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TISZAÚJVÁROS ÉS KÖRNYÉKE 2019. január 16. XXX/3.

Vendéglátó üzletbe keresek 
„B” kategóriás jogosítvánnyal  

rendelkező munkatársat. 
Jelentkezni fényképes 

önéletrajzzal e-mail cím:
laszlobodnar79@gmail.com

Szélvédõjavítás
Autóüveg forgalmazás

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

 GÉPKEZELŐ
munkatársat keres 

azonnali kezdéssel. 
Iskolai végzettség: l Minimum alapfokú iskolai végzettség

Előnyt jelent: l targoncavezetői jogosítvány
 l középfokú végzettség

Feladat: l Geotextília gyártó gépsor kezelése

Jelentkezni az alábbi elérhetőségen:
E-mail cím: Viktoria.Asztai@lowandbonar.com 
Tel.: +36-70/198-9229, hétfőtől péntekig 8.00-14.00-ig

A tiszaújvárosi Hungary Kft.

A K-VILL ENERGY KFT.
villanyszerelőket, 

illetve szak- és 
segédmunkásokat
keres országos munkavégzésre.

Szállás, utazás térített.
Versenyképes jövedelem, 

előrelépési lehetőség.
Előny: B kategóriás jogosítvány

Érdeklődni a 06-20/560-8785 
és a 06-52/476-479 

telefonszámokon

Á l l á s h i r d e t é s
Cégünk 

a Titán Service Kft. keres 
Tiszaújváros és környéréről 

festő, kőműves és burkoló 
szakembereket, 

8 órás bejelentett munkavégzésre.
Érdeklődni: Major Rita 06-20/298-7500

POLGÁRON 
a főút mellett

120 m2

lakóingatlan
eladó vagy 

kiadó. 
Érd.: 06-30/858-4913

Tiszaújvárosi munkavégzésre 
mélyépítéssel foglalkozó cég 

csoportvezetői és segédmunkás 
munkakörbe állást hirdet.

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

KÖNYVELÉS!
Bevallás készítés.

Süt-Kom Adó Bt.
Érd.: 06-20/922-9822

-50%

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.

TAGHLEEF INDUSTRIES KFT. 
PÁLYÁZATOT HIRDET

GÉPMESTER (gépkezelő)
munkakör betöltésére

A munkakör betöltésének feltételei:  
l Gimnáziumi/ Szakközépiskolai/Technikusi végzettség 
l Felhasználói szintű számítógépkezelői ismeret
l Megszakítás nélküli munkarend vállalása

Előnyt jelent: 
l Nehézgépkezelői/Könnyűgépkezelői/Emelőgépkezelői 
 OKJ szakképesítés
l Targoncavezetői (hatósági ) jogosítvány (vezetőűléses targoncára) 
l Gépkezelői/Targoncavezetői tapasztalat

Feladatok:
l a technológiai, műveleti utasításban szereplő üzemelési 
 paraméterek beállítása, ellenőrzése
l technológiai, termelési dokumentációk előírás szerinti vezetése
 berendezések biztonságos  működési feltételeinek ellenőrzése,
 a hiányosságok megszüntetése
l félkész és késztermék előírás szerinti kezelése , csomagolása
l termelés során keletkezett hulladék kezelése, 
l berendezések üzemeléséhez szükséges alap és segédanyagok
l feladása az alapanyag ellátó rendszerbe , a fogyasztás könyvelése

Amint kínálunk: 
l cafeteria
l prémium
l 13. havi �zetés
l élet, -és balesetbiztosítás
l folyamatos szakmai fejlődés, továbbképzés
l hosszútávú álláslehetőség

Munkavégzés helye: TVK- Ipartelep Tiszaújváros

A fényképpel ellátott magyar nyelvű szakmai 
önéletrajzokat az alábbi címre kérjük eljuttatni:

Taghleef Industries Kft., 3581 Tiszaújváros, Pf. 259.
Szénásiné Virág Éva, humánpolitikai vezető, 

Tel.: 06-49/888-407 E-mail: eva.virag@ti-�lms.com

Kft.

A PM-Energo miskolci székhelyű épületgépész 
kivitelező Kft. versenyképes jövedelmet kínálva, 

hosszútávra keres C-E kategóriás gépjárművezetői 
engedéllyel rendelkező, gyakorlott

földmunkagép kezelőt.
Jelentkezés fényképes önéletrajzzal: 

ujmunkatars. miskolc@gmail.com
Mobil: +36-20/360-2126
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belföldi és nemzetközi
gépjárművezetői

munkakörbe
szikszói telephellyel.

tehergépkocsivezető  
munkakörbe,

miskolci
munkavégzéssel.

