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TISZAÚJVÁROS ÉS KÖRNYÉKE 2019. január 9. XXX/2.

Teljes körű üvegezés,
ajtó, ablak stb.

erkélyüvegezést is vállalunk
Sztrohár Képkeretezés

Tiszaújváros
Barcsay tér 5. Tel.: 49/340-013

Megbízható, 
dolgozni szerető

gépkezelőket 
keresünk.

 Ha ilyen vagy, 
küldd az önéletrajzod 
erre az e-mail címre: 
 Info@polipack.hu

 Biztos munkahely. 
NÁLUNK ÉRTÉK 

AZ EMBER.

TISZA AKKU KFT.

Tiszaújváros, Vasút út 3. (a megújult méh telep területén)
l  Telefon: 06-20/4090-476  l Nyitva tartás: H-P: 7.00–16.00 

NYITÁSI 
AKCIÓ!

ELECTRIC POWER
45 Ah: 

most csak 
11 800 Ft-tól

INGYENES 
BEVIZSGÁLÁS
ÉS BESZERELÉS

- Elôzetes 
egyeztetés alapján -

Akkumulátor kis- és nagykereskedelem

Szakszerû tanácsadással!
Akkumulátorok kedvezô áron elektromos 

berendezésekhez, motorokhoz, 
személygépkocsikhoz, tehergépjármûvekhez!

Műanyag termékek előállításával foglalkozó 
tiszaújvárosi középvállalat 

a (PARTIUM ’70 ZRT.) 

targonca vezető 
munkakörbe munkatársat keres.   

Jelentkezési feltételek: 
– targoncavezetői jogosítvány, és 
– Microsoft O�ce programok (elsősorban 
 excel) felhasználói szintű ismerete. 

Az állás betöltésénél előnyt jelent 
– a gyártási folyamat kiszolgálásában, 
 és a raktározásban, szerzett gyakorlat,  
– tiszaújvárosi vagy közvetlen környéki 
 lakóhely. 

A fényképpel ellátott pályázatokat 
 „Targoncavezető” jeligére kérjük eljuttatni a  

3581 Tiszaújváros, Pf.: 254. címre vagy a  
varro.alexandra@partium.hu e-mail címre  

legkésőbb 2019. február 6-ig.

A tiszaújvárosi székhelyű 
hulladékgazdálkodási iparban 

piacvezető ReMat Zrt. 
az alábbi munkakörben 
várja leendő kollégáit!

Amit kínálunk: 

Munkavégzés helye:

EXTRUDER KEZELŐ

További információ:
Gaál Bettina 

 gaal.bettina@tvkremat.t-online.hu 
 49/540-559 hétköznap 7-től 15-ig

®

A BERGER Házak Zrt. 
a következő pozíciókba keresi munkatársait, azonnali kezdéssel:

Építési-kivitelezési munkatársak
– Feladat: Kivitelezési helyszínen, előregyártott nagyelemes, fa vázszerkezetű 
 készházak (falpanelek, födém és tetőszerkezet) összeszerelése
– Előnyt jelent a szakirányú végzettség (ács-állványozó, asztalos, kőműves), 
 valamint tapasztalat építési, kivitelezési területen.

Brigádvezető
– Feladat: A kivitelezési terület előkészítése a faszerkezetű falelemek összeállításához
 Kivitelezési csapat koordinálása, ellenőrzése, velük együtt történő munkavégzés az 
 építések során
– Szakirányú képzettség
– Előny: építési területen szerzett tapasztalat.

Építésvezető
– Feladat: Folyamatban lévő kivitelezések ellenőrzése, koordinálása.
– Minimum középfokú szakirányú végzettség 
– Előny: építési területen, építésvezetői munkakörben szerzett tapasztalat
Munkavégzés helye: Magyarország teljes területe

A jelentkezéseket az allas@bergerhazak.hu e-mail címre várjuk 
fényképes önéletrajzzal, �zetési igény megjelölésével.

Bővebb felvilágosítás a +36-30/799-3669 telefonszámon.
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KÖNNYŰ FIZIKAI MUNKA 1 MŰSZAK
VESZPRÉMBEN INGYENES 
SZÁLLÁSSAL A BALATONPARTON
bér: br. 1000 Ft-1250 Ft/óra

+ teljesítménybónusz és minőségi bónusz
Fizetési előleg;hazautazás 100%-os támogatása

06-20-272-61-18

l Ágybetétek l Fenyő bútorok l Gardrób szekrények
l Szekrénysorok l Konyhabútorok (méretre is)

l Kanapék l Franciaágyak
50.000 Ft feletti vásárlásnál Tiszaújvároson belül

INGYENES házhozszállítás!

Címünk: Tiszaújváros,  Vasút út 1. (a régi Tüzép telep)
Telefon: 06-20/229-4967 Nyitva: H-P: 9–17, Szo.: 8–12-ig

Adria franciaágy
160x200 cm 

119.900 Ft
Csenge konyha 2 m

89.900 Ft

Konyhabútorok egyedi
méretre gyártása!
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Ha nem kapja 
a Szuperinfót,

hívja a 
(80) 442-444-es

telefonszámot!

Ha komolyan kíván hirdetni... ... minden héten!

HEJŐ-LIGET Kft.
www.tetolemezcentrum.hu

H-3508 Miskolc, Futó út 70.  Telefon: 06-30/94-35-141

Stílus a háznak, Megoldás a tetőnek!

