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TISZAÚJVÁROS ÉS KÖRNYÉKE 2019. január 23. XXX/4.

Teljes körű üvegezés,
ajtó, ablak stb.

erkélyüvegezést is vállalunk
Sztrohár Képkeretezés

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

Vendéglátó üzletbe keresek 
„B” kategóriás jogosítvánnyal  

rendelkező munkatársat. 
Jelentkezni fényképes 

önéletrajzzal e-mail cím:
laszlobodnar79@gmail.com

GIPSZKARTONOZÁS, 
SZOBAFESTÉS, 

LAKATOS MUNKÁK, 
ELŐTETŐK - KERÍTÉSEK 

KÉSZÍTÉSE
FÁBÓL, VASBÓL.

Sok éves szakmai tapasztalat.

Tel.: 06-30/570-9956

Tiszaújvárosi
telephelyünkre 

kulturált körülmények közé, 
jól felszerelt műhelybe keresünk 

általános karbantartó
és általános lakatos 

végzettséggel rendelkező 
kollégákat 8 órás munkarendbe 

(8:00-16:00). 
A munkába járás 

céges autóval történik.
Problémamegoldó képesség előny. 

Önéletrajzát kérjük
az alábbi e-mail címre küldje: 

gergo.nagy88@gmail.com
Visszajelzést és személyes 

találkozót követően a 
kezdés azonnal lehetséges.

Csako-Team Kft.

A tiszaújvárosi székhelyű 
hulladékgazdálkodási iparban 

piacvezető ReMat Zrt. 
az alábbi munkakörben várja

leendő kollégáját!
Amit kínálunk: 

Munkavégzés helye:

ÉRTÉKESÍTÉSI MUNKATÁRS
Elvárások: 

Előny:

Önéletrajzát és kérdéseit az alábbi  
elérhetőségekre várjuk: Gaál Bettina 
gaal.bettina@tvkremat.t-online.hu, 49/540-559 
hétköznap 7-től 15-ig

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.

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.
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Fekete-Fehér Divatáru 

l Tiszaújváros, Szent István út 4.  l Mezőkövesd Mátyás király út 120. Szeretettel várunk mindenkit!

Kínálunk kedves 
Vásárlóinknak 

iskolai 
rendezvényekre, 

ballagásokra, 
szalagavatókra, 

esküvőkre, 
bálokra, partikra, 

temetésekre!

 - Akciós alkalmi 
fehér blúzok
- Kosztümök 

- Fér� öltönyök
EXTRA MÉRETEKBEN IS!

Többféle női-fér�  
szövetkabát.

SÓTERÁPIA a természetes egészség forrása
Újra itt a megfázás és az in�uenza sze-
zon. Erősítse immunrendszerét, kezelje 
tüneteit a megújult, professzionális Best 
Life Pro sóterápiával.

Hogyan segít a sóterápia?
A sórészecskék a légtérbe jutva kifejtik fertőtle-
nítő hatásukat, elpusztítják a vírusokat, baktériu-
mokat, gombákat, valamint a szervezet védekező, 
öngyógyító funkcióit stimulálják. 
A sóterápiás kezelések hatása orvosilag igazolt. 
Vizsgálatok kimutatták, hogy a nagy tisztaságú 
só aeroszolja stimulálja a légutak védekező reak-
cióját, oldja a nyálkát, hörgőváladék-kiválasztó 
hatású, erősíti a fertőzésekkel szembeni ellenálló 
képességet és az immunkorrekciós hatást, vala-
mint növeli a nyálkahártya- fertőzéssel szembeni 
ellenálló képességét.
A természetes sóbarlangok elérésének �zikai és 
időbeli korlátai vannak. Nem tud mindenki elutaz-
ni egy külföldi sóbányába, ezért a sóbarlang jött 
közelebb a páciensekhez.
A Best Life Pro sóbarlangban a több tonna só mel-
lett alap elem egy professzionális sógenerátor is! 
A sógenerátor lényege, hogy a sószemcse �nom 
porrá őrölve jut a légtérbe, így magas koncentrá-
ciójú sós klíma jön létre, a sóbarlang levegője bak-
térium és vírusmentessé válik. Egy légtérsterilizáló 
berendezésnek köszönhetően a levegő tisztasága, 
csíra mentessége még inkább biztosított.