Elvárás:
 C+E kategóriás 

jogosítvány
 GKI kártya

Elvárás:
 C+E kategóriás 

jogosítvány
 GKI kártya

 telephelyen belüli 
(áttárolás) 

munkavégzésre
miskolci telephellyel.

Jelentkezés, további információ: +36 20 666 5304 x hr@bhstrans.hu

Elvárás:
C kat. jogosítvány,
emelőhátfal vizsga

Munkavégzés jellege:
Áruterítés B.-A.-Z. megyében

A BHS Trans Kft. felvételt hirdet: 

KÜLFÖLDÖN SZERETNE ELHELYEZKEDNI? 
Hívjon minket és válasszon munkalehetőségeink közül!
Dániába és Németországba keresünk munkavállalókat 

az alábbi területekre:
 

Jelentkezés: 
06-70/949- 0400, nyiregyhaza@andreasagro. com 

www.andreasagro.com

�������������������

Európai Szociális
Alap

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

INGYENES JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT
és alternatív vitarendezés 

GINOP-5.3.3.-15-2015-00002

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

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

E-mail: jogpontok@kisosz.hu

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

KERETES HIRDETÉSSEL,
TERJESZTÉSSEL kapcsolatban 

kérem hívja a következő telefonszámot: 
06-30/532-8918

Pázmándiné Varga Alíz  szerkesztő-irodavezető

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

Tel.: 49/610-143
06-70/373-6269

MŰSZAKI 
VIZSGÁZTATÁS
EREDETVIZSGA

SAJÓÖRÖS 

A PM-Energo miskolci székhelyű épületgépész 
kivitelező Kft. keres hosszútávra 

víz-, központifűtés- és 
légtechnika szerelő

munkatársakat versenyképes jövedelmet kínálva. 
Jelentkezés fényképes önéletrajzzal: 

ujmunkatars. miskolc@gmail.com
Mobil: +36-20/360-2126

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.

Sírkő tisztítás, felújítás 19.900 Ft-tól
Egyes síremlékek  279.000 Ft-tól
Dupla síremlék  399.000 Ft-tól

SZŰCS SÍRKŐ
Árainkkal díjmentesen házhoz megyünk.

 Minőségi gránit síremlék

Telefon:  06-30/351-6376

AKCIÓ! 2019. 02. 14-ig történő megrendelésnél 
INGYEN betűvésés + 1 db ajándék váza!

Chemimontazh-Atyrau LLP keres munkatársakat

CSŐSZERELŐI MUNKAKÖRBE
IZOMETRIKUS CSŐSZERELŐI GYAKORLATTAL
Kazahsztáni munkahelyre, idényi és állandó beosztásokba

A cég biztosítja a vízumot, kiutazást, szállást, étkezést,  
munka- és védőruhát.

A jelentkezni az info@chemimontazh.kz e-mail címen, vagy a  
06 1 242-5424 –es vagy 06 1 430-1561-es telefonszámokon lehet. 

Kérjük a szakmai önéletrajzot, a bizonyítvány és az útlevél másolatát elküldeni.
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32019. január 16. Ha komolyan kíván hirdetni... ... minden héten!

Új!

Új!

CIPRUS
CIPŐBOLT
Tiszaújváros,
Park Üzletház
Nyitva: H–P: 9–17.30
Szo: 8.30–12.00

Téli vásár -10-30%
kedvezménnyel 

NŐI- ÉS FÉRFI 

LÁBBELIKRE!

(a készlet erejéig)

NYÍLT TOBORZÁSI NAP

TISZAÚJVÁROS
JANUÁR 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!

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: 2019/03. 
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
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Hírek Tiszaújvárosból

Év végi rendezvények
Hagyományosan az év végi ren- ■

dezvényekkel zárult az óév Tiszaúj-
városban. 
Elsőként a szépkorúak karácsonyát tartották 
meg a Sportcentrumban, ezt követően az ön-
kormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 
évértékelőjére és ünnepi ebédjére került sor. 
December 21-én a közalkalmazottak és köz-
tisztviselők ülték körül a karácsonyfát, ahol 

az év közben ágazati kitüntetésben részesített 
kollégákat is köszöntötték. Másnap, hagyomá-
nyosan a kiemelkedő sportteljesítményt nyúj-
tó sportolókat díjazták a Sportgálán, amely ez 
alkalommal azért is volt különleges, mert a 
Sportcentrum 20 éves évfordulójának is szen-
teltek néhány percet a szervezők. Mindegyik 
rendezvényen nívós fellépők gondoskodtak a 
jó hangulatról, képösszeállításunkban ezekből 
szemezgettünk egy kicsit.

505901
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Lapzárta: hétfő 10 óra

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.

