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TISZAÚJVÁROS ÉS KÖRNYÉKE 2019. január 30. XXX/5.

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.

-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.

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 Zöld Környék Kft. 

KERTÉSZ 
munkatársat keres!

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal: 
zoldkornyek@gmail.com 

e-mail címen lehet.
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

Vendéglátó üzletbe keresek 
„B” kategóriás jogosítvánnyal  

rendelkező munkatársat. 
Jelentkezni fényképes 

önéletrajzzal e-mail cím:
laszlobodnar79@gmail.com

Tiszaújvárosi Termál Pizzéria 

pizzafutárt, 
szakácsot

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

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
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Polgár, Hősök útja 13/b. 
(buszmegállóval szemben) 

Nyitva tartás: H-P: 7-18, Szo.: 7-13-igELFOGADÓHELY

Szépkártya 
Erzsébet utalvány

VISA-kártya

Igényes, tiszta, kulturált környezetben várjuk kedves vevőinket!

Hetente új akcióval!
Termékeink: Tőkehúsok: sertés, marha, juh Baromfi: csirke, kacsa, 

pulyka. Füstölt húsok, szalonnák. Csemege áruk: szalámik, 
felvágottak! Házi készítésű tejtermékek! Savanyúságok nagy

választékban! Házi jellegű száraztészták! 100%-os gyümölcs levek!

Hétvégi akció!
(Akció ideje: 2019. január 31-től február 3-ig)

l Csirke far-hát  179 Ft/kg
l Csirke szárny  399 Ft/kg   
l Csirke comb  499 Ft/kg
l Sertés oldalas  1249 Ft/kg 
l Marha színhús  1990 Ft/kg
l Füstölt csülök  1390 Ft/kg
l Pulyka, kacsa 
 nagy választékban.

Továbbá kapható:

hurka, sütnivaló kolbász, 

gyöngytyúk, házi füstölt 

termékeink, pecsenye kacsa-

máj, kistestű tyúk, tészták 

és fűszerek széles választéka, 

házi tejtermékek, 

mirelit zöldségek.

l Sertés comb 

 999 Ft/kg
l Házi tepertő

 1399 Ft/kg 
l Csirke mell�lé 

 1299 Ft/kg

507579
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Ha nem kapja a Szuperinfót,
hívja a (80) 442-444-es

telefonszámot!

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

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

kapható közvetlenül 
a bányától.SZÉN

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

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

KÖNYVELÉS!
Bevallás készítés.

Süt-Kom Adó Bt.
Érd.: 06-20/922-9822

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

A Tranzit-Ker Zrt. tiszabábolnai baromfitelepére keresünk munkavállalókat

Segédmunkás
munkakörbe.

Főbb feladatok:
a telephelyen felmerülő és az • 
állattartással összefüggő feladatok 
előírás szerinti ellátása
készenléti jellegű munkakör• 

Elvárások:
képesítést nem igényel• 
előnyt jelent a szakmai tapasztalat• 
megbízható, pontos munkavégzés• 
utasítások betartása• 

Amit kínálunk:
stabil vállalati háttér• 
változatos, mozgalmas feladatok• 
versenyképes jövedelem• 
hosszútávú munkalehetőség• 

Munkavégzés helye: Tiszabábolna

Információ kérhető 
munkanapokon az 
alábbi telefonszámon: 
06-21/233-3954 
Várjuk önéletrajzát: 
hr@tranzitker.hu

A jelentkező jelentkezésével hozzájárul adatai kezeléséhez a Tranzit-Ker Zrt. honlapján 
lévő adatvédelmi tájékoztatóban leírtak szerint.

Olyan házaspárok jelentkezését is várjuk, 
akik a telephelyen biztosított szolgálati lakásban laknak

NYÍLT TOBORZÁSI NAP

TISZAÚJVÁROS
JANUÁR 31., FEBRUÁR 7., 14., 21. és 28. 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: 2019/05. 
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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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

508415

  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.

508475
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Mozgalmas második félév vár az Eötvös gimnázium tanulóira
Tiszaújváros. „A mai  ■

napon viszik haza a di-
ákok a félévi bizonyít-
ványt, viszont ettől 
függetlenül sok izgal-
mas program vár még 
rájuk a tanév további 
részében” – mesélte 
Erdélyi Lajos intéz-
ményvezető. 