Hivatalos B.-A.-Z. 
megyei forgalmazó

AKCIÓ! AKCIÓ! AKCIÓ! AKCIÓ! AKCIÓ! AKCIÓ! AKCIÓ! 
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69.900 Ft 94.900 Ft

www.ajtoablakmiskolc.hu
Tel.:  06-30/525-60-91
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129.900 Ft

+ redőny 18.000 Ft + redőny 24.000 Ft

+ redőny 35.000 Ft

  Elérhetőség:  
20/520-8732, 46/505-088

A Fly-Trans Kft.

KIEMELT KERESETI  
LEHETŐSÉGGEL 

N E M Z E T K Ö Z I  
G É P KO C S I V E Z E T Ő K E T 

keres 24 tonnás kamionra. 

Export-import fuvarfeladatok  
végzésére, (nem uniózás) 

új flottával, miskolci telephelyre.

Kölcsönzést-közvetítést en. nyilv. sz.: 4376-4./2003.Kölcsönzést-közvetítést en. nyilv. sz.: 4376-4./2003.

BALATONPARTI SZÁLLÓNKBAN

INGYENES SZÁLLÁSSAL

ELÉRHETŐ ÁTLAG KERESET 

!Fizetési előleg  !Havi ajándékcsomag

CSOMAGOLÓKAT KERESÜNK
VESZPRÉMBEN

+36 20 216 56 10
SZÉKESFEHÉRVÁRRA

AUTÓIPARI partnercégünkhöz

OPERÁTOROKAT
KERESÜNK

INGYENES SZÁLLÁSSAL
Kereset: net.170.000-200.000 Ft
+36 20 336 38 03

nettó 180.000 Forint-tól

24
53

07

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: Honfi Gábor Irodavezető: Pázmándiné Varga Alíz Tördelés: Budai Éva

Szerkesztőség, hirdetésfelvétel: 3580 Tiszaújváros, Szent István út 1/a. Telefon: 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
Sokszorosítás ideje: kedd Terjeszti: a Magyar Posta és az Inform Média Lapkiadó Kft.  

Lapzárta: hétfő 10.00 óra Eng. szám: 163/0388/7/2010 Megrendelési szám: 2019/02. 
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

NYÍLT TOBORZÁSI NAP

TISZAÚJVÁROS
JANUÁR 10., 17., 24. és 31. x 8:00
JABIL GYÁREGYSÉG, HUSZÁR ANDOR ÚT 1.

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

HATÁROZATLAN MUNKASZERZŐDÉS A KIEMELT 
POZÍCIÓKBAN!

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

Ha kérdésed van, keress minket:
munka@jabil.com x +36-49/548-655; +36-70/526-1303
facebook.com/jabiltiszaujvaros

MUNKÁT KERESEL? 
NÁLUNK A HELYED!

502614

504171
504174

504138

504068

504519

504267



4 2019. január 9.

PÁNDIMENZIONÁLIS VÉGJÁTÉK

EKLEKTIKON 2048

rendező
BENKÓ BENCE, FÁBIÁN PÉTER

Normál bőrre
Szinte minden otthonban található kamillavirág. 
Kétkanálnyit leforrázva, majd pépesre főzve, kel-
lemes bőrnyugtató pakolás lehet a normál bőrű-
ek számára. Természetesen csak ha már kihűlt, 

akkor helyezzük az arc érzékeny bőrére, 
majd 10-15 perc után langyos vízzel mos-
suk le a pépet.

Zsíros bőrre 
Reszeljünk le egy uborkát (felesleges meg-
hámozni) majd a péphez adjunk néhány 
csepp citromot és élesztőt. Ha a masszába 
egy kevés lisztet is teszünk, akkor keverhe-
tőbb lesz. Kenjük az arcunkra, majd 15-20 
perc múltán dörzsöljük le. Mitesszeres bőr 
esetén kifejezetten hatásos. Egy tojássár-
gáját keverjünk el egy evőkanál olívaolajjal, 
majd adjunk hozzá egy teáskanálnyi friss 
citromlevet. A tisztító hatású pakolást 30 
perc múltán távolítsuk el! Tíz deka túrót ala-
posan keverjünk össze két evőkanál mézzel 
és két evőkanál citromlével. Húsz percig hagyjuk 
hatni az arcunkon. Ezeket a pakolásokat hetente 
egyszer-kétszer alkalmazhatjuk, ennél gyakrabban 
nem javasolt, mert kiszáríthatják a bőrt. 

Száraz bőrre 
Az uborkát reszeljük le (hámozni nem fontos!), 
majd az így kapott péphez keverjünk margarint 
vagy étolajat. Fel is szeletelhetjük az uborkát, 
majd a szeletekkel beboríthatjuk az arcunkat, de 
a leve hatásosabb. Ebből kétkanálnyit keverjünk 

össze egy kanál tejföllel, majd a krémes anyagot 
vattakorongokkal itassuk fel, s azokkal fedjük be 
az arcunkat mintegy fél órára. A meghámozott és 
lereszelt uborkát egy evőkanál mézzel is keverhet-
jük. Az arcunkra kenve fedjük le, majd a pakolást 
húsz perc után ásványvízzel mossuk le. Hatékony 
szépítőszer a friss gyümölcsökből készült pakolás 
is. Ehhez bármilyen gyümölcsöt (narancs, alma, 
eper, körte, citrom stb.) turmixoljunk össze, ke-
verjünk hozzá egy kis tejszínt, majd az arcra ken-
ve hagyjuk pihenni. 10-15 perc múltán bő, langyos 
vízzel eltávolítható.  forrás: www.vital.hu 

Szépség, egészség
Házi arcápoló pakolások

504479
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A tiszaújvárosi MOL  ■
Petrolkémia Zrt. (MPK) 
Magyarország egyik 
legnagyobb vegyipari 
vállalata. 