Az Inno-Comp Kft.
multinacionális, dinamikusan 

fejlődő, alapanyaggyártó társaság 
Tiszaújvárosban keres

A munkakör célja:
az Inno-Comp Kft.  gyártósorainak működtetése 
a termelési programban meghatározott termékek 
előállítása érdekében, valamint az ehhez kapcsolódó 
tisztítási, előkészítési, utókezelési, csomagolási 
és kiegészítő tevékenységek elvégzése.

Elvárások:
 • Minimum szakmunkás végzettség
 • 1-2 év hasonló és/vagy műszaki területen szerzett 
  tapasztalat
 • Csapat- és önálló munkára való képesség
 • Jó kommunikációs képesség
Előny:
 • Targonca vezetői jogosítvány: vezető állásos, 
  vezető üléses és gyalogkíséretű géptípusokra
 • Emelőgép kezelői képesítés megléte
Ajánlatunk:
 • Béren kívüli juttatások
 • Hosszú távú munkalehetőség
 • Stabil munkáltatói háttér
 • Változatos munka, szakmai kihívás és fejlődés
Munkarend:
 • 8 órás megszakítás nélküli munkarend (4 műszak)

Amennyiben ajánlatunk felkeltette érdeklődését és megfelel 
az elvárásoknak, kérjük, küldje el magyar nyelvű önéletrajzát 

a következő postacímre, vagy e-mail címre:
3581 Tiszaújváros, Pf.: 118.
szucs.szilvia@innocomp.hu

Érdeklődni a következő telefonszámon lehet: 
+36 (49) 542-084/121 mellék

Jelentkezési határidő: 2019. január 25.

rendszerkezelő
munkatársat.

Ép�x Kft. 
Polgár, 

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

900 Ft
/zsák/30 kg

(30 Ft/kg)

Lignit  akció!
n 2 zsákot fizet, 
 3 zsákot vihet!
Kapható még: 
n Keményfa brikett
 Zsákos  orosz diószén

A PM-Energo miskolci székhelyű épületgépész 
kivitelező Kft. keres hosszú távra

kőműves, festő 
munkatársakat versenyképes jövedelmet kínálva. 

Jelentkezés fényképes önéletrajzzal: 
ujmunkatars. miskolc@gmail.com

Mobil: +36-20/360-2126

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!

Minden héten 

online is 
megtekintheti 

újságunkat!

www.szuperinfo.hu

www.facebook.com/
Dél-Borsodi Szuperinfó

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 

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)

A kötelező kamarai hozzájárulás 
meg�zetése

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

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

FA ÉS SZÉN 
TÜZELÉSŰ 
KAZÁNOK, 
VÍZTERES 
KANDALLÓK

2 év
garanciával

TAVALYI
ÁRAK!

504079
505814

505817
505668

504085
505821

505488
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Hejőkürt, főutcáján eladó/elcserélhe-
tő/kiadó alacsony rezsijű családi ház. 
Kívül-belül felújítva, bútorozva, vállal-
kozásra alkalmas. Háztartási gépek, 
bútorok eladók. Érd.: 06-20/330-0324, 
06-20/582-5563.
Polgár, központhoz közel 3 szoba-
nappali-konyhás, összkomfortos, 
vegyes tüzelésű, radiátoros családi 
ház eladó, dupla telekkel. Irányár: 8,5 
M Ft. Érd.: 06-20/943-2003.
sajóörös, a Kastély kertben csalá-
di ház nagy kerttel, garázzsal eladó. 
Érd.: 06-70/333-7669.
Tiszaeszlár, 100 nm-es, összkom-
fortos családi ház eladó. A telek akár 
megosztva is eladó. Érd.: 06-30/938-
3189.
Tiszaújváros, kertvárosában exklu-
zív családi ház eladó. Irányár: 82 M Ft. 
Érd.: 06-70/953-3025.

Tiszapalkonya, Rákóczi úton össz-
komfortos családi ház, valamint 
Tiszaújváros, Szederkényi úton garázs 
eladó. Érd.: 06-70/771-2545.