A legközelebbi program az Eöt-
vös-bál lesz. Hagyományos 
módon minden évben egy kü-
lönleges téma köré épül az 
est hangulata és dresscode-
ja. 2019-ben a Fantázia-bál 
nevet viseli az esemény, az 
I. féléves januári hajtás után 
ugyanis a szervezők szeretnék, 

ha egy színes, mozgalmas es-
tén ereszthetnék ki a gőzt az 
iskolatanulói – mondta. „Ez 
egy remek formája a kikapcso-
lódásnak, diákoknak és peda-
gógusoknak egyaránt. Remél-
hetőleg megközelíti majd az 
előző évek sikerét, hiszen álta-
lában 200-250 fő szokott ösz-
szegyűlni a Derkovits Kulturá-
lis Központban” – tette hozzá. 
A leendő bálozók is kivehetik 

részüket a szervezési munká-
latokból, hiszen az újonnan ala-
kult Bridge zenekar – melynek 
a gimnázium tanulói is tagjai – 
azokkal a slágerekkel szeretné 
megörvendeztetni a nagyérde-
műt, amelyek a közösségi ol-
dalon indított szavazás során 
a legtöbb voksot kapják.

Szerelem  
és frankofónia
A február ugyanakkor nemcsak 
a farsang, hanem a szerelme-
sek hónapja is. A Valentin-nap 
megihlette a gimnázium taná-
rait is: többéves hagyomány, 
hogy játékos irodalmi vetélke-
dőt szerveznek a diákoknak, 
melyen nem csupán a magyar 
és világirodalom szerelmi lírá-
ja, epikája, hanem valameny-
nyi művészeti ág híres vagy 
hírhedt szerelmesei, törté-
netei főszerepet kapnak – a 
filmtől a zenéig. Márciusban 
a Frankofónia nevezetű ese-
ményre készülnek a tanulók. 
„Az eseményt az Országos 
Frankofón Fesztiválhoz kap-
csolódva szervezi a francia 
munkaközösség a Derkovits 
Kulturális Központban. Ta-
valy a francia filmművészet 
került fókuszba, az idei egy-
előre meglepetés. Teával, kü-
lönleges francia sütemények-
kel, pástétomokkal várják az 
érdeklődőket a tanárok és di-
ákok egyaránt” – mondta Er-
délyi Lajos.

Eötvös-napok
 Az április még mozgalmasab-
ban telik a gimnáziumban, hi-
szen ekkor tartják az Eötvös 
kulturális és sport napokat. A 
legtehetségesebbek színpad-
ra állva bizonyíthatják tudásu-
kat ének, vers-, prózamondás, 
hangszeres zene és tánc kate-
góriában. Idén a rendezvény-
hez kapcsolódva szervezik 
meg a német és francia sza-
kos pedagógusok az Ismerd 
meg Svájcot! programot is, 

ahol egy könnyed, játékos ve-
télkedőn keresztül kerülhet-
nek közelebb az ország kultú-
rájához, gasztronómiájához a 
diákok. A rendezvénysorozat 
utolsó eleme pedig egy tanítás 
nélküli munkanap, a tanulók 
nagy kedvence, a Diák önkor-
mányzati nap. Ekkor választ-
ják meg a 11.-es osztályokból 
az új diákigazgató. Természe-
tesen előtte kampányolniuk 
kell, ami általában felébreszti 
bennük a versenyszellemet.
„Ezenkívül három nyertes Ha-
tártalanul! pályázatot tudha-
tunk magunkénak, melynek 
keretében partneriskoláink di-
ákjai mind testvérvárosunk-
ból, Rimaszombatról érkeznek 
majd, a mi gyerkőceink pedig 
megismerkedhetnek a Felvi-
dékkel” – zárta összegzését 
az intézményvezető.  EF

