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TISZAÚJVÁROS ÉS KÖRNYÉKE 2019. február 6. XXX/6.

Teljes körű üvegezés,
ajtó, ablak stb.

erkélyüvegezést is vállalunk
Sztrohár Képkeretezés

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

Tiszaújvárosi Termál Pizzéria 

pizzafutárt, 
szakácsot

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

A Zöld Környék Kft. 

KERTÉSZ 
munkatársat keres!

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal: 
zoldkornyek@gmail.com 

e-mail címen lehet.

-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.

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

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

a -ben!BÖRZÉKmini

SZIVATTYÚ-
TECHNIKA
Miskolc, Gépész út 4. 
Tel./fax: 46/335-574

z IPARI, HÁZTARTÁSI
 ivóvíz, szennyvíz, termálvíz, fűtés szivattyúk
z Szivattyúalkatrészek, tartályok, 
 szerelvények
z Csúszógyűrűs tömítések
z Szivattyúk javítása előzetes 
 ajánlat alapján.
E-mail: bagi.jozsefne3@chello.hu

Mobil: 06-20/9579 189

VÍZ- GÁZ- FÛTÉS
SZAKÁRUHÁZ
Tiszaújváros, Szent I. út 30.

e-mail:
tigepuzlet@gmail.com

Tel.: 06-30/179-4787 
49/540-174
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A gyár kirendelt miskolci irodája:
MISKOLC, FONODA u. 2. Telefon: 70/636-1492
E-mail: bp2.tetolemez@gmail.com

Tetőlemez forgalmazás
cserepeslemez trapézlemez

CSAK NÁLUNK GYÁRTÓI ÁRAK

MISKOLC, Bessenyői u. 6. Telefon: 46/506-199 
Nyitva tartás: H–P: 8.30–17.00, Szo.: 8.30–13.30-ig
EDELÉNY, Bányász u. 24/A. Telefon: 48/525-213 
Nyitva tartás: H–P: 8.00–17.00, Szo.: 8.00–12.00-ig

Akció!

Széles 
választék 

2500 m2-en!

Bankkártyát és hitelkártyát elfogadunk! HITELÜGYINTÉZÉS!

Tokio sarokgarnitúra

Fandy sarokgarniútra + pu�Barocco hálószobaBruno szekrénysor

Anita hálószoba Golden szekrénysor

Lemon U sarokgarnitúra

Bútorok nagy választékban!

509491
509488



32019. február 6. Ha komolyan kíván hirdetni... ... minden héten!
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www.ajtoablakmiskolc.hu
Tel.:  06-30/525-60-91
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129.900 Ft

+ redőny 18.000 Ft + redőny 24.000 Ft

+ redőny 35.000 Ft

NYÍLT TOBORZÁSI NAP

TISZAÚJVÁROS
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: 2019/06. 
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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Legjobb évük után tovább „menetelnek”
Triatlon. A Tiszaúj- ■

városi Triatlon Klub a 
2018-as eredményei 
alapján megnyerte az 
országos összesített 
egyesületi pontver-
senyt, és nem melléke-
sen a tavalyi évben 
Lehmann Csongor ré-
vén az első, saját neve-
lésű sportolójának vi-
lágbajnoki aranyát is 
ünnepelhette. 

Az évnyitó-évértékelőt, a 
Tiszaújvárosi Sportcentrum 
súlyemelőtermében tartot-
ták, amelyen Fülöp György, 
Tiszaújváros alpolgármeste-
re is beszédet mondott, ki-
emelve: a triatlon több, mint 
negyedszázada fontos szere-
pet tölt be a város életében, és 
a sportágnak, az itteni magas 
színvonalú rendezvényeknek 
köszönhetően olyan nemzet-
közi hírnévre, elismertségre 
tett szert a város, mely egye-
dülállónak nevezhető.
Az esemény keretében 

díjátadást is tar-
tottak, a korcso-
portonkénti legjob-
bak teljesítményét 
ismerték el.

Négy „Év 
sportolója”
– Klubunk a Ma-
gyar Triatlon Szö-
vetség ranglistái 
közül a 2018-as tel-
jesítmények alap-
ján az utánpótlás 
kategóriában a má-
sodik helyen vég-
zett, a Debreceni 
SC-DSI mögött – 
mondta Lehmann 
Tibor, a klub elnök-
vezetőedzője. – Az 
elit pontversenyt a három 
olimpikontis soraiban tudó Bu-
daörsi TK nyerte meg, éppen 
előttünk. Az összetett egye-
sületi pontversenyt viszont 
mi nyertük meg, melyhez 
szükség volt az amatőrök ál-
tal 94 egyesület között kihar-
colt 17. helyre is. Négy sporto-
lónk – Putnóczki Dorka junior 
triatlonban, Mátyus Lili junior 

duatlonban, Hankó Dávid fel-
nőtt középtávon, Lehmann 
Csongor junior triatlonban – az 
„Év sportolója” lett. Az után-
pótláskorúak közül kilencen 
érdemelték ki az „Aranyjelvé-
nyes” minősítést, míg heten 
I. osztályú szintet teljesítet-
tek. Az utánpótlásranglistákon 
öten álltak dobogón, Bóna Kin-
ga és Sinkó-Uribe Ábel meg-
nyerte az ifjúsági triatlon 