A sóbarlangban a vendégek kényelmét relax fo-
telek, a gyerekek szórakozását, időtöltését „som-
okozó” játékok, mesekönyvek, rajzeszközök bizto-
sítják.
Igyekszünk a modern kor kihívásainak megfelelni, 
ezért egy beépített okos televízió további szóra-
kozási, relaxációs lehetőséget biztosít, gyerekek-
nek mese, zene, felnőtteknek relaxációs videók, 
zenék formájában.

Best Life Pro Sóbarlang Tiszaújváros, Piramis üzletház (új helyen az 1. üzletben!) Tel.: 06-70/601-70-08

Az egészség receptje...
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Ha nem kapja 
a Szuperinfót,

hívja a 
(80) 442-444-es

telefonszámot!

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

Újságunkat szerdán az 
interneten is olvashatják: 

www.szuperinfo.hu

NYÍLT TOBORZÁSI NAP

TISZAÚJVÁROS
JANUÁR 24., 31., FEBRUÁR 7. és 14. 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: 2019/04. 
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

505491
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Csoportos óriáinkon is kedvezményesen vehettek részt 
(TRX, Kangoo, Spinning, TIFIT Jump, Fitt-Mix, stb.), 

melyre bejelentkezés a 06-49/440-692-es telefonszámon!

Tiszaújvárosi Fitness Sportklub 3580 Tiszaújváros, Munkácssy M. út 20/A.

2019-évben is a megszokott 
nyitva tartással a Munkácsy út 20/A. szám alatt 
(Eötvös Gimnáziummal szemben) 
várjuk régi és új vendégeinket! TIFIT SC

ti�tsc

DIÁKBÉRLET 
AKCIÓ!

Rendelkezel érvényes diákigazolvánnyal? 
Vedd igénybe téli akciónkat és vásárolj 

igazolványod felmutatásával 4500 Ft-ért havi bérletet! 

dolgozók számára a havi bérlet ára csupán 3500 Ft a TIFIT SC-ben! Figyelem!  A Jabil 
bérlet a vásárlás dátumától függetlenül mindig a következő hónap 5-éig érvényes!

Újra Határtalan Napok a Miskolci Nemzeti Színházban!
Február 7-9. között is- ■

mét a határon túli kultú-
ráé lesz a főszerep a Mis-
kolci Nemzeti Színház-
ban. Három napon át a 
színház, a zene, a képző-
művészet és irodalom 
lesz a középpontban Mis-
kolcon, a Határtalan Na-
pok rendezvénysoroza-
ton, ahol idén Szatmár-
németi lesz vendégünk.

A Szatmárnémeti Északi Színház Ha-
rag György Társulata változatos mű-
fajokban mutatkozik be a három na-
pos fesztiválon. A dzsungel könyve 
című musical felhőtlen szórakozást 
ígér minden korosztálynak. A Téve-
dések vígjátéka a szerepcserék, lak-
tévesztések lehetőségeit fergete-
ges dramaturgiával kidolgozó korai 
Shakespeare-darab. Hatházi And-
rás és Tom Dugdale előadása, a Ti-
zenöt próbálkozás a színészetre, 
a színész tudathasadásos állapotá-
ról mesél – estéről estére szüntele-
nül hazudunk és igazat mondunk. A 
Szatmárnémeti Északi Színház Ha-
rag György Társulata és a temesvári 
Csiky Gergely Állami Magyar Színház 
közös produkciója, a Burundanga, 
avagy a maszk, a baszk meg a cucc 
című kortárs darab lehengerlő hu-
morral beszél aktuális társadalmi 
problémákról.
A programban több színházi előadás 
mellett képzőművészeti kiállítás és 

irodalmi est is szerepel, így mindenki 
megtalálja a kedvére valót.
Február 7-én a Szatmáriak Mis-
kolcon kiállítással nyílik a feszti-
vál, melyen három szatmárnémeti 
képzőművész, Szemák Zsuzsa gra-
fikus- és festőművész, Muhi Sándor 
grafikusművész és Nyiri Zoltán fes-
tőművész mutatják meg régebbi és 
friss alkotásaikat.
Ahogy minden évben, idén is tarto-
gat programot a fesztivál az iroda-
lom kedvelőinek. Kereskényi Sándor 
és Végh Balázs Béla irodalomtörté-
nészek mutatják be egy irodalmi est 
keretében Szatmár irodalomtörté-
netét, valamint kortárs szatmári köl-
tök is bemutatkoznak. Idén a zene 
műfaját a szatmárnémeti Dinu Lipatti 
filharmónia kamarakoncertje képvi-
seli. Az együttes tagjai szívügyük-
nek tekintik az együtt-muzsikálást, 
és e műfaj sokszínűségét kívánják 
bemutatni.