A leendő bálozók is kivehetik a részüket a szervezési munkálatokból

Az Észak-Magyarországban olvashatták

Bölcsőde épülhet Sajószögeden
Sajószöged. Dr. Gulyás Mihály polgármester a település 
Facebook-oldalán tájékoztatta a település lakóit arról, hogy 
Sajószöged Község Önkormányzata a Területi Operatív 
Program keretében 170 millió forint támogatást nyert el 
egy 24 férőhelyes új bölcsőde építésére, valamint mintegy 
117 millió forintot az általános iskola energetikai korszerű-
sítésére.  ÉM

Meggyérítették a faállományukat
Tiszaújváros. Huszonegy fát vágtak ki városszerte az elmúlt 
napokban. A gyérítésre azért volt szükség, mert ezek az 
egyedek betegek, öregek, balesetveszélyesek voltak – írja 
a Tiszaújvárosi Krónika. – Kizárólag egészségkárosodott és 
beteg fákat vágtunk most ki, illetve azokat, melyek tavaly 
kiszáradtak – tudta meg a lap Török Lászlótól, a Polgármes-
terei Hivatal városüzemeltetési munkatársától. ÉM
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A mozgás szerepe a gyermekeknél

Tiszaújváros. Január 9-én Babusgató foglalko- ■
zást tartottak babáknak és mamáknak a 
tiszaújvárosi Hamvas Béla Városi Könyvtárban. 

A rendszeresen megszervezett programon ezúttal Tóthné 
Balogh Ágnes, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai 
Szakszolgálat Tiszaújvárosi Tagintézményének vezetője tar-
tott előadást „A mozgás szerepe a gyermekek fejlődésében” 
címmel. ÉM

Az év első kiállítása Tiszaszederkényben
Tiszaszederkény.   ■

Nagyon kevés olyan ti-
nédzserrel találkozunk a 
mai világban, akik igazi 
ecsettel valódi remek-
művet készítenek.

Farkas Judit, az Eötvös József 
Gimnázium végzős tanuló-
ja ezen kevés „kis felnőtt” 
közé tartozik, hiszen a ma-
gyar kultúra napja alkalmá-
ból nyitotta meg első kiállítá-
sát (disz)HARMÓNIA néven a 
Tiszaszederkényi Művelődési 
Ház Óvárosi KULT Galériában. 
Bognár Imre, a Tiszaújvárosi 
Művelődési Központ és Könyv-
tár szakmai igazgatóhelyette-
se nyitotta meg az eseményt, 
majd alkalmunk nyílt megtud-
ni Judittól, honnan indulta mű-
vészet iránti érdeklődése.
„Kapcsolatom a festészettel 
gyerekkoromban kezdődött, 
talán örömtelien festettem a 
falat vízfestékkel, édesanyám 
rosszalló tekintete ellenére” 
– jegyezte meg mosolyogva 
Judit. „Komolyabban három 
évvel ezelőtt kezdtem fog-
lalkozni a festészettel, akkor 
ismertem meg egy művész-
kuckó vezetőjét, aki különbö-
ző technikákat mutatott meg 
számomra”.

Mindenre nyitott
Juditot nemcsak a festészet 
érdekli, szívesen kipróbálja 
magát más művészeti ágban 
is. „Mindenre fogható vagyok, 
és örömmel próbálok ki újabb 

dolgokat. Így nem áll távol tő-
lem a zenélés és rajzolás sem” 
– mondja. Műveit látva legin-
kább a tájképeket mondhat-
juk a specialitásának, azonban 
szívesen fest portrékat vagy 

csendéle-
tet. „Nem 
p r ó b á l o k 
meg művé-
szetet csi-
nálni, és a 
világot sem 
a k a r o m 
megváltani. 
Legalább-
is nem ez-
zel. Én csak 
alkotok és 
élvezem” – 
zárta gon-
dolatait Ju-
dit. EF

Kultúra-napi programsorozat
Tiszaújváros. A magyar kultúra napja alkalmából megnyi-
tották a Kortárs Magyar Költők kiállítását, amely egészen 
március 2-ig tekinthető meg a Tiszaújvárosi Hamvas Béla 
Könyvtár földszinti termében. Továbbá január 17-én meg-
nyílt az Emlékek ösvényén című képzőművészeti kiállítás. A 
kiállítást megnyitotta dr. Hajdú Ildikó muzeológus. Vasárnap 
az „Őrizd a lángot…” Énekszó Baráti Kör új évi koncertjével 
kápráztatta el a közönséget. Azonban még nem ért véget ez-
zel sem a programsorozat, ugyanis január 21-én egy színvo-
nalas musical színdarabot láthattak az érdeklődők a Kassai 
Thália Színház előadásában. ÉF