kategóriát. Az amatőr és sze-
nior ranglistákon szintén öten 
végeztek az első háromban, 
Balogh Bence és Bálint Lóránt 
a legjobbnak bizonyult kor-
osztályában. Azontúl, hogy 
ezúton is köszönetet mondok 
legnagyobb támogatónknak, 
Tiszaújváros önkormányza-
tának, és valamennyi további 
szponzorunknak, segítőnknek, 
a rendezői csapat tagjainak, 

külön köszönöm edzőkollégá-
im, Fodor Ágnes, Balogh Ben-
ce, Baráth Tamás, Filep Csaba, 
valamint irodavezetőnk, Filep 
Anikó áldozatos munkáját. Ed-
digi legjobb évünket zártuk, 
de természetesen nem dőlünk 
hátra, nem állunk le, tovább 
„menetelünk”, folytatjuk a ke-
mény munkát, hogy tovább 
öregbítsük egyesületünk és 
Tiszaújváros jó hírét.

Évértékelő, évindító összejövetelét tartotta meg a Tiszaújvárosi Triatlon Klub

Az Észak-Magyarországban olvashatták

Jó kommunikáció, jobb teljesítmény
Tiszaújváros. Szilárdi Katalin egykori sportoló, sportpszichológus, kaja-kenu mester-
edző tartott előadást a TKKSE Szülői akadémia januári programjában. E hármas minő-
ségében adott hasznos gondolatokat a szülő, edző, gyermektrió közti kommunikáció 
fontosságáról.  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

Végleges helyén az oltárasztal
Tiszaújváros. Vég-
leges helyére került 
Tiszaújvárosban a 
görögkatolikus temp-
lom új oltárasztala. A 
templom szentélyében 
elhelyezett oltárasz-
talt püspöki liturgia 
előtt szentelte fel dr. 
Orosz Atanáz püspök 
atya. Az oltárasztalt 
Makláry Zsolt tervez-
te, a Metropóliai Egy-
házművészeti Bizott-
ság jóváhagyása után 
Pető Attila asztalos-
mester készítette el 
amerikai diófából. 
 ÉM

509540
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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

kapható közvetlenül 
a bányától.SZÉN

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

HEGESZTENI TUDÓ 
SZERKEZETLAKATOST 
keresünk debreceni munkahelyre 

azonnali kezdéssel!
Szállást tudunk biztosítani.

Érd.: +36-70/284-8797

Bejelentkezés: 49/737-307

M
egasu

n, ah
ol a leégés kizárt, 

a ba
rnu

lás ga
rantált! 

Ke dv es 
Vendégei n k! 

3580 Tiszaújváros, 
Szent István út 1-3. 
Nyitva: H-P.: 8.00-20.00, 
Szo.: 9.00-18.00, V: zárva

Mi a du n k Ne k e d e gy ötlet
et, 

le p d me g k e dv ese d

e gy szolári u m bérlettel!
mit v e gyél Valenti n-na p ra?!Még 

ne m tu dod
2019. fe bruár 5-14-i g 
Valenti n-na p i 
BÉRLET AKCIÓ 
a Me gaSu n ban!

Ebben az időszakban 
minden bérletünket akciós áron vásárolhatjátok meg!

Érdeklődni: Szuperinfó Média Kft.
+36-30/324-7835

hétköznapokon 8.00-15.00 között 

REKLÁM
KIADVÁNYOK  

terjesztésére 
munkatársakat  

keresünk 
Sajóörös területére.

Rugalmas munkavégzés, 
teljesítményarányos bérezés.

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

Az Inno-Comp Kft.
multinacionális, dinamikusan 

fejlődő, alapanyaggyártó társaság 
termelés bővítése miatt 

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. február 22.

rendszerkezelő
munkatársat keres Tiszaújvárosban.

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!

Következő 
lapzárta: 