A vállalat jogelődjét 1953-
ban alapították, és 1970 óta 
gyárt versenyképes minősé-
gű poliolefin alapanyagokat 
a műanyag-feldolgozó ipar 
számára. 
A MOL Petrolkémia – a pozso-
nyi Slovnaft a.s. petrolkémi-
ai üzemeivel együtt – a MOL 
downstream üzletág integrált 
részeként működik. A MOL-
csoport petrolkémiai üzletága 
vezető helyet foglal el a kö-
zép-európai régió petrolkémi-
ai iparában és európai szinten 
is a tíz legjelentősebb polimer 
gyártó közé tartozik.
Az MOL Petrolkémia nevét 
egész Európában ismerik, hi-
szen például Németország-
ba, Olaszországba, Ausztriá-
ba, Lengyelországba is szállít 
olyan alapanyagot, amiből tus-
fürdős, testápolós vagy éppen 
mustáros-ketchupos flakont 
készítenek. De a jövőben még 
több speciális petrolkémiai, il-
letve vegyipari termékeket fog 

a vállalat előállítani. A MOL-
csoport 2030-ig szóló hosszú 
távú stratégiájában kiemelt 
szerepet szán a vegyipari ér-
téklánc bővítésének, a 2016-
2030 közti időszakban 4,5 

milliárd dollár értékű beruhá-
zásokat tervez, melyek jelen-
tős része Tiszaújvárosban va-
lósulhat majd meg. A fejlődés, 
a növekedés egyben stabil, 
hosszú távú foglalkoztatást 

és komoly karrier lehetősé-
geket is jelent, nemcsak a 
vezetőknek, hanem a fizi-
kai és szellemi munkakörök-
ben dolgozóknak is. A kínált 
lehetőségek skálája széles, 

vegyésztechnikusokat, ve-
gyészmérnököket, gépész-
mérnököket, műszerészeket, 
villanyszerelőket és számos 
kapcsolódó szakma képvise-
lőit várja.

A MOL Petrolkémia, egy biztos pont Borsodban

A Fenyő - Panzió és Apart- ■
man a Zsóry-fürdőtől mind-
össze 150 méterre található, 
egy csendes mellékutcában.

Százharminc vendég egyidejű foga-
dására alkalmas a néhány éve telje-
sen átépített és felújított panzió és az 
apartmanház. Mindkét helyen hangu-
latos kávézó és étterem is működik, 
ahol a vendégek választhatnak a ma-
gyar és nemzetközi konyha finom ízei, 
ételspecialitások, olaszos és magyaros 
ételek, és a helyben sütött csaknem 
30 féle pizza közül, amelyekhez finom 
koktélok és világhírű egri borok ihatók. 
Barátságos, közvetlen a személyzet. A 
gyermekkel érkező vendégek számá-
ra gyerekágy, etetőszék és játszótér is 
igénybe vehető. Díjmentes parkolás 
az udvarban. 
Aki szeretne pár napot pihenéssel, 
kikapcsolódással és feltöltődéssel 
eltölteni, akkor - és ezt személyes 

tapasztalatból mondom - érdemes 
felkeresni az egész éves nyitva tar-
tással működő Fenyő-Panzió és 
Apartmanházat, valamint a Grill-Terasz 
Éttermet. Utóbbi befogadóképessége: 
szállás 30 fő, étterem 40 fő, nyári idő-
szakban a kerthelyiség is üzemel. Két-
ágyas szobák, melyekhez zuhanyzó, 
wc, televízió és hűtőszekrény tartozik, 
továbbá WiFi -elérhetőség.
Mindazoknak nyugodt szívvel ajánlom 
a Fenyő Panziót és a Grill Teraszt, akik 
nem a divathóbortoknak szeretnének 

hódolni, hanem családias, egyszerű, 
emberléptékű szálláshelyen (és nem 
utolsó sorban pénztárcát kímélő árak 
mellett) kívánják eltölteni pihenésre 
szánt idejüket. 
Áprilistól októberig a vendégek és az 
üdülőtelepen tartózkodók az általunk 
üzemeltetett kölcsönzőnkben 60 dara-
bos járműparkunkból 2,4,6 személyes 
gokartot, bringó-hintót, riksát bérel-
hetnek - jelentette ki Kovács József 
tulajdonos ügyvezető. Körbetekerhet-
nek a Zsóryn és az 5-km távolságra 

levő Mezőkövesdre is be-
juthatnak az üdülőtelepet 
a várossal összekötő bicik-
liúton. Járműparkunk min-
den korosztály igényeit ki-
szolgálva áll a vendégek 
rendelkezésére. 
A szállást érkezéskor a 
helyszínen készpénz-
zel vagy Szép Kártyá-
val lehet kiegyenlíteni, 

bankkártyával nem, az éttermi fo-
gyasztást viszont igen. Az idegen-
forgalmi adó kizárólag készpénzzel 
fizetendő 18 éves kor felett 350 Ft/
fő/éj.  SZI 

GRILL-TERASZ 
étterem és szálláshely

Pihenjen a megújult
Zsóry fürdőtől pár percre! 