PROGRAMOK:
Február 7. csütörtök:
15:30 Kiállítás megnyitó – Szemák 
Zsuzsa grafikus- és festőművész, 
Muhi Sándor grafikusművész és Nyiri 
Zoltán festőművész szatmárnémeti 
képzőművészek kiállítása, helyszín: 
Nagyszínház, nézőtéri társalgó
A kiállítás március 17-ig látogatható 
a nagyszínház előadásai alatt.
19:00 Burundanga, avagy a maszk, 
a baszk meg a cucc, helyszín: 
Játékszín
„Honnan kellett volna tudnom? Manel 
egy irodában dolgozik, számítógé-
peket javít, az anyja egy asszony-
kórusban énekel, ő szombatonként 

teremfocizik, szerinted ilyen egy ter-
rorista élete?” Jordi Garcelan kor-
társ katalán drámaíró legismertebb 
drámája, a többszörösen díjazott A 
Grönholm-módszer nemzetközi si-
kere mellett az elmúlt években több 
magyar és román nyelvű színház re-
pertoárjában is feltűnt.
A Szatmárnémeti Északi Színház Ha-
rag György társulatának és a temes-
vári Csiky Gergely Állami Magyar 
Színház közös produkciója.
Február 8. péntek:
14:00 és 19:00: A Dzsungel köny-
ve, helyszín: Nagyszínház
A történet Maugliról szól, akit em-
bergyermek létére a farkasok ne-
velnek fel a dzsungelben. Az utóbbi 
két évtized legsikeresebb magyar 
musicaljének szövegét Rudyard Kip-
ling azonos nevű regénye alapján 
Békés Pál, zenéjét Dés László, dal-
szövegeit pedig Geszti Péter írta. A 
számos színházban bemutatott mű 
felhőtlen szórakozást ígér minden 
korosztálynak.
19:00 A szatmárnémeti Dinu Lipatti 
filharmónia kamarakoncertje, hely-
szín: Kamaraszínház
Közreműködik: Fátyol Rudolf 

hegedűművész, a Dinu Lipatti fil-
harmónia igazgatója, valamint a 
szatmárnémeti Dinu Lipatti Filhar-
mónia FOURever vonósnégyese (Ko-
vács P. Emőke elsőhegedű, Mihalcea 
Mija Alina másodhegedű, Budean 
Mihály Dávid brácsa, Cătună Dan 
gordonka).
A Szatmárnémeti Északi Szín-
ház Harag György társulatának 
vendégjátéka.
19:30 Tizenöt próbálkozás a színé-
szetre, helyszín: Játékszín
Istenem, add, hogy hirtelen tapsrend 
legyen, felvegyem a gázsit, és haza-
menjek! Nem tudom a szövegem, 
nem emlékszem a mozdulataimra, 
nincs hangom. Miért jöttek el ma a 
nézők? Meg tudja ezt nekem valaki 
magyarázni? 
Hatházi András és Tom Dugdale elő-
adása a színész tudathasadásos álla-
potáról – estéről estére szüntelenül 
hazudunk és igazat mondunk.
A Szatmárnémeti Északi Szín-
ház Harag György társulatának 
vendégjátéka.
Február 9. szombat:
16:00 Szatmár irodalomtörté-
nete és kortárs szatmári költők 

