha rendelkezik, kellő motivációval mi biztosítjuk a fejelődéséhez szükséges
körülményeket. A kiváló minőségű svéd termékek, és a folyamatos fejlesztésre
fektetett hangsúly hosszútávra szóló teret jelent, melyhez versenyképes fizetés
párosul.

Scania Hungaria Kft

Jelentkezés módja:
Kérjük, hogy fényképes szakmai önéletrajzát a
pozíció, és a munkavégzés helyének feltün-
tetésével az alábbi elérhetőségünkre szíves -
kedjen eljuttatni: jobs@scania.hu

SZERKESZTŐSÉG, HIRDETÉSFELVÉTEL:
3580 Tiszaújváros, Szent István út 1/a. 

Telefon/fax: 49/540-044
E-mail: tiszaujvaros@szuperinfo.hu 

Internet: www.szuperinfo.hu

TISZAÚJVÁROS

SZERKESZTŐSÉGÜNKBEN

az ország
bármely

SZUPERINFÓJÁBA
feladhatja hirdetését!

Álláshirdetés

További információ:
www.petegisz.hu

A PÉTEGISZ Nonprofit Zrt.
gyógymasszőr 

munkakör betöltésére
pályázatot hirdet.

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

383877
383856

383832

383859
51483

382785
383873

382951

384073
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Szuper ügyek

Műfüves pálya ovisoknak

A tiszaújvárosiak kö- ■
zül négy triatlonos és 
két kajak-kenus spor-
toló, illetve csapat is 
érdekelt volt az Észak-
Magyarország napilap 
„Év sportolója” díjáta-
dó ünnepségén.

A megyei napilap, va-
lamint régiónk internetes 
portálja, a Borsod Online 
és az eszak.hu kiadója, a 
Russmedia Kft. hét kategó-
riában írta ki a 2016-os ered-
ményeken alapuló versenyt. 
A sportolókat szakavatott új-
ságírókból álló, tíz tagú zsű-
ri értékelte. 

Elsőként az utánpótlás 
leány kategória dobogó-
sait szólították, ahol az el-
ső helyet Bragato Giada, a 
Tiszaújvárosi KKSE kenusa 
érdemelte ki.

– Sajnos tavaly volt egy 
lábtörésem, de összeszo-
rított fogakkal küzdöttem 
tovább – mondta a kiváló 
sportoló. – Végül az ifjúsági 

Eb-n Plovdivban harmadik 
lettem, míg a brandenbur-
gi maratoni világbajnoksá-
gon győztem az ifjúsági lá-
nyok között, ami mindenért 
kárpótolt. Idén szeretnék ki-
jutni a korosztályos síkvízi 
és a maratoni világbajnok-
ságra, a jó folytatás remé-
nyében – mondta Giada, aki 
már javában készül az idei 
szezonra.

Elismerik a teljesítményt
Az utánpótlás korcso-

portos lányoknál a máso-
dik helyet Putnóczki Dor-
ka, a Tiszaújvárosi Triatlon 
Klub ifjúsági Eb mix-váltó 
ezüstérmese, egyéni 4. he-
lyezettje, a junior Európa-
kupa második helyezettje 
érdemelte ki.

– Örülök, hogy a megyé-
ben is elismerik a teljesít-
ményemet – mondta Dorka –, 
minden sportolónak fontos a 
visszajelzés. A tavalyi ered-
ményeim közül az ifjúsági 

Európa-bajnoki második he-
lyezésemre, valamint a juni-
or Európa-bajnokságon elért 
13. helyezésemre vagyok a 
legbüszkébb. 

Az azonos korú fiúknál az 
ifjúsági Eb mix-váltó ezüst-
érmes, egyéni 4., junior Ek-
bronzérmes, junior világbaj-
noki 13. helyezett Lehmann 
Csongort (Tiszaújvárosi 
Triatlon Klub) sorolta a má-
sodik helyre a zsűri.

– Életemben először 
nyertem el ezt a helyezést – 
mondta Csongor –, természe-
tesen nagyon örülök neki, ez 
sok erőt ad a jövőben. Remé-
lem, hogy az elkövetkezendő 

években, mint első helyezett 
is állhatok majd itt. Idén 
igyekszem még jobb ered-
ményeket elérni a versenye-
ken, mint tavaly, hogy még 
sikeresebb évet zárhassak.