HAT NAPOS KIKAPCSOLÓDÁS
6 nap/5 éjszaka félpanziós ellátással 

24.500 Ft/fő 

3 nap/2 éjszaka félpanziós ellátással 
9.800 Ft/fő 

3400 Mezőkövesd - Zsóryfürdő Fenyő u. 2.
e-mail: info@fenyo-panzio.hu

Tel.: +36-49/312-251, +36-70/6358-702
www.fenyo-panzio.hu

Igazi családias szálláshely, �nom ételek, olcsó árak a Zsóry mellett

(Az árak az idegenforgalmi adót nem tartalmazzák!)

Grill-Terasz Fenyő Panzió

504527
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Polgár, 90 nm-es, 3 szobás csalá-
di ház eladó. Irányár: 6,5 M Ft. Érd.: 
06-30/303-5359.
Polgár, központhoz közel 3 szoba-
nappali-konyhás, összkomfortos, 
vegyes tüzelésű, radiátoros csalá-
di ház eladó, dupla telekkel. Irányár: 
8,5 M Ft. Érd.: 06-20/943-2003.
Polgár, üdülőövezetében eladó tető-
teres, 3 szoba, nappali elosztású, 
összközműves ingatlan. Irányár: 9,9 
M Ft. Érd.: 06-70/381-5873.
Polgár, Vasvári P. utcában eladó 86 
nm-es, összközműves, gázkonvekto-
ros családi ház, 1065 nm-es telken. 
Irányár: 5,2 M Ft. Érd.: 06-70/381-
5873.
Tiszaeszlár, 100 nm-es, összkom-
fortos családi ház eladó. A telek akár 
megosztva is eladó. Érd.: 06-30/938-
3189.
Tiszapalkonya, Rákóczi úton össz-
komfortos családi ház, valamint 
Tiszaújváros, Szederkényi úton garázs 
eladó. Érd.: 06-70/771-2545.
Tiszaújváros, kertvárosában eladó 
téglaépítésű, 123 nm-es, földszintes 
családi ház, 870 nm-es telken. Irány-
ár: 39 M Ft. Érd.: 06-70/381-5873.

l a k á s e l a d á s

Tiszaújváros, eladó 1+1 félszobás, 
erkélyes, IV. emeleti, felújítást igény-
lő, egyedi fűtésrendszerű társashá-
zi lakás. Irányár: 10,4 M Ft. Érd.: 
06-70/381-5873.

Tiszaújváros, panelprogramos épü-
letben 61 nm-es, jó állapotú lakás 
eladó. Érd.: 06-20/215-9950.
Miskolc, belvárosában Soltész N.K. u. 
77 nm-es, gázos, II. emeleti lakás, 2 
emeletes épületben. Belső udva-
ros, pihenőkertes társasházi lakás. 
Gépészetileg teljesen felújított, abla-
kok cserélve műanyag nyílászárók-
ra. Nappali+étkező+konyha egyben, 
3 szoba, előszoba, fürdőszoba, külön 
WC. Ár: 14 M Ft. Érd.: 06-20/980-
6678.
szerencs, eladó 78 nm-es, fszt-i, 
2 szobás, műszakilag, esztétikailag 
felújított, gázkazánnal fűtött társas-
házi lakás. Irányár: 7,95 M Ft. Érd.: 
06-70/381-5873.
Tiszaújváros, Deák tér 4.sz. alatt 
eladó IV. emeleti, 36 nm-es, D-i 
fekvésű, panelprogramos, erkélyes 
lakás. Érd.: 06-70/397-9713.

l a k á s k e r e s é s  

keresek Tiszaújvárosban 63-75 
nm-es földszinti lakást. Érd.: 
06-20/388-1258.

a l b é r l e T k í n á l a T

Tiszakesziben családi ház hosszú 
távra kiadó. Érd.: 06-70/257-0008.
Tiszaújváros, kiadó 2 szobás lakások 
a Munkácsy és az Örösi úton. Érd.: 
06-70/611-6536.
Tiszaújváros, Liszt F. úton telje-
sen felújított 1,5 szobás, bútorozott  
lakás azonnali költözéssel kiadó. Érd.: 
06-30/613-9138.

Tiszaújváros, téglaépületben II. 
emeleti, 3 szobás, bútorozott lakás 
hosszú távra kiadó. Kéthavi kau-
ció szükséges. Érd.: 06-20/967-
0941.

Tiszaújváros, városközpontban tég-
laépítésű, 56 nm-es, erkélyes, fszt-i, 
berendezett lakás hosszú távra kiadó. 
Érd.: 06-20/360-4040.

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

F ö l d ,  k e r T 

Tiszaújváros, kertváros mögött eladó 
850 nm nagyságú kert, fele termő 
gyümölcsfákkal. Érd.: 06-70/554-
2825.

G a r á z s

Tiszaújváros, garázs eladó a Sze-
derkényi úti garázssoron. Érd.: 
06-20/281-2844.
Tiszaújváros, Juhar közi garázsso-
ron garázs eladó. Érd.: 06-70/317-
6862.
Tiszaújváros, Szederkényi úton 
garázs eladó. Irányár: 2,7 M Ft. Érd.: 
06-70/772-7488.

J á r M ű k e r e s é s 

autóját megveszem adásvételivel 
1 Millió forintig 1996-os évjárattól. 
Azonnal fizetek. Lejárt, műszakival, 
motorhibás, enyhén sérült is érdekel. 
Házhoz megyek, hívjon bizalommal! 
Érd.: +36-30/995-4950.
személy- és teherautókat veszek. 
Bármilyet! Érd.: 06-30/252-0420.