bemutatkozása, helyszín: Nagyszín-
ház, nézőtéri társalgó
A program ingyenes, regisztrációs je-
gyek igényelhetők korlátozott szám-
ban, a színház jegypénztárában!
Ahogy minden évben, idén is tarto-
gat programot a fesztivál az iroda-
lom kedvelőinek. Kereskényi Sándor 
és Végh Balázs Béla irodalomtörténé-
szek mutatják be egy irodalmi est ke-
retében Szatmár irodalomtörténetét. 
Vendégeink lesznek kortárs szatmá-
ri költők is, akik köteteik részleteivel 
színesítik majd az eseményt.
19:00 Tévedések vígjátéka, hely-
szín: Nagyszínház
A Tévedések vígjátéka a szerepcse-
rék, laktévesztések lehetőségeit fer-
geteges dramaturgiával kidolgozó 
korai Shakespeare-darab. Ezt a szín-
művet állította színpadra Bocsárdi 
László kétszeres UNITER - és Jászai-
díjas rendező a szatmárnémeti Harag 
György Társulat művészeivel.
A Szatmárnémeti Északi Szín-
ház Harag György társulatának 
vendégjátéka.
A Határtalan Napok részletes 
programját itt találja meg: 
www.mnsz.hu

506861



52019. január 23.

Lakatos 
Hegesztő 

Villanyszerelő 
Betanított munkás

Villamosipari technikus 
Darukezelő - Anyagmozgató

Esztergályos  
– előnyt jelent marógép, karusszel eszterga, 
 sugárfúrógép használatának ismerete.

A pozíciók betöltéséhez előnyt jelent 
3 éves szakmai gyakorlat/tapasztalat.
Dolgozni akaró, hosszú távra tervező 

munkavállalókat keresünk. 
Bérezés: teljesítmény bér. Részletek az állásinterjún. 

Az E-Power System Kft. Magyarország 
egyik legjelentősebb villamos gép gyártó, 

javító, karbantartó vállalata keres 
munkatársakat az alábbi pozíciókba:

Fényképes szakmai önéletrajzot kérünk, 
az alábbi e-mail címre: munkaugy.hr@gmail.com

Folyamatosan bővülő cégünkhöz 
tiszaújvárosi telephelyünkre  

tehergépjármű 
takarító, mosó

munkakörbe kollégákat keresünk.

Jelentkezését a
 zsolt.papp@reveszgroup.com 

e-mail címre várjuk.
Érdeklődés: a 06-30/4885-105 

telefonszámon, 
Papp Zsolt telepvezetőnél.

Elvárások gépjármű takarító mosó 
munkakör betöltéséhez:

 általános iskolai végzettség
 Tiszaújváros és környékbeli lakóhellyel való rendelkezés

Amit kínálunk:
 Hosszú távú megbízható munkalehetőség
 Pontos �zetés, biztos cégháttér
 Folyamatos három műszakos munkarend
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SZÉKESFEHÉRVÁRI MUNKA
INGYENES SZÁLLÁSSAL

KÉT ÁGYAS ELHELYEZÉSSEL
OPERÁTOR:06/20/3363803
Kereset: nettó 170-200.000 Ft
FIZETÉSI ELŐLEG és INGYENES LEUTAZÁS

24
87

67 kapható közvetlenül 
a bányától.SZÉN

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

Hajdúszoboszlón 
a fürdőtől 100 m-re 

14 SZOBÁS PANZIÓ
magánszemélynek 

vagy cégnek 

ELADÓ
Érdeklődni 14 és 16 óra között.

Telefon: 06-30/953-3192

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.

Korrekt. Munka. Erő.

Tiszaújvárosban munkát keres?
Itt a lehetőség, ha váltani szeretne.

MŰANYAGIPARI 
MUNKATÁRSAKAT

és CSOMAGOLÓKAT 
keresünk hosszú távra, KIEMELT BÉRREL.

Önéletrajzokat a 
miskolc@hsakft.hu címre várjuk.

Bővebb információ: 
06-30/886-5916

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!

506679
506613

506521

506871

507148
506668

506663
506677

506532

506871

506532
506816

506574
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Polgár, eladó 923 nm-es telken 4 szo-
ba, 33 nm-es nappali elosztású, jó álla-
potban lévő lakóingatlan. Irányár: 16,9 
M Ft. Érd.: 06-70/381-5873.
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.
sajóörös, eladó 1994-ben épült, 3+1 
félszobás, dupla komfortos, szigetelt, 
gázcirkós családi ház pincével, garázs-
zsal, rendezett parkosított telken. Irány-
ár: 29 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, 120 nm-es családi ház 
407 nm telken eladó. Érd.: 06-30/482-
1265.