l a k á s e l a d á s

Miskolc, belvárosában Soltész N.K. 
u. 77 nm-es, gázos, II. emeleti lakás, 
kétemeletes épületben eladó. Belsőud-
varos, pihenőkertes társasházi lakás. 
Gépészetileg teljesen felújított, ablakok 
cserélve műanyag nyílászárókra. Nap-
pali + étkező + konyha egyben, 3 szo-
ba, előszoba, fürdőszoba, külön WC. Ár: 
14,99 M Ft Érd: 06-20/980-6678.
Tiszaújváros, 2008-as társasházban 
56 nm-es, felújított lakás eladó: 22,5 
M Ft. Érd.. 06-70/953-3025.
Tiszaújváros, Deák téren eladó 37 
nm-es, egyedi fűtéssel rendelke-
ző, klímás, III. emeleti lakás. Érd.: 
06-70/419-9555.
Tiszaújváros, Építők útján 55 nm-es, II. 
emeleti, 2 szobás, erkélyes lakás eladó. 
Irányár: 10 M Ft. Érd.: 06-20/376-
9562.
Tiszaújváros, fszt-i, 42 nm-es, fel-
újítandó lakás eladó: 9,4 M Ft. Érd.: 
06-70/953-3025.
Tiszaújváros, I. emeleti, 37 nm-es, 
erkélyes, panelprogramos lakás eladó. 
Érd.: 06-70/953-3025.
Tiszaújváros, Lorántffy úton bútoro-
zottan eladó 16 nm-es, fszt-i, felújított, 
extra fullos „mini garzon”, 5,2 M Ft-ért. 
Érd.: +36-20/516-7644, 49/440-557.
Tiszaújváros, panelprogramos épület-
ben 61 nm-es, jó állapotú lakás eladó. 
Érd.: 06-20/215-9950.
Tiszaújváros, VIII. emeleti, 37 nm-es, 
panelprogramos, erkélyes, liftes, egye-
di fűtéses lakás eladó. Érd.: 06-70/299-
9476.

l a k á s k e r e s é s  

Tiszaújvárosban állapottól függetlenül 
eladó lakást keresek! Érd.: 06-70/953-
3025.

a l b é r l e T k í n á l a T

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

Tiszaújváros, Bólyai közben 48 nm-es 
lakás 2019. február 01-től hosszú távra 
kiadó. Érd.: 06-70/942-5008.
Tiszaújváros, József A. úton 55 nm-es, 
fszt-i lakás bútorozottan kiadó. Érd.: 
06-30/321-7256.

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

F ö l d ,  k e r T 

erdőt, legelőt, zártkertet vásárolok. 
Érd.: 06-70/555-1262.

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

Tiszaújváros, 74 nm-es üzlethelyiség 
tulajdonjoga eladó. Érd.: 06-20/494-
7689.

G a r á z s

Tiszaújváros, garázs eladó a Szeder-
kényi úti garázssoron. Érd.: 06-20/281-
2844.
Tiszaújváros, Szederkényi úti garázs-
soron aknás, padlásos, 18 nm-es 
garázs + 20 nm területtel eladó. Irány-
ár: 3,6 M Ft. Érd.: 06-30/677-9479.
Tiszaújvárosban garázs hosszú távra 
kiadó. Érd.: 06-30/978-6725.

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, terményfel-
hordó csiga 150.000 Ft, műtrágyaszóró 
50.000 Ft. Érd.: +36-20/212-9330.

J á r M ű k e r e s é s 

autóját megveszem adásvételivel 1,5 
Millió forintig 1996-os évjárattól. Azon-
nal fizetek. Kevés vagy lejárt műszaki-
val, motorhibás, enyhén sérült is érde-
kel. Házhoz megyek, hívjon bizalom-
mal! Érd.: +36-30/995-4950.
régi motorokat keresek, Simson, Jawa, 
MZ, stb., akár hiányos vagy romos is 
lehet! Érd.: 06-20/572-5142.

siMsOn S51B megkímélt motorke-
rékpárt vásárolnék saját részre. Tel.: 
06-70/234-0001.

személyautót vásárolok 1 Millió forin-
tig. Érd.: 06-70/532-2021.

n ö v é n y

Héjas dió eladó 300 Ft/kg. Érd.: 
06-20/399-9191.

e G y é b  e l a d á s

bioágy (Demko Feder), gerinckímélő 2 
db 90x200-as fej- és lábemelő szerke-
zettel eladó 20eFt/db. Érd.: 06-70/413-
7432.
eladó egy új, két tálcás mosogató, 
műanyag szerelvényekkel 10.000 Ft-
ért. Érd.: +36-20/516-7644, 49/440-
557.
eladó jó állapotú, fiatalos, Malaga nap-
pali szekrénysor. Érd.: 06-70/373-
6284.
Tiszaújvárosi Piaccsarnokban italbolt 
berendezése eladó, bérleti joga átadó. 
Érd.: 06-30/904-0381.

e G y é b  k e r e s é s

személyautókat és vashulladékot 
vásárolok. Érd.: 06-70/532-2021.
vásárolok plazmavágó fúvókát, ipari 
ezüstöt, platina hőelemet, amalgámt, 
forrasztó huzalt, érintező pogácsát, stb. 
Érd.: 06-20/923-4251.