Műanyag termékek előállításával foglalkozó 
tiszaújvárosi középvállalat a 

(PARTIUM ’70 ZRT.)    

EXTRUDER KEZELŐ
munkakörbe munkatársat keres. 

Az állás betöltésénél előnyt jelent hasonló 
munkakörben megszerzett gyakorlat. Azon jö-
vőbeni munkatársak jelentkezését várjuk, aki 
kihívásnak érzik az új feladatokat, vállalják a 3 
műszakos munkarendet, természetesnek tart-
ják a feladatok ellátásához kapcsolódó dinami-
kus munkavégzést, ismerik a hőre lágyuló mű-
anyagok feldolgozás-technológiáját.  

A fényképpel ellátott pályázatokat  
„Extruder kezelő” jeligére kérjük eljuttatni a  

3581 Tiszaújváros, Pf.: 254. címre vagy a  
varro.alexandra@partium.hu e-mail címre  

legkésőbb 2019. február 6 -ig.

55 m2 LAKÁS bútorozottan 
Tiszaújvárosban 

számlásan KIADÓ. 
Érdeklődni e-mailben:

drheldner@gmail.com

Nyugdíjasok �gyelem!
2019. áprilisától  bútorozott

apartmanok (földszintes), idősek 
részére állnak rendelkezésre,

házi gondozással.  
Érdeklődni e-mailben:

drheldner@gmail.com

Tiszaújvárosban első emeleti, 
kétszobás bútorozott LAKÁS, 

egy szoba kivételével 
nemdohányzó  részére 

HOSSZÚ TÁVRA KIADÓ. 
Tel.: 06-20/220-2521

Tiszaújváros, Árpád úti 
egy szoba-konyha,

fürdőszobás LAKÁS 
bútorozva 

teljes felszereléssel KIADÓ.
Érd.: 06-70/639-0478 

KIADÓ 
Tiszaújvárosban 

a Kazinczy úton kétszobás 
földszinti felújított lakás. 

Tel.: 06-70/361-1014 

Új!

Új!

Kos - Jelentős felfedezéseket 
tehet önmagával kapcsolatban, 
amik segíthetik abban, hogy 
javítson az élethelyzetén. Képes 
szembenézni a hibáival, ami eddig 

akadályozta vagy hátráltatta. Figyeljen arra, 
hogy ez a megújulás ne legyen szelektív, 
mert azzal nem lesz beljebb, ha nem vesz 
tudomást az aktuális problémáiról. A dolgok  
nem oldódnak meg maguktól.

Bika - Érdemes lenne kicsit 
lazábban állnia a dolgokhoz, 
mert túl görcsösen próbál elérni 
bizonyos dolgokat. Ne akadjon 
ki, ha még nem látja az út végét, 

egyelőre örüljön annak, ha az utat látja és 
képes rajta haladni. Becsülje meg a kis 
lépéseket. Még nem veszített semmit, az, 
hogy még nem tart ott, ahol lenni szeretne, 
nem a kudarc jele. Legyen türelmesebb!

Ikrek - Akármivel kapcsolatban 
is voltak kétségei, azok végre el-
oszlanak a héten. Több tekintet-
ben is megkapja a bizonyosságot, 
amire vágyott. Egyesek még azt is 

tudni fogják, min kellene változtatniuk vagy 
melyik irányba kellene haladniuk, hogy elér-
jék céljaikat. Ugyanakkor kiegyensúlyozott 
és örömteli napok várnak Önre szeretteinek 
köszönhetően.

Rák - Végre úgy érzi, elérhető 
közelségbe kerültek álmai, 
vágyai. Éppen ezért, még ne 
dőljön hátra, hanem szorgal-
masan tegyen lépéseket annak 

érdekében, hogy célba is érjen. Készen áll 
arra, hogy beengedje életébe a változásokat. 
Ajánlatos lehet elmélyülnie a spiritualitás-
ban, mert rengeteg erőt adhatna Önnek és 
még útmutatással is szolgálhatna.

Oroszlán - Ezen a héten akadá-
lyokba ütközik, semmi sem akar 
úgy sikerülni, mint azt szeretné. 
Fontolóra kellene vennie, hogy 
esetleg valamit rosszul csinál, és 

ajánlatos lenne változtatnia a szokásain. Egy 
kicsit maga alatt lehet, pedig nincs miért 
aggódnia, meg fognak oldódni a problémái. 
Ha beengedi a változásokat, lassan, minden 
rendeződni fog maga körül.

Szűz - Komoly lelki fejlődésen 
esik át a héten. Csalódás és 
veszteség is érheti, amik miatt 
átértékeli a kapcsolatait. Lesznek 
olyanok, amik véget érnek, míg 

más kapcsolatok megerősödnek. Meg 
kell tanulnia megbocsátania magának és 
másoknak, és hogy kimutassa a szeretetét. 
Nehéz, kissé megterhelő, de értékes lec-
kékkel teli hét elé néz, ami a javára fog válni.

Mérleg - Időszerű lenne, hogy 
meghozzon bizonyos döntéseket, 
sőt, meg is tegye őket. Győzze le 
az Ön előtt álló akadályokat, mert 
megteheti. Ne legyen kishitű. 

Minél inkább ellenáll vagy próbálja elke-
rülni, annál rosszabb lesz Különben is, a 
napokban végre megláthatja a fényt az 
alagút végén, és mindjárt fel is ébred Önben 
a remény és bízni kezd egy szebb jövőben.