Tiszaújváros, kertvárosában exklu-
zív családi ház eladó. Irányár: 82 M Ft. 
Érd.: 06-70/953-3025.
Tiszaújváros-Tiszaszederkény, 
eladó téglaépítésű 116 nm-es csalá-
di ház, 977 nm-es saroktelken. Érd.: 
06-70/779-9811.
Tiszaújváros-Tiszaszederkény, 
városrészben eladó 1+2 félszobás, 
felújított, vályogfalazatú családi ház. 
Érd.: 06-70/381-5873.

l a k á s e l a d á s

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, fszt-i, 42 nm-es, fel-
újítandó lakás eladó: 10,4 M Ft. Érd.: 
06-70/953-3025.

Tiszaújváros, eladó 1+1 félszobás, 
erkélyes, IV. emeleti, felújítást igény-
lő, egyedi fűtésrendszerű társas-
házi lakás. Irányár: 10,4 M Ft. Érd.: 
06-70/381-5873.
Tiszaújváros, I. emeleti, 37 nm-es, 
erkélyes, panelprogramos lakás eladó. 
Érd.: 06-70/953-3025.
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, 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  

Budapesti lakást vásárolnék sür-
gősen saját részre, készpénz-
ért azonnal! Magánszemély! Érd.: 
06-20/911-1411.

Tiszaújváros, IV. emeletig eladó lakást 
keresek. Érd.: 06-70/953-3025.

a l B é r l e T k í n á l a T

kiadó 2 szobás lakás Tiszaújvárosban a 
Szederkényi és a Munkácsy úton, búto-
rozatlanul. Érd.: +36-70/611-6536.

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

kiadó Tiszaújvárosban az Örösi úton 
bútorozott, felújított, 2 szobás, panel-
programos lakás. Érd.: +36-70/611-
6536.
Tiszaújváros, városközpontban tég-
laépítésű, 56 nm-es, erkélyes, fszt-i, 
berendezett lakás hosszú távra kiadó. 
Érd.: 06-20/360-4040.

G a r á z s

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.

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.

F ö l d ,  k e r T 

Hajdúnánás külterületén, a Császár 
dűlőben 12 HA, 228 Ak értékű szántó-
föld eladó. Érd.: 06-30/303-4628.
sajószögednél, 35-ös főút mellett 720 
nm külterületi ingatlan eladó. Irányár: 
450.000 Ft. Érd.: 06-70/779-9811.

Ü d Ü l ő ,  n y a r a l ó

Polgár, üdülőövezetében eladó 86 
nm-es lakóterű, nyaraló besorolású, 
összkomfortos, téglaépítésű, tetőteres 
ingatlan 281 nm-es telken. Irányár: 9,9 
M Ft. Érd.: 06-70/381-5873.

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.

a u T ó

MerCedes 220 CDI, kombi, 2007. év, 
2020. május hó műszaki, első kézből 
eladó. Érd.: 06-30/471-3353.

á l l a T

JÉRCÉK és KAKASOK 
ELADÓK! 

Érdeklődni csak hétvégén: 
Görbeháza, Hajnal u. 5. 
Tel.: 06-30/448-3766

Piros tollú, tyúknak való 

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

POLGÁRON 
a főút mellett

telephely, 
irodahelyiségekkel 

és raktárakkal 
eladó vagy 

kiadó. 
Érd.: 06-30/858-4913

POLGÁRON 
a főút mellett

120 m2

lakóingatlan
eladó vagy 

kiadó. 
Érd.: 06-30/858-4913

KIADÓ 
Tiszaújvárosban 

a Kazinczy úton kétszobás 
földszinti felújított lakás. 

Tel.: 06-70/361-1014 

TEMETKEZÉS Kft.

Kos - Csodálatos formában van 
és ez nem kerüli el a környezete 
figyelmét sem. Az idegenek meg-
fordulnak Ön után, míg közvetlen 
környezete egyre csak dicséri. Ön 

is érzi, hogy valami megváltozott magában, 
ami lelki és látszólagos külső átalakulással 
járt. Bár a változások még nem értek véget az 
életében, még csak most jönnek a kapcsolatai, 
de úgy érzi, készen áll egyeseket elengedni. 