Magyar bajnok trió
Az utánpótlás csapa-

tok között a Tiszaújvárosi 
Triatlon Klub Putnóczki Dor-
ka, Mátyus Lili, Szegedi Sára 
összeállítású klubcsapat ma-
gyar bajnok triója bizonyult 
a legjobbnak.

A folytatást a felnőtt női 
kategória elitjének díjazá-
sa jelentette, ahol szintén 
két tiszaújvárosi érdekelt 

volt. Másodikként rangso-
rolták az újságírók Váczi 
Anitát, a Tiszaújvárosi VSE 
parakajakosát, aki a riói 
olimpián K-1-200 méteren 
6. lett, míg a moszkvai Eb-n 
a 4. helyet szerezte meg. 

– A tavalyi egy nagyon ke-
mény év volt – kezdte Anita 
–, nagyon sok küzdelemmel 
és sérüléssel, úgyhogy örü-
lök, hogy díjazzák azt, amit 
csinálok. A moszkvai Eb és a 
riói paralimpia volt a két leg-
nagyobb versenyem, előbbin 
negyedik, utóbbin hatodik 
lettem, de ezt tudjuk be a be-
tegségnek. Ígérem, négy év 
múlva sokkal jobb leszek. A 
képzeletbeli dobogó harma-
dik foka az aquatlonban és 
duatlonban egyéniben, míg 
a váltó tagjaként egyaránt 
országos bajnoki címet ün-
neplő Szabolcsi Fruzsinának 
(Tiszaújvárosi Triatlon Klub) 
jutott, ő nem tudott jelen len-
ni az ünnepségen.

 SZI 

Tiszaújváros önkor- ■
mányzata tavaly márci-
usban pályázatot nyúj-
tott be az Ovi-Foci Köz-
hasznú Alapítványhoz, 
egy kifejezetten óvodá-
sok számára kifejlesztett 
multifunkciós műfüves 
pálya megépítésére a 
Bóbita óvoda udvarán. 

A felhívás szerint ameny-
nyiben a pályázó közre-
működésével legalább 6 
millió forint társasági adó 
(TAO) felajánlás érkezik az 

alapítványhoz, úgy a pályá-
zat minden egyéb szempont 
elbírálása nélkül nyertes. 

A t iszaújvárosi ön-
kormányzat felvette a 
kapcsolatot a MOL Pet-
rolkémia Zrt.-vel, amely se-
gítőkész volt, s megtörtént a 
TAO- felajánlás. 

Az alapítvány 2017. júni-
us 30-ig építi meg a pályát, 
melyhez a tiszaújvárosi ön-
kormányzat 2.850 ezer fo-
rint önerőt biztosít. További 
400 ezer forintos keretösz-

szegből pedig 
a gyermekek 
egészségének 
védelme ér-
dekében egy 
UV-szűrős ál-
cahálót is be-
szerez az ön-
kormányzat. 

 SZI 

Díjazott tiszaújvárosi sportolók: négy triatlonos és két kajak-kenus

Kézműves foglalkozások. Játék és mesterség címmel népi kézműves 
foglalkozásokat tartanak a Tiszaszederkényi Művelődési Házban havonta egy alkalom-
mal. Az első foglalkozáson a gyöngyfűzés rejtelmeibe avatta be a jelenlevőket Füredi 
Zsuzsanna népi játék- és kismesterség oktató. Ezt követően kokárdát készítenek majd, 
a későbbiekben pedig a tojásírást is kipróbálhatják a résztvevők.

A helyi körzeti megbí- ■
zottak elfogták azt a férfit, 
aki egy ároktői házból tu-
lajdonított el faanyagokat 
és ruhaneműket – tudtuk 
meg a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Rendőr-
főkapitányságtól.
A Tiszaújvárosi Rendőrkapitány-
ság Mezőcsáti Rendőrőrsének 
körzeti megbízottjai 2017. janu-
ár 25-én 17 óra körül szolgála-
tuk ellátása közben mozgást vet-
tek észre egy régóta nem lakott 
ároktői ingatlanban. A rendőrök 
meg is találták a hívatlan vendé-
get, a padláson a kémény mö-
gött megbújva. A tetten ért férfi 
többek között elmondta, hogy 
nem először járt már az általa 
feltört házban, ahonnan faanya-
gokat és különféle ruhanemű-
ket vitt el korábban és most is 
ezekért jött.
A Mezőcsáti Rendőrőrs lopás 
bűntett elkövetésének meg-
alapozott gyanúja miatt folytat 
büntetőeljárást R. Attila 41 éves 
helyi lakossal szemben. SZI 

Tetten érték az 
ároktői férfit

Fotó: TK

A Tiszaújvárosi Kajak-Kenu és 
Sárkányhajó Egyesület évzárója

A Tiszaújvárosi KKSE  ■
évzáró ünnepséget tar-
tottak február 2-án dél-
után fél 5-kor a sport-
centrum zászlós termé-
ben.