Skorpió - Ez a hét tökéletes 
arra, hogy ápolja a kapcsolatait. 
Érdemes lenne többször kimoz-
dulnia és társaságba mennie, 
időt szánnia barátaira vagy kol-

légáira. Sokat segíthetnének Önnek abban, 
hogy jobban megbízzon másokban. Továbbá 
nem ártana elővennie mindazt, amit koráb-
ban halogatott, mert sok dolgot sikeresen 
megoldhatna, letudhatná őket. 

Nyilas - A következő napokban 
tudatosan igyekszik mások segít-
ségére lenni, keresi a lehetőségét 
annak, hogy jót tegyen másokkal. 
De ezt igazán nem kell erőltetni, 

csak járjon nyitott füllel és szemmel és 
ajánlja fel a segítségét, de ne erőltesse rá 
magát másokra. Ugyanakkor álmai meg-
valósításának vágya is elemi erővel ébred fel 
Önben, ne fogja vissza magát!

Bak - Izgalmas hét előtt áll, ami 
sok kalandozási lehetőséget ígér. 
Új élményekben lesz része és még 
akár új barátokra is szert tehet, ha 
elfogadja a meghívásokat, amiket 

kap vagy ha egymaga kimozdul otthonról. 
Egyedül arra figyeljen, hogy mielőtt bármi-
lyen új dologba vágja a fejszéjét, gondolja át, 
mi lehet a várható kimenetele, így elkerül-
heti a meglepetéseket. 

Vízöntő - Egész héten nyugodt 
lesz. Semmi sem hozhatja ki 
békés állapotából. Ez azt is jelenti, 
hogy nem túl eseménydús hét elé 
néz, így lesz ideje gondolkodni 

bizonyos dolgokon és elkezdi észrevenni 
maga körül azokat a dolgokat, amik rosszak 
és nem működnek, legyen szó a kapcso-
latairól vagy a saját hibáiról és készen áll 
arra, hogy változtasson ezeken.

Halak - Nem ártana egy ala-
pos önvizsgálat, hogy mit és 
miért tesz. Olyan lelki problémák 
mozgatják a tetteit, amelyekről 
nem hajlandó tudomást venni, 

ilyen az önbizalomhiány szülte féltékenység, 
irigység. Jól gondolja meg, milyen 
tevékenységbe öli az energiát, kerülje az 
időpazarló tevékenységeket és koncentrál-
jon önmagára és az életképes célokra.

 HOROSZKÓP 3. HÉT       (2019. január 14-től január 20-ig)

KERETES 
HIRDETÉSSEL,

TERJESZTÉSSEL 
kapcsolatban 
kérem hívja 
a következő 

telefonszámot: 
06-30/532-8918
Pázmándiné Varga Alíz 

szerkesztő-irodavezető

Tiszaújváros központjában 
36 nm-es ÜZLETHELYISÉG 

akár irodának is KIADÓ. 
Érd.: 06-20/953-7633
 06-30/549-7350

504084
504444

504446

504152
504153

504158
504160

504187

504169
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régi motorokat keresek, Simson, 
Jawa, MZ, stb., akár hiányos vagy 
romos is lehet! Érd.: 06-20/572-
5142.

M e z ő G a z d a s á G i  G é P

eladó: traktorgumi felnivel 100.000 
Ft, talajmaró 200.000 Ft, vetőgép 
320.000 Ft, ásóborona 400.000 
Ft, terményfelhordó csiga 150.000 
Ft, műtrágyaszóró 50.000 Ft. Érd.: 
+36-20/212-9330.

á l l a T

3 kg-os piros tollú kakasok eladók 
Görbeháza, Hajnal út 5.sz. alatt. 850 
Ft/kg. Érd.: 06-30/448-3766.

Fajta tiszta német juhász kiskutyák 
eladók féregtelenítve, oltva. Érd.: 
06-20/915-7162.

nagy súlyú hízók eladók. Érd.: 
06-70/577-9851.

Hússertések eladóak élve, hasítva, 
akár félsertés is! Érd.: +36-20/293-
5116.
Vörös tojótyúk házhoz szállítva 700 
Ft/db. Érd.: 06-20/204-2382.

e G y é b  e l a d á s

akciós konyhakész tüzifa 12.500 
Ft/m3-től. Cser, tölgy, bükk, 
akác. Gyors, megbízható szállí-
tás. Számlával és szállítóval. Tel.: 
06-20/958-6233, 06-30/262-8733. 
AA5946453.

eladó fenyőfából készült kétszemé-
lyes franciaágy keret jó minőségű 
ágybetéttel. Érd.: 06-70/554-2825.
eladó jó állapotú, fiatalos, Malaga 
nappali szekrénysor. Érd.: 06-70/373-
6284.
Tiszaújvárosi Piaccsarnokban italbolt 
berendezése eladó, bérleti joga áta-
dó. Érd.: 06-30/904-0381.

s z o l G á l T a T á s  k í n á l a T

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

dunnából paplankészítés kedve-
ző áron Polgáron! Érd.: 06-30/352-
1745.
szobafestést, szigetelést, kőmű-
ves és ácsmunkát vállalunk. Érd.: 
06-20/943-5564.

M u n k a H e l y e T  k í n á l

Párlat Italbolt eladót keres. Érd.: 
06-70/325-7736.