KÉSZÜLT THOMAS VINTERBERG, MOGENS RUKOV ÉS
BO HANSEN DOGMA-FILMJE ALAPJÁN

FORDÍTOTTA: HAMVAI KORNÉL

RENDEZŐ

SZABÓ MÁTÉ

DAVID ELDRIDGE:

dráma
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Tiszaújváros, kertvárosában eladó 
téglaépítésű, 123 nm-es, földszintes, 
átlagos állapotú családi ház. Irányár: 
39 M Ft. Érd.:06-70/381-5873.
Miskolc, a Bükk kapujában eladó 862 
nm-es telken 3 szobás, földszintes, tég-
laépítésű, felújított családi ház. Irányár: 
22 M Ft. Érd.: 06-70/381-5873.
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.
Nagycsécs, 3 szobás ház 100 nm 
rendezett környezetben eladó. Érd.: 
06-70/675-0820.
Polgár, eladó 600 nm-es telken lévő, 
1983-as, szintes, téglaépítésű, gáz- és 
vegyes tüzelésű kazánnal fűtött családi 
ház. Irányár: 11 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.
Tiszaeszlár, 100 nm-es, összkom-
fortos családi ház eladó. A telek akár 
megosztva is eladó. Érd.: 06-30/938-
3189.
Tiszatarjánban piaci ár alatt tulajdo-
nostól eladó egy lakóház szerkezetkész 
melléképülettel. Telephelynek is alkal-
mas. Érd.: 06-30/929-2622.
Tiszaújváros, 120 nm-es családi ház 
407 nm telken eladó. Érd.: 06-30/482-
1265.
Tiszaújváros-Tiszaszederkény, eladó 
1+2 félszobás, műszakilag, esztétikai-
lag felújított, vályogfalazatú családi ház. 
Irányár: 13,9 M Ft. Érd.: 06-70/381-
5873.

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, Deák téren eladó 37 
nm-es, egyedi fűtéssel rendelke-
ző, klímás, III. emeleti lakás. Érd.: 
06-70/419-9555.
Tiszaújváros, eladó 1+1 félszobás, 
erkélyes, IV. emeleti, felújítást igény-
lő, egyedi fűtésrendszerű társas-
házi lakás. Irányár: 9,9 M Ft. Érd.: 
06-70/381-5873.
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, VI. emeleti, jó állapotú, 
61 nm-es 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.

a l b é r l e T k í N á l a T

Tiszaújváros, Bólyai közben fszt-i, 2 
szobás lakás hosszú távra kiadó. Érd.: 
06-70/942-5008.
Tiszaújváros, bútorozott szoba albér-
letbe dolgozó férfi részére kiadó. Ár: 
30.000 Ft + rezsi. Érd.: 06-70/420-
9434.

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

F ö l d ,  k e r T 

erdőt, legelőt, zártkertet vásárolok. 
Érd.: 06-70/555-1262.
Hajdúnánás külterületén, a Császár 
dűlőben 12 HA, 228 Ak értékű szántó-
föld eladó. Érd.: 06-30/303-4628.

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, 16 nm-es garázs eladó 
a Szederkényi úti garázssoron. Ár: 
3.450.000 Ft. Érd.: 06-30/836-8788.
Tiszaújváros, garázs kiadó a Bartók 
B. úti garázssoron. Érd.: 06-20/985-
9869, 06-70/383-2712.
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.
Tiszaújváros, Szederkényi úton garázs 
eladó. Ár: 2,5 M Ft. Érd.: 06-70/772-
7488.
Tiszaújváros, Vasút úti garázssoron 
panel garázs kiadó. Érd.: +36-70/935-
8863.

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 

autókat, kisteherautókat veszek! 
Azonnali készpénzfizetéssel! Bár-
milyen érdekel! Keleti is! Érd.: 
06-30/231-7750.