Az évzárón a Tiszaújvárosi 
Kajak-Kenu és Sárkányhajó 
Egyesület (KKSE) sportolói-
nak elmúlt évi eredményeit 
értékelték a szülők és a támo-
gatók körében – tájékoztatta 

lapunkat Krucsai József fő-
szervező. Van mire büszké-
nek lenniük a Tiszaújvárosi 
KKSE sportolóinak és vezetői-
nek, hiszen sikeres esztendőt 
tudhatnak maguk mögött.

A meghívott támogatók 
között a tiszaújvárosi ön-
kormányzat vezetése, dr. 
Fülöp György alpolgármes-
ter az MKKSZ vezetői is he-
lyet foglaltak. SZI 

Fotó: TK

Fotó: TK
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I n g a t l a n
Keresek eladó családi házat, lakást, nya-
ralót, termőföldet értékesítési célra. Érd.: 
06-30/249-8267.

H á z - ,  H á z r é s z e l a d á s
Bükkszentlászló, Miskolctól 5-6 km-re fel-
újításra szoruló családi házikó eladó! Patak 
mellett, hegyek közötti csendes környezet, 
melléképülettel, pincével, ipari árammal. 
Bővebb infó: 06-70/520-0472.
nagycsécs, családi ház eladó. Irányár: 4 M 
Ft. Érd.: 06-20/352-2170, vagy 06-30/336-
9574.
Polgár, 55 nm-es, 2 szobás, jó állapotban 
lévő kis családi ház eladó. Irányár: 2,7 M Ft. 
Érd.: 06-30/361-7696.
Polgár, jó környéken 2 szoba+étkezős, jó 
állapotú, gáz- és vegyes tüzelésű kazánnal 
fűthető családi ház eladó. Irányár: 5,9 M Ft. 
Érd.: 06-30/361-7696.
Polgár, központjában szoba-konyhás lakó-
ház eladó. Érd.: 06-70/353-8371.
sajóörös, eladó tetőteres, téglaépítésű, 2+2 
félszoba+nappalis, rendezett, folyamatosan 
karbantartott, jó állapotú családi ház. Irányár: 
13.9 M Ft. Érd.: 06-30/361-7696.
tiszaújváros-tiszaszederkény, Szabad-
ság u. 9.sz. alatt családi ház eladó. Érd.: 
06-20/257-4622.
Újtikos, főúton, zöld környezetben, 2 szo-
bás, jó állapotú vályog családi ház, nagy tel-
ken eladó. Irányár: 3,1 M Ft. Érd.: 06-30/361-
7696.

l a K á s e l a d á s
tiszaújváros, 35 nm-es, II. emeleti lakás 
eladó. Ár: 6 M Ft. Érd.: 06-30/287-8350.
tiszaújváros, 53 nm-es, 2 szobás, III. emele-
ti, D-i fekvésű, jó állapotban lévő lakás eladó. 
Irányár: 8,2 M Ft. Érd.: 06-30/361-7696.
tiszaújváros, Juhar köz alatti II. emeleti, 53 
nm-es, erkélyes lakás beköltözhető állapot-
ban eladó. Érd.: 06-70/373-9049.
tiszaújváros, Liszt F. úton eladó 1,5 szo-
bás, 40 nm-es, II. emeleti (panelhoz viszo-
nyítva I. emelet), egyéni gázfűtéses lakás. 
Kis rezsi, nagy konyha, külön WC. Irány-
ár: 6,5 M Ft. Érd.: +36-30/494-4039, vagy 
+436646425879
tiszaújváros, Mátyás király úton VII. emeleti, 
35 nm-es, azonnal költözhető, felújított lakás 
eladó. Irányár: 7,9 M Ft. Érd.: +36-20/985-
0024.