önállóan dolgozni tudó kőművest 
és segédmunkást keresek azonnali 
kezdéssel, szállást biztosítva. Munka-
végzés helye: Budapest, Esztergom. 
Önéletrajzot a vozakbau@gmail.com 
címre kérjük. Tel.: 06-30/454-4226. 
(Vozák Csanád).

ausztriai Nightclub hostess mun-
kára keres csinos lányokat 19 éves 
kortól, top keresettel. Tel.: 00-43-
664-599-96-95, 06-30/313-3516 
(Fabian&Partner)

boczkó&boczkó Kft. munkájá-
ra igényes munkavállalókat keres 
ajkai, pétfürdői telephelyére bádo-
gos előkészítő munkák műhelyben 
történő munkavégzésére, valamint 
hőszigetelési és fémlemezburkolási 
munkák építkezéseken törté-
nő munkavégzésére. Pályakez-
dők jelentkezését is várjuk. Isko-
lai előképzettség nem szükséges. 
Érdeklődni +36-30/792-6377 tele-
fonszámon 8-16 óráig lehet, illetve 
a fényképes önéletrajzokat az iro-
da@boczko.hu e-mail címre kér-
nénk megküldeni.

Hajdúnánásra keresünk rajzról önál-
lóan dolgozni tudó lakatosokat. Tel.: 
06-20/440-8355 Nivella Kft.
sofőrt (B-kat.) és rakodó munkatár-
sat keresünk bútorszállításra, pol-
gári telephelyen. Szállítási gyakor-
lat előny. Érd.: 06-20/943-2003 
(Anikincs Kft.)
Tiszaújvárosba 1 műszakos mun-
karendbe, 7.00 - 15.00-ig, női beta-
nított munkásokat keresek! Érd.: 
06-30/466-8109 Monangi Kft.

T á r s k e r e s é s

160/82/65 éves hölgy keres nem 
dohányzó tiszaújvárosi 65-68 éves 
férfit komoly kapcsolatra. Tel.: 
06-20/520-1907.
53 éves férfi keres hölgyet 55 éves 
korig hosszú távú komoly kapcsolat-
ra. Tel.: 06-70/547-5656.
Vénusz Társközvetítő. Alapítva: 1986. 
Tel.: 06-70/314-3897.

Tiszaújvárosi munkavégzésre 
mélyépítéssel foglalkozó cég 

csoportvezetői és segédmunkás 
munkakörbe állást hirdet.

(RBG Kft.)
Jelentkezni: 06-70/361-7722

ELROMLOTT AZ AUTÓJA?
SZEMÉLYGÉPKOCSI  

BÉRELHETŐ, 
akár 1 napra is!

Tel.: 06-20/229-4967

Tiszaújvárosi TESCO üzletsorán
a VIRÁGÜZLETBE

VIRÁGKÖTŐT 
KERESÜNK 

Tiszaújváros és környékéről, 
akár betanítással is.

Érd.: 06-70/703-4803

Az NHSZ Miskolc Kft. 
polgári telephelyére 

keres 
2 fő gumikerekes

forgó rakodó  gépkezelőt, 
valamint 

2 fő udvaros munkakört 
betöltő kollégákat.

Érdeklődni:
06-70/505-7754 

telefonszámon.

Az NHSZ Miskolc Kft. 
tiszaújvárosi munkaterületére 

keres munkatársakat, 
targoncás pozícióba,

valamint
 2 főt könnyű �zikai 

munkára, 
 4 műszakos munkarendbe.

Érdeklődni:
hétköznap munkaidőben
06-70/371-9195 

telefonszámon.

Tiszaújvárosi 
építőipari cég 

kőműves 
MUNKATÁRSAT 

KERES. 
(Nevoló Kft.)

Érd.: 8-16 óráig 
06-30/389-3080

Folyamatos fejlődési és előrelépési lehetőségek 
– ilyen egy igazán motiváló munkakörnyezet

Fontos, hogy olyan  ■
munkahelyet válasz-
szunk magunknak, ahol 
motiválóak a körülmé-
nyek és mindig van 
mód a tanulásra. 
Ez a két alapvető szempont 
lényeges a Jabil Circuit Ma-
gyarország Kft. számára is, 
folyamatosan igyekeznek a 
dolgozóknak fejlődési lehető-
ségeket biztosítani, valamint a 
béren kívül egyéb előnyökkel is 
motiválják őket.
Enikő, aki három éve dolgozik 
anyagkiszolgálóként arról me-
sélt, hogy minden héten olyan 
speciális tapasztalatokra te-
het szert munkájában, amely-
re máshol 50 éves korában már 
nem lenne lehetősége. A válla-
lat támogat mindenkit, aki sze-
retne újat tanulni, és ha valaki 
elég szorgalmas és tehetsé-
ges, a feljebb jutás lehetősége 
is előtte áll. A munkakörnyezet 
nagyon támogató, a tapasztal-
tabb kollégák sok esetben se-
gítenek az új munkatársaknak, 

egyrészt a beilleszkedésben, 
másrészt a munkafolyamatok 
elsajátításában. 
A vállalat mindent megtesz an-
nak érdekében, hogy a dolgo-
zók a lehető legjobban érezzék 
magukat a cégnél. Elismerik és 
jutalmazzák az erőfeszítései-
ket, valamint fontos számukra, 
hogy a kollégák azt érezzék, ér-
tékes emberei a vállalatnak és 
hasznos a munkájuk. A béren kí-
vül teljesítményalapú bónuszt, 
valamint egyéb juttatásokat, 
mint például melegétkeztetési 
hozzájárulást is adnak a dolgo-
zónak. Nem elhanyagolható to-
vábbá, hogy két nagyon remek 
étterem kínálatából választhat-
nak az itt dolgozók, ahol egész-
séges és megfizethető menüből 
választhatnak ebédre, illetve a 
feltöltődésüket egy pihenőszo-
ba is szolgálja.
A három éve itt dolgozó Enikő 
szerint a tiszta, családias kör-
nyezet a Jabil esetében nem 
pusztán jól csengő szlogen. A 
gyárban rengeteg a fiatal, és 
nem ritka, hogy barátságok is 