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

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

u INGATLANKÖZVETÍTÉS
 (INGATLAN ADÁS-VÉTEL, 
 BÉRBEADÁS)
u DÍJMENTES HITELTANÁCSADÁS, 
 HITELÜGYINTÉZÉS 
u CSOK (CSALÁDI 
 OTTHONTEREMTÉSI 
 KEDVEZMÉNY) ÜGYINTÉZÉSE.
u ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY
 KÉSZÍTÉSE (A TISZAÚJVÁROSI        
 LAKÁSOKRA DÍJMENTESEN)

ELÉRHETŐSÉGEK: 
06-70/381-5873

birone.klara@dh.hu
www.dh.hu

Szeretné INGATLANÁT 
ÉRTÉKESÍTENI?

 Forduljon hozzám
bizalommal!

TISZAÚJVÁROS,
SZENT ISTVÁN ÚT 24.

PARK ÜZLETHÁZ

KIADÓ 
Tiszaújvárosban 

a Kazinczy úton kétszobás 
földszinti felújított lakás. 

Tel.: 06-70/361-1014 

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

ELROMLOTT AZ AUTÓJA?
SZEMÉLYGÉPKOCSI  

BÉRELHETŐ, 
akár 1 napra is!

Tel.: 06-20/229-4967

t Szállítás billenős és 
   önrakodós kocsival
t Daruzás 30 tonnáig 
t Kosaras kocsi bérlés.
t Gépi földmunka, föld és 
   ömlesztett áru szállítás, 
t Kertészeti rostált humusz

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.

Kos - Mostanában gyakran gondol 
a jövőre és úgy érzi, ideje lenne 
bizonyos dolgokon változtatnia. 
Ha így látja jónak, akkor tegye, de 
kis lépésekben, semmit se kap-

kodjon el. Érdemes lenne több időt szánnia 
az egészsége megóvására, az étkezésre, 
illetve sportolnia sem ártana, különben 
lebetegedhet. Ne csak az anyagi helyzetére 
gondoljon a jövővel kapcsolatban.

Bika - Mostanában kissé feszült 
és türelmetlen a szeretteivel. 
Valóban jobban megtalálják Önt, 
és a segítségét, tanácsát kérik, 
de az is igaz, hogy máskor több 

türelemmel áll hozzájuk. Ha soknak érzi 
őket, közölje velük finoman, azt is, ha éppen 
Ön küzd lelki problémákkal, és ne várja, 
hogy észreveszik maguktól, vagy felhagynak 
az Ön zaklatásával.

Ikrek - A héten másoknak, de ma-
gának is megmutathatja, mennyit 
változott. Érettebben, bölcseb-
ben kezel bizonyos dolgokat és 
egészen máshogy reagál egyes 

dolgokra, amik korábban kétségbeesés-
sel vagy bosszúsággal töltötték volna el. 
Mindeközben valaki a környezetében párt-
fogóként, támogatóként lép fel, érdemes 
lenne elfogadnia a segítségét.

Rák - Jelentős változások várnak 
Önre már a következő napok-
ban is. Bizonyos területeken 
lehetőséget kap arra, hogy 
újrakezdje a dolgokat és megmu-

tassa, mire képes és bizonyíthasson. Ehhez 
fontos lenne, hogy elengedje a múltját, ami 
hátráltatja a fejlődésben. Tegyen rendet 
a lelkében és talán a környezetében sem 
ártana megelőlegezni egy lomtalanítást. 

Oroszlán - Tökéletes ez a hét 
arra, hogy megoldja a régóta 
húzódó gondjait és megoldásokat 
találjon rájuk. Ugyanez igaz a 
kapcsolataira is, amelyek esetén 

lehetősége lesz arra, hogy rendet tegyen. 
Ha ingatlan vásárlásán vagy eladásán töri 
a fejét, legyen óvatos, ne állapodjon meg az 
első kínálkozó alkalomnál, érdemes várnia 
és teljesen felmérnie a lehetőségeit.

Szűz - Előszeretettel lovagol 
a sérelmein, imádja azokat 
hangoztatni, felhánytorgatni 
szeretteinek. Amíg nem képes 
megbocsátani, ne várja, hogy 

javulni fog a kapcsolatuk. Viszont jó eséllyel  
elüldözheti magától szeretteit. Azt pedig ne 
várja, hogy barátai mindenben támogassák, 
és csendben bólogassanak minden vad 
ötletére vagy látványos rossz döntésére. 

Mérleg - Az akadályok és kisebb 
kudarcok, amikkel a héten 
találkozik, mind-mind lehúzzák, 
elveszik a kedvét, pedig nem kel-
lene. Akármilyen nehéz is, most 

kellene igazán küzdenie. De ha úgy érzi, 
nem megy, legalább ne is meneküljön a 
kudarcok elől, hanem nézzen szembe velük, 
mert értékes leckék ezek az Ön számára, 
amikért később még hálás lesz.