Bika - Egyre többször érzi, hogy 
valami nem stimmel, gyakran érez 
kellemetlen tüneteket. Ahelyett, 
hogy megpróbálja maga orvosolni 
őket házilag, jobban tenné, ha fel-

keresné orvosát. Mellette nem ártana elgon-
dolkodnia az életmódváltáson, hogy csökkenti 
a stresszt az életében, az egészségtelen 
étkezés mértékét, de még akár a káros 
szenvedélyek élvezetét is. 

Ikrek - A következő napokban 
igencsak frusztrált lesz. Akár- 
mennyit is hajt, dolgozik keményen, 
nem látja az eredményt, most 
akadályoztatva van, ez nem a 

haladás ideje. Jobb lenne, ha türelemmel vár-
na, amíg haladhat tovább, semmint erőltetné 
azt. Találja meg a helyzet pozitívumait, mert 
bizony vannak! Fordítsa figyelmét a félbema-
radt vagy éppen régóta elhanyagolt dolgokra.

Rák - Megváltoznak a dolgok Ön 
körül, de nem biztos, hogy abba 
az irányba, amit Ön a legjobban 
szeretne. Éppen ezért álljon rugal-
masan a következő változásokhoz 

és ne erőltessen semmit. De jobb, ha tudja, a 
változás élete minden területét befolyásolja. 
Sokat segítene, ha meditálna, jógázna vagy 
más spirituális gyakorlatot űzne, nyugodtabb 
és kiegyensúlyozottabb lenne tőle.

Oroszlán - Meglehetősen nehezen 
uralkodik manapság az érzésein. 
Még az a szerencse, hogy a 
legtöbb esetben csak-csak sikerül 
visszafognia magát. Bár mindenki 

elismeri, hogy sokat változott az utóbbi időben, 
de még mindig hagy maga után kívánni valót. 
Figyelje meg, hogy általában mikor borul el 
az elméje! Főleg akkor, mikor a jövőjére vagy 
anyagi helyzetére gondol.

Szűz - Most annyira bizonytalan 
a dolgában, az életében, hogy  
szívesen átadja másnak a döntés-
lehetőséget. Ám csak rosszul jár 
azzal, ha hagyja, hogy mások 

rendelkezzenek a sorsa felől. Vegye kezébe az 
irányítást és ne adjon fel semmit. Lehet, hogy 
nem lesz könnyű dolga, de ne felejtse el, hogy 
milyen erős, határozott tud lenni és hogy szinte 
mindig eléri amit akar. Küzdjön!

Mérleg - Egyenesen megbabonáz-
za a környezetét. Mindenki odafi-
gyel Önre, megdicsérik, a táraságát 
keresik. Élvezi, hogy a középpontba 
kerül a szépsége, az esze vagy 

éppen a szellemessége miatt. Ráadásul most 
bármibe is fog bele, azt siker koronázza a 
végén. Csak arra ügyeljen, hogy ne vágja 
egyszerre túl sok mindenbe a fejszéjét, mert 
hamar elfogyhat az ereje.

Skorpió - Legyen rugalmas a 
héten és ne erőltessen semmit. 
Minél jobban rágörcsöl valamire, az 
annál távolabb kerül Öntől. Terelje 
el a figyelmét más, függőben lévő 

ügyeivel. Ugyanakkor nem ártana átgondol-
nia egyes döntéseit, mert az derülhet ki róluk, 
nem elég célravezetők vagy akár még hátrál-
tathatják is Önt ahelyett, hogy hozzásegítenék 
ahhoz, amihez szeretné.

Nyilas - Fokozottan az az érzése, 
hogy muszáj lenne változtatnia az 
életén, mivel a dolgok nem úgy 
történnek, haladnak, ahogy Ön 
szeretné. Igyekezzen nem rágör-

csölni, hanem inkább több ésszel és türelem-
mel közelítse meg a problémát. Való igaz, 
hogyha őszinte lesz magával, rá fog ébredni 
arra, hol rontja el a dolgokat és vágja maga 
alatt a fát.