á l l a T
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kisbálás szalma eladó, száraz, zárt 
helyen tárolt. Kukorica 4.700 Ft/mázsa. 
Érd.: 06-70/407-1037.

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: Új Magyar Lexikon 9 db, Károli 
biblia 1865-ös, régi pénzgyűjtemény, 
régi kardok. Érd.: 06-30/549-0341.

alig használt ágyneműtartós, 
rugós-szivacsos heverő eladó. Érd.: 
06-30/661-9123.

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.
Tiszaújvárosi Piaccsarnokban HAL-
BOLT 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.

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

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

Óvónő gyermekfelügyeletet vállal 40 
éves tapasztalattal, a nap bármely idő-
szakában. Érd.: 06-30/398-8123.
szobafestést, szigetelést, kőműves és 
ácsmunkát vállalunk. Érd.: 06-20/943-
5564.

M u N k a H e l y e T  k í N á l

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.

Győr-Moson-sopron megyei mun-
kára betanított dolgozókat keresünk, 
ingyenes szállás lehetőséggel. A mun-
ka jellegéből adódóan elsősorban höl-
gyek jelentkezését várjuk. Elvárás: min. 
8 általános. Érd.: 06-30/362-4338. 
Quality Job Kft.
Hajdúnánásra keresünk rajzról önál-
lóan dolgozni tudó lakatosokat. Érd.: 
06-20/440-8355 Nivella Kft.

kft. keres azonnali kezdéssel villany-
szerelőket Budapestre nettó 1600-
1700 Ft/óra és Münchenbe nettó 11 
euró/óra. Szállás, utazás, napi előleg 
megoldott. Érd.: 06-30/197-7141, 
06-20/283-2071. Ferromax Kft.

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.)

szakképzett eladót felveszünk. Jelent-
kezés fényképes önéletrajzzal: Kása Tér 
Bolt Kft. Hejőbába, Templom tér 2. Érd.: 
06-70/941-0554.
Pékeket keresünk Kom.-Eszt. megyé-
be, szállás biztosított! György István e.v. 
06-30/265-0719.
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.)

M u N k a H e l y e T  k e r e s

Munkát keresek: pl. idős gondozás, 
betegápolás. Tel.: 06-70/307-9554.
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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.
vénusz Társközvetítő. Alapítva: 1986. 
Érd.: 06-70/314-3897.

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.

JÉRCÉK és KAKASOK 
ELADÓK! 

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

Piros tollú, tyúknak való 

KIADÓ 
Tiszaújvárosban 

a Kazinczy úton kétszobás 
földszinti felújított lakás. 

Tel.: 06-70/361-1014 

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.

ELADÓ Nagycsécsen, 
a 35-ös főút mellett, 

10346 m2 erdő „fás terület” 
- legelő besorolású terület, 

4210 m2 bekerítve,
kb. 400 m2-es tóval, 

elektromos lámpatestekkel 
+ ellátással (3x10A), 

25 db hároméves vegyes 
gyümölcsfával, 70 db nemes 

fűzzel beültetve, ill. kb. 
240 m3 vágásérett nyárfával. 

Tel.: 30/9535-402

MŰKÖRMÖS 
kolléganőt keresünk 

februári kezdéssel 
a Magic Stúdióba 

(Tiszaújváros, 
Piramis Üzletközpont).
Érd.: 06-70/779-0064

ELROMLOTT AZ AUTÓJA?
SZEMÉLYGÉPKOCSI  

BÉRELHETŐ, 
akár 1 napra is!

Tel.: 06-20/229-4967

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

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

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.

Apró
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505667
508360
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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

Az Eszterházy Károly Egyetem 
a magyar állami felsőoktatás 
meghatározó, dinamikusan fej-
lődő intézménye, mely négy 
campuson (Eger, Gyöngyös, 
Jászberény, Sárospatak), öt ka-
ron piacképes képzéskínálattal, 
gyakorlatorientált oktatással, 
egyedi ösztöndíj-lehetőségek-
kel, családias hangulattal várja 
a diákokat. Intézményünk év-
századok óta a pedagóguskép-
zés stabil bázisa, emellett az 
agrárképzés, a bölcsészettudo-
mányok, a gazdaság- és társada-
lomtudományok, a természet-
tudományok, az informatika, 
a sporttudományok és a művé-
szetek terén kínál képzéseket, 
de nagy hangsúlyt fektet a duá-
lis képzésekre, valamint az an-
gol nyelvű képzésekre is.