Skorpió - Túlhajszolja magát és 
már most vészjelzéseket ad le az 
egészsége. Nem ártana vissza-
vennie a tempóból és több figyel-
met fordítania arra, hogy testben 

és lélekben egyaránt megerősítse magát. 
Ráadásul most az anyagi helyzete miatt is 
nyugtalan. De semmi oka az idegeskedésre, 
minden kellemetlenség csupán átmeneti, 
minden pozitív irányba fog fordulni.

Nyilas - Azok a tervei, amik 
idáig nem akartak megvalósulni 
vagy valamilyen okból kifolyólag 
akadályoztatva voltak Ön előtt, 
végre elérhetővé válnak. Ennek 

fényében önbizalma is szép lassan helyreáll 
és ismét képes lesz bízni magában és a 
képességeiben, egyáltalán abban, hogy jó 
dolgok is érhetik Önt, így már a napokban 
pozitív fordulatokkal számolhat.

Bak - Csak úgy árad maga 
felé a szeretet. Szerettei, barátai 
jótékony hatással vannak az 
önbizalmára és pozitív hatás-
sal vannak a lelki egészségére. 

Nemcsak meghallgatják, de jó tanácsokkal 
is ellátják és segítik Önt a mindennapok-
ban. Azok, akik valamilyen betegséggel 
küzdenek, rövidesen fellélegezhetnek, mert 
számottevő javulást tapasztalhatnak meg. 

Vízöntő - Ne legyen link, hogy 
a problémáit a szőnyeg alá 
söpri vagy félbehagyja azokat a 
dolgokat, amik éppen nem men-
nek, nincs benne szerencséje. 

Jobban teszi, ha küzd, megoldásokat keres, 
akár segítséget kér, de semmit se adjon 
fel vagy hanyagoljon, mert csak egy kis 
bukkanó választja el a sikertől. Igyekezzen 
bölcsen beosztani az erejét.

Halak - Nem ártana újragon-
dolnia egy-két tervét, legalábbis 
a kivitelezését. Próbáljon meg 
kis lépésekben haladni, ha céljai 
eléréséről van szó és ne essen 

kétségbe, ha még nem látja az alagút végét. 
Legyen türelemmel és csak a célra koncent-
ráljon, hogy képes legyen tanulni, javítani 
azon, amit esetleg nem jól csinál. Érdemes 
megfogadnia a bölcsek tanácsát.

 HOROSZKÓP 4. HÉT       (2019. január 21-től január 27-ig)

100% természetes, környezetbarát szóróanyag a téli időszakban a csú-
szós, jegessé vált utak, járdák, parkolók, garázsfelhajtók, hidak és egyéb 
felületek csúszás- és síkosságmentesítésére. A termék előnye más szóró-
anyagokkal szemben, hogy 100%-ban természetes anyagból, kizárólag 
dolomit zúzalék felhasználásával készül, így nem tartalmaz hozzáadott 
vegyszert vagy egyéb anyagot (klór és sómentes), ezért nem korrozív, 
nem károsítja a fémeket, az autók karosszériáját, az utakat, járdákat, nö-
vényzetet, a talajvizet, a háziállatok mancsát és a cipők talpát.

Téli szóróanyag terméket kb. 0,5 kg/m2 mennyiségben kell kijuttatni 
a csúszóssá vált felületekre, hogy azok biztonsággal használhatók 

legyenek a gépjárművek és gyalogosok számára. 
Kiszerelés: ömlesztett, bigbag, 10 kg zsák, 

raklapra csomagolva 96 db/raklap). Méret igény szerint is.
+36-70/907-2160, krisztopher@icloud.com

Csúszásmentesítő 
téli szóróanyag

505904

499011

505730
505731

505732

505736
505744
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9 személyes mikrobusz bérelhető ren-
dezvényekre, transzfer, egyéb utazá-
sokra sofőrrel, kedvező áron. Érd.: 
+36-20/957-7365.
szobafestést, szigetelést, kőműves és 
ácsmunkát vállalunk. Érd.: 06-20/943-
5564.
Takarítást vállalok referenciával, 1000 
Ft/óra díjért. Érd.: 06-70/387-6474.