Bak - Folyamatosan próbálja kéz-
ben tartani az irányítást, ami egyre 
csak kicsúszik a kezei közül. Nem 
ártana megvizsgálnia, hogy mibe is 
próbál annyira kapaszkodni, vagy 

hogy nem az okozza-e a problémát, hogy 
túlvállalta magát. Bölcsen tenné, ha inkább 
Ön alkalmazkodna a következő napokban a 
környezetéhez és nem próbálna mindenkit 
görcsösen megváltoztatni. 

Vízöntő - Sokat kacérkodik annak 
a gondolatával, hogy tovább tanul, 
vagy belevág valamilyen új hobbiba, 
akár a spirituális vonalon haladva 
elmélyül valamilyen eszmében. 

Keresgéljen szorgalmasan és magára fog 
találni a legmegfelelőbb, amivel gazdagabbá 
teheti az életét. De ha csak lustán várja, hogy 
ölébe pottyanjon a lehetőség, úgy nem fog 
célt érni.

Halak - Fontolja meg a hosszú távú 
céljait, mert amibe a héten bele-
kezd, azt jó eséllyel sikerre is viszi. 
Éppen ezért kellene azt is átgondol-
nia, hogy egyáltalán tesz-e valamit 

és kihasználja a kedvező csillagállást a héten. 
Az egészségére is gondolhatna és ha szeretne 
életmódot váltani, esetleg fogyni, akkor szintén 
a napokban lenne a legkedvezőbb megtenni az 
első lépéseket.

 HOROSZKÓP 5. HÉT       (2019. január 28-től február 3-ig)

KERETES HIRDETÉSSEL,
TERJESZTÉSSEL kapcsolatban 

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

Pázmándiné Varga Alíz  szerkesztő-irodavezető

507094

506685

506686
505765

505765

506860

506664

507044
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régi motorokat keresek, Simson, Jawa, 
MZ, stb., akár hiányos vagy romos is 
lehet! Érd.: 06-20/572-5142.
személyautót vásárolok 1 M Ft-ig. 
Érd.: 06-70/532-2021.

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. Érd.: 
06-20/958-6233, 06-30/262-8733. 
AA5946453.

Bioágy (Demko Feder), gerinckímélő 2 
db 90x200-as fej- és lábemelő szerke-
zettel eladó 20eFt/db. Érd.: 06-70/413-
7432.
Bőr ülőgarnitúra 3+2, szoba WC, 28 
cm széles fehér haskötő, antidecubitus 
matrac, 3 kerekű járássegítő eszköz, 
herendi porcelán váza, eladó. Érd.: 
06-70/779-9811.
eladó 8 kg dióbél és egy Hetra hegesz-
tőtrafó. Érd.: 06-20/212-9448.
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.
eladó vegyes tüzelésű kályha, 220 
V-os köszörű. Érd.: 06-30/321-5364, 
49/340-608.
eladó: Új Magyar Lexikon 9 db, Károli 
biblia 1865-ös, régi pénzgyűjtemény, 
régi kardok. Érd.: 06-30/549-0341.

Minőségi szén. Dió, kocka, darabos: 
2000 Ft/q-tól. Méteres, konyhakész, 
kalodás tüzifa 13eFt/m3-től. Azonna-
li szállítással. Érd.: 06-70/630-9770. 
AA5851789.

e G y é B  k e r e s é s

személyautókat és vashulladékot 
vásárolok. Érd.: 06-70/532-2021.
Tollhagyaték, dunna, párna felvásár-
lása napi legmagasabb áron. Házhoz 
megyek. Érd.: 06-20/214-4362.
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

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

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

dunnából paplankészítés kedvező áron 
Polgáron! Érd.: 06-30/352-1745.

M u n k a H e l y e T  k í n á l

ausztriába azonnali kezdéssel 
C-kategóriás jogosítvánnyal, sofőr 
kártyával és német nyelvtudással ren-
delkező sofőröket keresünk. Kétheten-
te fizetés, nettó 2200 euró/hó. Metal-
Work Quality Kft. Érd.: 06-70/387-
9084.
sofőrt (B-kat.) és rakodó munkatársat 
keresünk bútorszállításra, polgári telep-
helyen. Szállítási gyakorlat előny. Érd.: 
06-20/943-2003 (Anikincs Kft.)
kőműves mellé segédmunkást kere-
sek hosszú távra. Érd.: 06-70/334-
6665 (Tiszai Ép-Ker-Szolg. Kft.)