Nálunk - egyedülálló módon 
- három jelentős borvidéken is 
tanulhatnak a borászat iránt 
érdeklődő fi atalok: a Mátrai, 
az Egri- és a Tokaji borvidé-
ken. Összesen 36 alapszakon, 
14 mesterszakon, 9 felsőokta-

tási szakképzésen, az osztatlan 
tanárképzésben 80 szakpáron 
érhetőek el szakjaink.

Hallgatóinkat kiváló sporto-
lási lehetőségek várják, akár 
versenyszerűen, akár ama-
tőr szinten szeretnének spor-
tolni. Csapataink: Eszterházy 
SC, NB I-es női kézilabda, 
Eszterházy SC, OB I/B-s férfi  
vízilabda, EKE-Eger-KOK, NB 
I/B-s férfi  kosárlabda. A spor-
tolni vágyókat várjuk rekortán 
borítású atlétikapályával, te-
niszpályával, fallabdapályával, 
konditeremmel, műfüves lab-
darúgópályával is.

Fontosnak tartjuk, hogy a ta-
nulás mellett legyen lehetőség 
a tartalmas kikapcsolódásra, 
épp ezért az EHÖK a tanév so-
rán számtalan közösségépítő 
programokat kínál! 

Eszterházy Károly Egyetem – 
a tudás univerzuma.
uni-eszterhazy.hu
Facebook: UniEszterhazy-EKE
Instagram: unieszterhazy

Fotó: Kakuk Dániel

Egyedülálló lehetőségek az Eszterházy Károly Egyetemen

508372
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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.

GIPSZKARTONOZÁS, 
SZOBAFESTÉS, 

LAKATOS MUNKÁK, 
ELŐTETŐK - KERÍTÉSEK 

KÉSZÍTÉSE
FÁBÓL, VASBÓL.

Sok éves szakmai tapasztalat.

Tel.: 06-30/570-9956

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

ELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ/ 
VILLANYSZERELŐ  

/Pályakezdők jelentkezését is várjuk!/
pozícióra munkatársat keresünk

Feladatok:  
 Tervezett megelőző villamos karbantartások elvégzése
  Termelő berendezések folyamatos rendelkezésre állásának 
biztosítása, üzemzavar elhárítása
 Elvégzett munkák dokumentálása

A pozícióhoz tartozó elvárások:
  Műszaki végzettség: Műszerész technikus műszerész 
technikus / erősáramú villanyszerelő
  Villamos kapcsolási rajzok ismerete

Előny:
  Alapszintű tapasztalat vezérlések és hajtások terén 
(hibakeresés, javítás)
  Hajtások ismerete (pl. frekvenciaváltók, lágyindítók)
  Ipari szenzorok és beavatkozók ismerete
  1-3 év szakmai tapasztalat, de pályakezdők jelentkezését is várjuk
  Számítógépes ismeretek

Amit kínálunk:
  Hosszú távú, stabil munkahely
  Versenyképes bér, cafeteria, egészségügyi szolgáltatás

Munkavégzés helye: Tiszapalkonya

Jelentkezés módja: önéletrajzzal és bérigény 
megjelölésével a job@salio.hu e-mail címen.

Bővebb információ: Tel.: 0630/ 469-0818

A Nagyi Titka lisztek gyártója

a GoodMills Magyarország 
Malomipari Kft. TISZAPALKONYAI üzemébe,  

3580 Tiszaújváros, Szent István út 23/b. 
Nyitva: H-P 08:00-18:00; Szo 08:00-12:00
Tel.: +36 49 611-887; +36 20 571-0119

3400 Mezőkövesd Mátyás király út 78. 
Nyitva: H-P 09:00-17:00

Tel.: +36/49 200-129, +36 70 316-1154
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