M u n k a H e l y e T  k í n á l

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 történő mun-
kavégzésére. Pályakezdők jelent-
kezését is várjuk. Iskolai előkép-
zettség nem szükséges. Érdeklőd-
ni +36/30/792-6377 telefonszámon 
8-16 óráig lehet, illetve a fényképes 
önéletrajzokat az iroda@boczko.hu 
e-mail címre kérnénk megküldeni.

karsai Plast Kft. tiszaújvárosi telephe-
lyére keres 3 műszakos munkarendbe 
munkavállalókat az alábbi munkakö-
rökbe: műszakvezető, minőségellenőr, 
gépkezelő. Pályázatokat kérjük eljuttat-
ni: karsai.plast@karsai.hu e-mail cím-
re. Érd.: 49/540-322.
nádas Csárda Étterem konyhai kisegí-
tőt keres. Érd.: 06-20/480-7609.
Párlat Italbolt eladót keres. Érd.: 
06-70/325-7736.
Hajdúnánásra keresünk rajzról önál-
lóan dolgozni tudó lakatosokat. Tel.: 
06-20/440-8355 Nivella Kft.

sofőrt (B-kat.) és rakodó munkatársat 
keresünk bútorszállításra, polgári telep-
helyen. Szállítási gyakorlat előny. Érd.: 
06-20/943-2003 (Anikincs Kft.)
önállóan dolgozni tudó kőművest és 
segédmunkást keresek azonnali kez-
déssel, szállást biztosítva. Munka-
végzés helye: Budapest, Esztergom. 
Önéletrajzot a vozakbau@gmail.com 
címre kérjük. Tel.: 06-30/454-4226 
(Vozák Csanád)
Tiszaújvárosi munkahelyre kere-
sek 25 év alatti munkavállalót. Érd.: 
06-20/930-9449 (MB-Marker Kft.)
vidéki munkásokat keresünk építő-
ipari segédmunkára hosszú távra. Jó 
kereseti lehetőség. Szállást biztosítunk. 
Érd.: 06-30/301-0898 Moratus Kft.

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. 
06-30/240-9725.

T á r s k e r e s é s
52 éves elvált férfi keres hölgyet 
hosszú távú tartós kapcsolatra. Tel.: 
06-70/347-8802.
60 éves férfi társat keres komoly 
kapcsolatra 55-65 éves korig. Tel.: 
06-70/372-8813.

Az NHSZ Miskolc Kft. 
gépjárművezetőket keres

Feltétel:  l C+E kategóriás 
vezetői engedély l GKI kártya

Előny: l ADR vizsga l  Nehézgépkezelői
végzettség (OKJ: 32 582 02), l 1-2 éves 
hasonló területen szerzett tapasztalat

Kiszámítható, folyamatos munkavégzés
Szükség esetén képzés. Szabad hétvége.

Egyéb juttatások. Jelentkezéseket a 
kontener.miskolc@nhsz.hu 

e-mail címre várjuk szakmai önéletrajzzal.

Tiszaújvárosi TESCO üzletsorán
a VIRÁGÜZLETBE

VIRÁGKÖTŐT 
KERESÜNK 
Tiszaújváros 

és környékéről.
Érd.: 06-70/703-4803

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.

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.

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 Észak-Magyarországban olvashatták

Országútról terepre váltottak az igrici veterán motorosok
A 2019-es évet a ve- ■

terán oldalkocsis 
krosszviadalok jegyé-
ben tölti apa és fia. 
IGRICI. A tiszaújvárosi villa-
mosmérnök, Németh Sándor 
és fia Ifj. Németh Sándor is-
mert lapunkból. Az apa ko-
rábban Sajószögeden lakott, 
ám 2008-ban egy veteránmo-
tor „menetpróbát” követően 
megtetszett neki a település 
és Igriciben telepedett le. Ma-
gát a versenyt is ő szervezte, 
mely egy háromnapos falu-
nappal összekötött motoros 
ünneppé alakult, ahol részt 
vett a község apraja-nagyja. 
Mint írtuk a motorozás kez-
dete nagybátyjához kötődik, 
aki 2004-ben mondta, hogy 
menjenek el Tiszacsegére egy 
versenyre. Egy 125 köbcentis 
Danuviával indult fiával, aki 
egyébként már hatéves kora 
óta motorozik. Számos típus-
váltás után a fiú később egy 
kéthengeres, 18 lóerős Hon-
dára váltott. 2006-ban jött a 

nagy ötlet, hogy mi lenne, ha 
megpróbálkoznának együtt az 
oldalkocsismotorral.

Újabb kihívások
A páros, akik a nemzetkö-
zi (FIM) veterán oldalkocsis 
gyorsasági versenyen III. he-
lyezést értek el, újabb kihívás 
elé néznek. Elhatározták, hogy 
az ugyancsak elfelejtett ka-
tegóriát, a terep oldalkocsi-
zást, azaz sidecar-crosst cé-
lozzák meg. Utoljára 30 éve 

volt ilyen verseny Magyar-
országon. 2018 nyarán, Kis-
kunfélegyházán a Nemzetkö-
zi Oldalkocsis Találkozón és 
krosszversenyen mutatták be 
új járművüket, egy 1982 Yama-
ha XT 550 gyári oldalkocsis 
krosszmotort. A Yamaha ezen 
a típuson vezette be a saját fej-
lesztésű YDIS dupla torkú kar-
burátorát és a középrugót. Az 
egy hengeres négy szelepes 
motorból így közel 50 lóerőt 
hoztak ki. Magyarországon 

rajtuk kívül létezik még egy 
fogat (Sárándi Lajos és fia, Ta-
más), akikkel Kiskunfélegyhá-
zán mérték összetudásukat.