Boczkó&Boczkó Kft. munkájára igé-
nyes munkavállalókat keres, ajkai, 
pétfürdői telephelyére bádogos elő-
készítő munkák műhelyben történő 
munkavégzésére, valamint hőszige-
telési és fémlemezburkolási munkák 
építkezéseken történő munkavég-
zésére. Pályakezdők jelentkezését 
is várjuk. Iskolai előképzettség nem 
szükséges. Érdeklődni +36/30/792-
6377 telefonszámon 8-16 óráig lehet, 
illetve a fényképes önéletrajzokat az 
iroda@boczko.hu e-mail címre kér-
nénk megküldeni.

Hajdúnánásra keresünk rajzról önál-
lóan dolgozni tudó lakatosokat. Tel.: 
06-20/440-8355 Nivella Kft.

kecskemét környéki fémipari nagy-
vállalathoz keresünk betanított dol-
gozót, valamint: végzettség nélkü-
li, gyakorlattal rendelkező hegesz-
tőt, lakatost, CNC gépkezelőt, lézer-
gépkezelőt, présgépkezelőt és epoxi 
kabinost kiemelt bérezéssel. Szál-
lást, utazást biztosítunk. Érdeklőd-
ni 8-16 óra között: 06-70/940-2562 
JOBmotive Kft.

kft. keres azonnali kezdéssel villany-
szerelőket Budapestre nettó 1600-
1700 Ft/óra és Münchenbe nettó 11 
euró/óra. Szállás, utazás, napi elő-
leg megoldott. Érd.: 06-30/197-7141, 
06-20/283-2071. Ferromax Kft.
nádas Csárda Étterem konyhai kisegí-
tőt keres. Érd.: hétfőtől-péntekig 10-16 
óra között 06-20/480-7609.
Teljes és rész munkaidőbe irodai 
munkatársat keresünk polgári telep-
helyű vállalkozáshoz. Kommunikációs 
szintű angol nyelvtudás előnyt jelent. 
Jelentkezés önéletrajzzal: iroda@
stefancamion.hu címen lehet. (Stefán-
Camion Ker. 2006 Kft.)
Tiszaújvárosi munkahelyre kere-
sek 25 év alatti munkavállalót. Érd.: 
06-20/930-9449 (MB-Marker 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.
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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.

Tiszaújvárosi Termál Pizzéria 

pizzafutárt, 
szakácsot

keres kiemelt bérezéssel. 
Tel.: 20/560-1129

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.

Tiszaújvárosi TESCO üzletsorán
a VIRÁGÜZLETBE

VIRÁGKÖTŐT 
KERESÜNK 
Tiszaújváros 

és környékéről.
Érd.: 06-70/703-4803

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!

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

A Fly-Trans Kft.

KIEMELT KERESETI  
LEHETŐSÉGGEL 
40 tonnás szerelvényre és 

7,5 tonnás teherautóra keres

g é p j á r m ű ve z e t ő t . 
Export-import fuvarfeladatok  

végzésére, (nem uniózás) 
új flottával, miskolci telephelyre.

Minden héten 

online is 
megtekintheti 

újságunkat!

www.szuperinfo.hu

www.facebook.com/
Dél-Borsodi Szuperinfó

ELROMLOTT AZ AUTÓJA?
SZEMÉLYGÉPKOCSI  

BÉRELHETŐ, 
akár 1 napra is!

Tel.: 06-20/229-4967

506533
506817

506670

506856

506672

506723

504053
506859

505537

506912
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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.

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

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

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

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

Egyedi méretben is elkészítjük konyhabútorát!

2 m-es konyhablokk 
már 73.900 Ft-tól

Kanapé 
116.000 Ft helyett 
95.900 Ft

4 m-es szekrénysor 
186.000 Ft helyett

164.900 Ft

Sarokülő
+ fotel

+ 2 pu� 
256.000 Ft 

helyett 
208.000 Ft

3,8 m-es szekrénysor 
196.000 Ft helyett 169.900 Ft

506534

505540

506591

506522
504061

506531

506662