a l B é r l e t K í n á l a t
Kizárólag cégek-vállalkozók-vezetők részé-
re Tiszaújvárosban kiadó földszinti, 55 nm-es 
panellakás, teljesen felszerelve, szép állapot-
ban. Érd.: 06-30/218-6953.

teljesen bebútorozott 1,5 szobás, I. eme-
leti lakás, városközpontban hosszabb távra 
kiadó. Bérleti díj 50.000 Ft/hó+rezsi. Kéthavi 
kaució szükséges. Érd.: 06-20/211-2974.
tiszaújváros, 41 nm-es, 1 szobás, erkélyes 
lakás a Tisza úton bútorozatlanul kiadó. Érd.: 
06-20/328-3539.
tiszaújváros, Juhar közben 28 nm-es, I. 
emeleti lakás 2017. március 01-től albérlet-
be kiadó. Érd.: 06-70/341-0807.

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

é P í t é s I  t e l e K
sajóörös, a Tóalja kertvárosban 927 nm 
építési saroktelek eladó. Érd.: 06-70/935-
8865.

F ö l d ,  K e r t 

eladó Mezőkövesd külterület 136/30 hrsz. 
(a bogácsi út mellett) 1,6 ha., 48 ak. értékű 
termőföld. Érd.: 06-28/554-482.

Újtikoson 1,6 Ha. szántóföld eladó. Érd.: 
06-30/314-5113.
zártkert eladó Sajószögeden, a Borostyán 
Panzió mögötti utcában, 1820 nm. Villany, 
víz, kis faház, mögötte szerszámos tárolók-
kal, termő gyümölcsfákkal, szőlővel. Érd.: 
06-20/454-0694.

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

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

á l l a t
20 kg-os bárányok eladók. Érd.: 06-70/340-
6288.
Hízók eladók Tiszagyulaházán. Tanyasi táp-
mentes, szabadtartásos. Kérésére meg-
perzseljük, kettéhasítjuk. Érd.: 06-30/965-
4858.
Vörös tojótyúk házhoz szállítva 650,-Ft/db. 
Érd.: 06-20/204-2382.

e g y é B  e l a d á s
akció! Tüzifa az erdészettől eladó. Érd.: 
06-70/532-2021.
eladó 4,5 részes szekrénysor, 3-2-1-es ülő-
garnitúra (2-3 ágyneműtartós, ággyá alakít-
ható), előszobafal. Érd.: 06-20/559-2659.
eladó gáztűzhely (Zanussi, központi gyújtás, 
sütővilágítás, saválló), hűtőláda, 28-as alu 
férfikerékpár, 28-as női Csepel kerékpár, 1,5 
m3 tüzifa 8000 Ft. Érd.: 06-30/880-9020.
rendelhető kalodás és ömlesztett konyha-
kész hasított tűzifa. Jelenlegi termékeink: 
száraz minőségi törzsfa, tölgy, bükk, akác. 
Kiszállítás több helyre és településre meg-
oldható. Szállítás mennyiség függvényében 
ingyenes. Kaloda 1mx1mx1xm ár: 14.500 Ft. 
Üzemi ömlesztett ár: 17.500 Ft/m3. Hívjon 
bizalommal: 06-20/512-6628.

Februári tűzifa akció tavalyi áron! Kalo-
da 80x80x130 m. Ár: 13.000 Ft-14.500 Ft-
ig. Termékeink kb. 10 hónapos kitermelés, 
akác, tölgy, bükk. Fuvarmennyiségtől függő-
en ingyenes házhoz szállítás! Akár 24 órán 
belül fuvarunkat teljesítjük. 80x80x130-as 
kaloda. Ár: 14.500 Ft, Ömlesztett m3 ár: 
15.500 Ft-16.500 Ft. Hívjon bizalommal! 
Tel.: 06-30/752-1650.

tüzifa eladó kalodában 1x1x1m. Tölgy, 
bükk, akác 15eFt/m3-től. Gyors házhoz 
szállítással. Érd.: 06-20/805-7697.

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

s z o l g á l t a t á s  K í n á l a t

antik fali-, ébresztő- és karórák javítását 
vállalom. Szervizmunkák: üveg, csat, rugós 
fül, elemek cseréje a helyszínen megvárha-
tó. 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.
lapostető hő-víz szigetelés, bádogos, ács-
munkák, palatetők mosása, bontás nélküli 
szigetelése. Érd.: 06-70/566-9101.