szövődnek a kollégák között, 
amelyet elősegítenek a válla-
lat nagyszabású egészségmeg-
őrző és sportprogramjai, mint 

például a Jabil 3 próba, ami egy 
komplett családi programot kí-
nál a dolgozóknak és gyerme-
keiknek. „Izgalmas, életvidám 

környezetben dolgozunk, bát-
ran ajánlom mindenkinek, hogy 
a Jabilt válassza munkahelyéül” 
– fogalmazott Enikő.

TISZAÚJVÁROS

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

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

Internet: www.szuperinfo.hu

SZERKESZTŐSÉGÜNKBEN
az ország bármely
SZUPERINFÓJÁBA
feladhatja hirdetését!

       Tiszaújvárosi Szuperinfó

502579

504278

504443
504051

504453
504454

504450

504525
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Műanyag termékek előállításával foglalkozó 
tiszaújvárosi középvállalat a

(PARTIUM ’70 ZRT.)   

VILLANYSZERELŐ
munkakörbe pályakezdő, vagy gyakorlattal 

rendelkező munkatársat keres.  

Azon személyek jelentkezését várjuk, akiknek leg-
alább villanyszerelő, vagy más, a munkavégzéshez 
kapcsolható szakmunkás vagy középfokú végzett-
ségük van és vállalják a 3 műszakos munkarendet, 
természetesnek tartják a feladatok ellátásához kap-
csolódó dinamikus munkavégzést. Előnyt jelent, ha 
rendelkeznek a hőre lágyuló műanyagok feldolgo-
zásával kapcsolatos villamos, műszerész és szabályo-
zástechnikai ismeretekkel. 

A fényképpel ellátott pályázatokat „Villanyszerelő” 
jeligére kérjük eljuttatni a 3581 Tiszaújváros, Pf.: 254. 

címre vagy a varro.alexandra@partium.hu 
e-mail címre legkésőbb 2019. február 6-ig.

ÁLLÁST KERES? 
VÁLTANI SZERETNE? 

LEGYEN A CSAPATUNK TAGJA!
A TISZA AUTOMOTIVE KFT.

az AD Plastic cégcsoport tagjaként 
a régió dinamikusan fejlődő, 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 pozícióba keresünk új munkatársat: 

KONTROLLER 
Feladatok:

 készítése 

 információval való ellátása 
 (ad-hoc feladatok) 

 közreműködés 

 előírt szabályzatok és 
 utasítások betartása

Elvárások:
 Felsőfokú / középfokú 

 közgazdasági, számviteli 
 vagy kontrolling szakirányú 
 végzettség 

 kontrolling területen 
 szerzett tapasztalat 

 terhelhető, proaktív 

 analitikus gondolkodásmód

Előnyt jelent: 

Jelentkezés:  
Amennyiben a munkalehetőségünk felkeltette 

érdeklődését, jelentkezzen önéletrajz benyújtásával 
bérigény és munkakör megjelöléssel a 

banok.zsuzsa@alfahuman.hu e-mail címen. 
További információ: a 06-70/455-8090-es telefonszámon 

hétfőtől péntekig 8:00-16:00-ig.

Amit kínálunk:

Stabil céges háttér 
Béren kívüli juttatás 
Egyéb dolgozói juttatási csomag 

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

KÖNYVELÉS!
Bevallás készítés.

Süt-Kom Adó Bt.
Érd.: 06-20/922-9822

Gyógyszálloda

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

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

Valentin
napi

hétvége
Február 8–10-ig

3 nap / 2 éj

„Mosolygó kis arcod látni akarom,
 megfogni kis kezed, s téged ölelni nagyon.
 Testemben érezni szíved lüktetését,
 üde kicsi lelked vidám nevetését.”

A csomag tartalma: 
 szállás - svédasztalos reggelivel és vacsorával, élőzenével 

 üdvözlőital  gyógyvizes medencék, úszómedence, gyerekmedence, 
szauna, infrakabin használat  1-1 pohár pezsgő a vacsorához, szombat 

esti műsor az étteremben  a pároknak  egy-egy masszázsfotel 
használat  fürdőköntös használata  napi egy kancsó lúgosított 

egészségvíz fogyasztása  ingyenes parkolás, WiFi.
Hajnal szárny: 26.000 Ft/fő/2 éj
Kikelet szárny: 27.000 Ft/fő/2 éj

Január hónapban  
az alábbi OKJ-s  

tanfolyamok  
indulnak:

Óvodai dajka
Töltőállomás kezelő

Aranykalászos gazda
Személy-vagyonőr

Fogadós
Élelmiszer eladó

Boltvezető
Érdeklődni 

és jelentkezni lehet: 
06-30/584-1185

kapható közvetlenül 
a bányától.SZÉN

DIÓ, KOCKA, DARABOS.
Gyors kiszállítás, akár hétvégén is!
További információ:
06-70/545-7791

a -ben!BÖRZÉKmini

504076
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504172