Külföldön népszerű
Északi szomszédjainknál (Szlo-
vákiában, Csehországban, 
Lengyelországban) nagy ha-
gyománya van ennek a sport-
ágnak. Az új kategória nagy ki-
hívás apának és fiának, mivel 
ez a kategória teljesen más 
vezetési stílust, technikát kí-

ván. A ver-
senypályák 
nem a szá-
mukra meg-
szokott, si-
ma tapadós 
aszfalt, ha-
nem az ug-
ratókkal és 
k a n y a r o k-
kal teli, dim-
bes-dombos 
laza homo-
kos, olykor 
m e s te r sé -
gesen sáros, 

göröngyös talaj. Gyakorlás-
képpen, pálya híján a köze-
li határban gyakoroltak, ahol 
először meg kellett jönni a bi-
zalomnak a gép felé, amikor ez 
megtörténik, akkor a gép is el 
kezd bízni a pilótában.
A versenyzési lehetőségek 
szűk tára arra kényszerítette 
a párost, hogy minden lehető-
ségen kapva kapjanak. Lehető-
ségük nyílt pályán junior ver-
senyzőkkel együtt motorozni, 
ahol szembesülniük kellett a 
fiatalok életkori sajátossága-
ikból adódó, bátor és vakme-
rő versenyezési stílusával. Az 
extrém körülmények közötti 
versenyzés arra készteti a fo-
gat hajtóit, hogy felkutassák 
azokat az amatőr versenyzési 
lehetőségeket, ahol mint ve-
terán kategóriában (1982-es) 
oldalkocsis krosszmotor ke-
rékpárjukkal korhűen tudnak 
versenyezni. Terveik szerint a 
2019-es évet a veterán oldal-
kocsis krosszviadalok jegyé-
ben fogják eltölteni. 

PGY

Ha nem kapja 
a Szuperinfót,

hívja a 
(80) 442-444-es

telefonszámot!

504082

505735
504052

505903

505909

505943

505946
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MŰSZERÉSZ
munkakörbe határozatlan időre, 

napi 8 órában
Feladatok:

· ipari létesítmények műszaki (gyengeáramú) 
 berendezéseinek, rendszereinek üzemeltetése,
 karbantartása, szükség szerinti javítása
· mérő-, vezérlő-, szabályozó körök ellenőrzése, 
 beállítása meghibásodott készülékek tesztelése, 
 hiba meghatározása, javítása
· új műszerek, berendezések felszerelése, 
 üzembe helyezése, kalibrálása

Elvárások:
· szakirányú végzettség
· hasonló munkakörben szerzett legalább 5 éves tapasztalat
· B kategóriás jogosítvány és gépjárművezetői gyakorlat

Előnyt jelent:
· Rb-s szerelői vagy felülvizsgálati képesítés

Amit biztosítunk:
· versenyképes jövedelem
· cafetéria
· utazási támogatás

A FORTREX Kft. Kollégákat keres 
tiszaújvárosi telephelyére

Fényképes önéletrajzát bérmegjelöléssel a 
megbizhatomunkahely@gmail.com címre kérjük, 

illetve leadhatja személyesen:
 Tiszaújváros Vasút u. 1 sz. alatt.

 Nyugdíjasok jelentkezését is várjuk!

POLGÁRON 
a főút mellett

telephely, 
irodahelyiségekkel 

és raktárakkal 
eladó vagy 

kiadó. 
Érd.: 06-30/858-4913

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 PM-Energo miskolci székhelyű épületgépész 
kivitelező Kft. hosszú távra keres tapasztalt 

villanyszerelő
munkatársat versenyképes jövedelmet kínálva. 

Jelentkezés fényképes önéletrajzzal: 
ujmunkatars. miskolc@gmail.com

Mobil: +36-20/360-2126

A PM-Energo miskolci székhelyű épületgépész 
kivitelező Kft. versenyképes jövedelmet 

kínálva, hosszútávra keres tapasztalt  
épületgépész mérnök munkatársat.

Jelentkezés fényképes önéletrajzzal: 
ujmunkatars. miskolc@gmail.com

Mobil: +36-20/360-2126

505535

505765

505900

505808
505720

505666

505661
505717