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.
állatgondozót keresek (húshasznú) szarvas-
marhához, itt lakással, ellátással, 50 éves 
korig. Érd.: 06-46/472-144.
ausztriai Nightclub hostess munkára keres 
csinos lányokat 19 éves kortól, top kereset-
tel. Tel.: 00-43-664-599-96-95, 06-30/313-
3516.
dániába keresünk tapasztalattal rendelke-
ző mezőgazdasági munkásokat, traktoroso-
kat, tehenészeket, sertésgondozókat (ház-
táji vagy üzemi tapasztalattal). Alap angol 
nyelvtudás feltétel. Jelentkezés: 06(70)949-
0400, adrienn.paloczy@andreasagro.com, 
www.andreasagro.com
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HÍRFELHASZNÁLÓ

Kos - Végig kell türelmesen 
hallgatnia a másik felet ahhoz, 
hogy valóban megértse az 
álláspontját. A lényeg ugyanis 
éppen azokban a fél szavakban 

rejtőzik, amiket olyan nehezen tud kimon-
dani. Ez a hozzáállás mind a munkában, 
mind a párkapcsolatban kifizetődő lehet az 
Ön számára mostanság.

Bika - A csillagok állása igazán 
kedvező energiákat sugároz 
Ön felé. Határozott fellépé-
sével és pozitív kisugárzásával 
most azokat a problémákat is 

orvosolhatja, amelyek megoldása eddig 
gondot jelentett. Azonban nem szabad 
siettetni semmit. A párkapcsolat terén is 
sikeres lehet ez a hét.

Ikrek - A következő időszakban 
úgy érzi, a család és a munka-
hely között kell választania. Jó 
tanács: ne tegye! Ha a sok teher 
meg is viseli, akkor is hagyjon 

időt magának, ne tegyen olyan lépéseket, 
amiket megbánhat. Az égi konstellációk 
jelenleg nem kedveznek Önnek, de ez 
nemsokára változik. 

Rák - Alkalma nyílik a zűrös 
ügyei rendezésére. Ha nem is 
olyan eredményeket ér el, ame-
lyek látványosak, de rendezni 
tudja a kapcsolatait, és végre 

ismét nyugalom köszönt Önre. Hosszú 
távon pedig mindenképpen hasznos, ha 
megteremt egy olyan környezetet, ahol jól 
érzi magát.

Oroszlán - Keressen olyan fel-
adatokat, amelyek felmutatható 
eredményekkel járnak. Szük-
sége van ugyanis arra, hogy a 
környezetében élők elismerjék 

a teljesítményét és közben bebizonyítsa 
azt is, egyedül képes boldogulni. Az aka-
ratereje nagy, de azért ne higgye, hogy 
nincs szüksége másokra.

Szűz - Ezen a héten egy 
új életérzés, ötlet, idea keríti 
hatalmába és ennek is kez-
di szentelni az életét. Ehhez 
párosul a felfokozott szabad-

ságvágy is, ami új kalandokba és kihívá-
sokba kergeti. Nyitottá válik új dolgokra. 
A munkakörétől függ, hogy mennyire 
engedik szárnyalni. 

Mérleg - A héten a csillagok 
nem könnyítik meg a dolgát és 
nehéz döntéseket kell meghoz-
nia. Valószínűleg lesz is része 
egy-két kellemetlen élmény- 

ben, de ne aggódjon, komolyabb prob-
lémákkal nem kell szembenéznie. Szeren-
cse, hogy a szerelmi élete rendezett, így 
számíthat majd párja megértésére.

Skorpió - Itt a megújulás ideje, 
először az érzelmi életében 
lásson hozzá! Plútó bolygó 
segíti megszabadulni a rossz 
szokásaitól. Ne várjon azon-

nali javulást, az eredmény a befektetett 
munkáján múlik. Érdemes lenne kicsit 
foglalkozni olyan dolgokkal, amiket 
mostanság hanyagolt.

Nyilas - Ez a hete nem a nyuga-
lomról és kiegyensúlyozottság-
ról szól. A gondjai sajnos nem 
új keletűek és a megoldásához 
türelemre és komoly önismeret-

re van szüksége. Ha úgy érzi, hadilábon áll 
a szerencsével, az csak annak a jele, 
hogy kimerültek az energiakészletei! Ideje 
feltöltődni!

Bak - Ez a hét szerelem és 
párkapcsolat terén a legjob-
bakat ígéri! A szinglik rátalál-
hatnak a nagy szerelemre, 
míg a párkapcsolatban élők 

előreléphetnek és akár meg is állapodhat-
nak. De kétségkívül erősebb lesz a kap-
csolatuk, mint valaha és ennek valamilyen 
módon jelét is adják majd.

Vízöntő - Kicsit akaratosabb, 
harciasabb lesz a napokban, de 
csak olyan értelemben, hogy 
semmit sem hagy vagy enged, 
hanem ha kell, akkor erővel, de 

mindent véghezvisz vagy elintéz. Ebben 
Mars vezeti és még önmaga is meglepődik 
saját kurázsiján. A szerelem terén azonban 
maradjon gyengéd!

Halak - Változatosságra vágyik, 
de nem meri mondani a ked-
vesének, nehogy megbántsa. 
Akkor legalább próbálja meg 
vele éreztetni vagy egy-két  

programra elrángatni. Egyébiránt nem 
kell izgulnia, hiszen most élete minden 
területe könnyen halad. Azonban ezért is 
meg kell majd dolgoznia!

 HOROSZKÓP 7. HÉT (2017. február 13-tól február 19-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! 

Temetői munkára 
„B” kat. jogosítvánnyal 
munkatársat keresünk 

Tiszaújváros és környékéről.
Tel.: 30/525-1725

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. 

t CSOK t LAKÁSHITEL
t LAKÁSTAKARÉK

Ingyenes ügyintézés!
Tel.: 30/482-0744

Lakáscélú megoldások!

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.

Autószerelésben
jártas  munkatársat

keresünk.
Jelentkezés: 

06-20/912-4656
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.

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

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

APRÓHIRDETÉSI AKCIÓ

2-õt fizet
3-at kap!

Gyakorlattal rendelkező 
gépszerelőket 

keresünk
technológiai területre, 

tiszaújvárosi
munkahelyre.

KIEMELT BÉREZÉS!
e-mail: 

ipvkontakt@gmail.com 383791

381311

380696

383857
383866

383875
383948

383867
51426

383862
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gyakorlott villanyszerelőket keresünk buda-
pesti munkavégzésre. Fizetés: nettó 200.000 
Ft-tól. Érd.: 06-20/409-0094.
Hegesztő és lakatos szakképesítéssel rendel-
kező, fémipari szakmában jártas munkavál-
lalókat keresünk. Jelentkezés önéletrajzzal: 
kamionszerviz@stefancamion.hu címre, vagy 
meghallgatás előre egyeztetett időpontban.
tiszaújvárosi családi házhoz megbízható, 
leinformálható takarítónőt keresek hétköz-
napra. Érd.: 06-30/549-3813.

tiszaújvárosi vendéglátó egység fel-
vételt hirdet pultos munkakörben. Érd.: 
06-70/779-9034.

o K t a t á s t  V á l l a l

Bolti eladó, Boltvezető, Szakács, Cukrász, 
Pincér, Vendéglátásszervező-Vendéglős, 
Vendéglátó Eladó, Aranykalászos Gazda OKJ 
tanfolyam. Érd.: 06-70/524-6166, www.
oktatohazkelet.hu (E-000937/2014/A001-
A011).
Újévi akciók! Nagy árzuhanás! Oktatá-
sok részletfizetéssel is. Bolti eladó, boltve-
zető, szakács, élelmezésvezető, vendéglá-
tó eladó, cukrász, kézápoló-műkörömépítő, 
szociális gondozó-ápoló, angol, német nyelv. 
Tel.: 06-30/535-7938.

t á r s K e r e s é s
58 éves férfi magához való társát keresi 
50-60 év között Mezőcsáton. Tel.: 06-70/372-
8813.

V e g y e s
eladó a tiszaszederkényi Sajó-ártéren 1 ha 
2092 nm és 8300 nm különálló szántóföld. 
Ugyanitt 1 db GF40-es parapetes öntöttvas 
gázkonvektor eladó. Érd.: 06-20/979-3928.

Hosszú távú munkára, 
dunántúli munkaterületekre, 
minősített hegesztő 

(awi, awi kombi és melegszilárd), 
izometrikus csőszerelő 

és lakatos feladatok 
ellátására munkatársat keresünk. 

Szállás és utazás biztosított. 
Jelentkezni lehet,

fényképes önéletrajz elküldésével 
az alábbi email címen: 

diamontzrt@gmail.com
Tel.: 06-20/3588-300

FUVAROZÁS

VAS-PACK BT.
Nyékládháza, Ady Endre út 51.

Tel.: 46/591-205, 46/309-444
Nyitva: H-P: 7-17, Szo.: 7-13-ig

- Acél lemezek 
   - Szögacél 
      - Zártszelvények 
         - VR - VN csövek
               - Építõanyagok 
                    - Barkácsáruk 

Polgár, Hajdú u. 37.
Tel.: 52/391-393 Fax: 52/392-594

T

Tehergépkocsi 
vezetőt

keresünk!
Belföldi fuvarozás,

munkarend hétfőtől-péntekig.
Multiliftes önrakodó szerelvényre, 

CE kategóriás jogosítvánnyal, 
járműdaru és multiliftes vizsga 

előnyt jelent.
Jelentkezés: 

polgar@intermetal.hu 
06-30/4510-970

PARTNER A S IKERHEZ

KÖNYVELÉS
ADÓTANÁCSADÁS
BÉRSZÁMFEJTÉS
MUNKAER  KÖLCSÖNZÉS
MUNKAER  KÖZVETÍTÉS
HR OUTSOURCING

 

 

 

MUNKALEHETŐSÉG!
Magyarország legnagyobb 
elektronikai összeszerelő gyárába
kollégákat keresünk, azonnali kezdéssel
betanított munkára

OPERÁTOR
ÉS RAKTÁROS 
MUNKAKÖRBE 
Amit kínálunk:

l 8 órás, 3-4 műszakos 
 munkavégzés
l ingyenes felutazás
l műszakpótlék
l étkezési utalvány
l túlóra lehetőség
l álló munka
l hazautazás térítése
l szállás 2-3 ágyas 
 szobákban
l WIFI, Tv, főzési, 
 mosási lehetőség

További 
információ: 

+36 30 198 2795 
VISSZAHÍVJUK!

Munkaügyi engedélyszám:
20-004-2002;  XX-M-001/407/2013

Tájékoztató
időpontja február 

hónapban minden pénteken:

Miskolc
 ITC Székház 8.00 óra
Tiszaújváros

Hotel Phőnix, 
Bethlen G. út 4.

10.00 óra
Polgár
12.00 óra

Jelentkezésével hozzájárul személyes adatai 
kezeléséhez a www.whc.hu oldalon 

elérhető szabályzat szerint. 
Adatkezelési nyilvántartási
szám: NAIH-102776/2016

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

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

mint Közös Hivatal székhelye 
PÁLYÁZATOT HIRDET

CSALÁDGONDOZÓ

Képesítési feltételeket a 15/1998. NM. rendelet tartalmazza.
Pályázni 2017. február 24-ig  

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

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

munkakör betöltésére
Nemesbikk, Szakáld, Hejőszalonta települések

ellátására határozatlan idejű
közalkalmazotti jogviszonyban.

Hajnal Hotel*** 
3400 Mezőkövesd, Hajnal u. 2.

Tel.: 06-49/505-190
info@hajnalhotel.hu www.hajnalhotel.hu

Hajnal szárny:
20 900 Ft/fő/2 éj
Kikelet szárny: 
22 900 Ft/fő/2 éj
Ne maradjon le róla! 

A csomag tartalma:
 Szállás,– svédasztalos reggelivel és 

vacsorával  Szombat este élőzene, 
tánc, vidám műsor  + aki valami-
lyen jelmezben lesz az est folyamán 
meglepetés ajándékkal kedveske-
dünk!  Wellness központ használata 
(gyógyvizes medence, infraszauna, 
sókabin, �nnszauna, jacuzzi)  Fürdő-
köntös használata  Napi egy kancsó 
lúgosított egészségvíz fogyasztása  
Ingyenes parkolás, WiFi  (ajándék keze-

lésre hivatkozni kell foglaláskor)

Gyógyszálloda

3 nap 
/ 2 éjFebruár 17-19.

Farsangi
    élôzenés-táncos
mulatós hétvége
    mûsorral 

Ingyenes hallásvizsgálat, személyre szabott ellátás, 
számos készüléktípus, próbalehetőség, 21. századi tech-

nológia – az Acusticus Halláscentrumnál Berettyóújfaluban, 
a Tisza István Kórházban.

A hallókészülék megválasztásánál fontos szempont, hogy olyan ren-
delőt keressenek fel, amelyikben legalább 3 különböző márkájú készü-
léket kipróbálhatnak, hogy a leginkább megfelelőt választhassák. Tudni 
kell, hogy a hallókészülékek egy része TB által támogatott, így ezek 
ára mindenütt megegyezik. A választás előtt mindenképpen érdemes 
körülnézni és olyan halláscentrumban vásárolni, ahol fül-orr-gégész, 
audiológus szakorvos is megvizsgálja a pácienst.

Az Acusticusnál a világ vezető hallókészülék-gyártóinak termékei meg-
találhatók, igény esetén több, akár 4-5 készüléket is kipróbálhatnak, 
mielőtt a végső döntést meghozzák. Halláscentrumunkban évtizedes 
tapasztalattal rendelkező szakemberek fogadják a betérőket, ingyenes 

hallásvizsgálattal és tanácsadással, 
beutaló nélkül. Rendelőnkben 
személyre szabott ellátásban 

részesül minden egyes 
betérő, s a hosszas vára-
kozási idő is elkerülhető.

Hallásprobléma esetén
Ingyenes hallásvizsgálat, személyre szabott ellátás, 

számos készüléktípus, próbalehetőség, 21. századi tech-
nológia – az Acusticus Halláscentrumnál Berettyóújfaluban, 

a Tisza István Kórházban.

A hallókészülék megválasztásánál fontos szempont, hogy olyan ren-
delőt keressenek fel, amelyikben legalább 3 különböző márkájú készü-

Hallásprobléma eseténKelet-Magyarország
legnagyobb
halláscentruma

Minden,

ami
hallás

beutaló nélkül. Rendelőnkben 
személyre szabott ellátásban 

részesül minden egyes 
betérő, s a hosszas vára-
kozási idő is elkerülhető.

személyre szabott ellátásban 

Tiszaújvárosi Rendelőintézet, Bethlen Gábor út 11-13.
Telefon: 06-30 / 270-3836

www.hal ldahangot .hu

383737

383796
383879

383868

383937

383938

383810

383794

384024

383860

383880
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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

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

Munkatársat 
keresünk!

1 fő gumiszerelőt
1 fő futómű 
 állításban jártas 
 autószerelőt

Tel.: +36-20/924-9393

Előny: szakirányú végzettség,
 szakmai gyakorlat

Ha érdekel az állás, de 
nincs képesítésed, akkor is 

várunk! Betanítunk!

Könyvelés
Elektronikus adóbevallás 

készítés
Érd.: 06-20/922-9822

PATYOLAT
FELVEVŐHELY

mosás
vegytisztítás
varrás-javítás

szőnyegtisztítás
szőnyegszegés

AKCIÓ! szőnyeg tisztítás
 február 28-ig

 -10% kedvezmény!
Cím: 3580 Tiszaújváros,

 Szent István út 28
Nyitva: H-P. 8:30-17:30

Szo. 8:30-13:00
Telefon: 20/531-1818

Polgár és környékén nagy 
mennyiségben szállítással

telefonos egyeztetés
70/365-1748

Minőségi és Márkás 
Használtruha Butik

1 db termék vásárlása esetén -10%
2 db termék vásárlása esetén -15%
3 db vagy több termék esetén -20%
kedvezményt adunk a vásárlás értékéből!

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

Tavasz váró akció
minden női, fér� és gyerek ruházatra
(kivéve jelmez) 02.13-02.18 között!

a -ben!BÖRZÉKmini

Tiszaújváros, Tisza út 4. (Kárpáti Szálló alagsora) Tel.: 06-20/438-4715
Polgár, Hõsök út 26. (buszmegállónál)                  Tel.: 06-70/778-2591

Tiszaújvárosi vendéglátó egység 

PULTOS 
munkatársat keres!

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

Szúnyogháló z Reluxa z Szalagfüggöny

REDÕNYÖS MUNKÁK
AKÁR FÉLÁRON!

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

383853
379593

381737

383872

383795

382779

383854

383798
383790

383865

383879
383855