2019. február 11.
hétfő 10.00 óra
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Tiszapalkonya, 90 nm-es, 2 
szoba+nappalis, szigetelt családi ház 
eladó: 12,9 M Ft. Érd.: 06-70/953-3025.
Nagycsécs, 3 szobás ház 100 nm rende-
zett környezetben eladó. Érd.: 06-70/675-
0820.
Polgár, eladó 923 nm-es telken 4 szoba, 
33 nm-es nappali elosztású, jó állapotban 
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.
Polgár, sürgősen, áron alul eladó masz-
szív, téglaépítésű, 2,5 szobás, gázkon-
vektoros családi ház 6,2 M Ft-ért. Érd.: 
06-30/923-4113.
sajóörös, a Kastély kertben családi 
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. Irányár: 
29 M Ft. Érd.: 06-70/381-5873.
sajóörös, tetőtér beépítéses családi ház 
eladó. Érd.: 06-70/321-3346, 06-20/285-
4199.
Tiszaeszlár, 100 nm-es, összkomfortos 
családi ház eladó. A telek akár megosztva 
is eladó. Érd.: 06-30/938-3189.
Tiszaújváros, 120 nm-es családi ház 407 
nm telken eladó. Érd.: 06-30/482-1265.
Tiszaújváros, kertvárosában exkluzív 
családi ház eladó! Irányár: 82 M Ft. Érd.: 
06-70/953-3025
Tiszaújváros-Tiszaszederkény, eladó 
1+2 félszobás, műszakilag, esztétikailag 
felújított, vályogfalazatú családi ház. Irány-
ár: 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, két-
emeletes épületben eladó. Belsőudvaros, 
pihenőkertes társasházi lakás. Gépésze-
tileg teljesen felújított, ablakok cserélve 
műanyag nyílászárókra. Nappali + étke-
ző + konyha egyben, 3 szoba, előszoba, 
fürdőszoba, külön WC. Ár: 14,99 M Ft Érd: 
06-20/980-6678.
Tiszaújváros, eladó 1+1 félszobás, erké-
lyes, IV. emeleti, felújítást igénylő, egyedi 
fűtésrendszerű társasházi lakás. Irányár: 
9,9 M Ft. Érd.: 06-70/381-5873.
Tiszaújváros, eladó 75 nm-es, 3 szo-
bás, panelprogramos, mért távhős tár-
sasházi lakás. Irányár: 16,5 M Ft. Érd.: 
06-70/381-5873.

Tiszaújváros, 2008-as társasházban 56 
nm-es, felújított lakás eladó: 22,7 M Ft. 
Érd.: 06-70/953-3025
Tiszaújváros, Deák téren eladó 37 nm-es, 
egyedi fűtéssel rendelkező, klímás, III. 
emeleti lakás. Érd.: 06-70/419-9555.
Tiszaújváros, földszinti 42 nm-es, fel-
újítandó lakás eladó: 10,4 M Ft. Érd.: 
06-70/953-3025.
Tiszaújváros, I.emeleti, 37 nm-es, erké-
lyes, panelprogramos lakás eladó! Érd.: 
06-70/953-3025.
Tiszaújváros, VI. emeleti, jó állapotú, 
61 nm-es lakás eladó. Érd.: 06-20/215-
9950.

l a k á s k e r e s é s  

Tiszaújvárosban 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 lakások az Örösi és a Sze-
derkényi úton. Érd.: +36-70/611-6536.
Tiszaújváros, 8-10 férőhelyes szintes 
családi ház, 2 fürdővel, 2 külön WC-vel, 
cégek részére bérbeadó. Érd.: 06-20/204-
5745.
Tiszaújváros, kiadó felújított 2 szobás 
lakás hosszú távra. Kéthavi kaució szük-
séges. Érd.: 06-70/395-5441.

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

F ö l d ,  k e r T 

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

sajószöged, 074/2 hrsz-ú 6,5 Ha, 170 
AK értékű szántóterület 13 M Ft áron 
eladó. Érd.: 06-70/373-8679.

sajószöged, 500 n-öl körbekerített 
gyümölcsös-zártkert eladó. Irányár: 
1,2 M Ft. Érd.: 06-30/613-9138.

G a r á z s

Tiszaújváros, Szederkényi úton 18 nm-es 
garázs eladó! Alatta teljes pince, víz, vil-
lany és padlás is van. Érd.: 06-70/518-
6002, 06-70/616-8408.
Tiszaújváros, 16 nm-es garázs eladó 
a Szederkényi úti garázssoron. Ár: 
3.450.000 Ft. Érd.: 06-30/836-8788.
Tiszaújváros, Szederkényi úti garázsso-
ron aknás, padlásos, 18 nm-es garázs + 
20 nm területtel eladó. Irányár: 3,6 M Ft. 
Érd.: 06-30/677-9479.

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 

régi motorokat keresek! Simson, MZ, 
ETZ, Jawa, stb. Érd.: 06-20/572-5142.

á l l a T

N ö v é N y

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

4 LE Briggs motoros, 6 kapás rotáci-
ós kapa felújított állapotban, 1800 W-os 
ciklonátor (porszívó) újszerű állapotban 
eladó. Érd.: 06-30/963-5910.

akciós tüzifa kapható 25eFt/m3-től. 
Méteres, tekézett, hasított. Azonna-
li, ingyenes házhoz szállítással. Érd.: 
06-30/241-0028. AA5851789

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

eladó: Új Magyar Lexikon 9 db, Károli bib-
lia 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 kiszállítással. Érd.: 06-70/630-9770. 
AA5851789

Tiszaújvárosi Piaccsarnokban HALBOLT 
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 vásá-
rolok. Érd.: 06-70/532-2021.

s z o l G á l T a T á s  k í N á l a T
dunnából paplankészítés kedvező áron 
Polgáron! Érd.: 06-30/352-1745.

Cserepes lemeztetők készítése bon-
tás nélkül a palára is. Palatetők átfe-
dése bitumenes zsindellyel. Lapostetők 
víz-szigetelése. Csatornázás, kémény-
rakás. Ingyen árajánlat! 15 % kedvez-
mény. Tel.: 06-70/591-9739, www.
lackoteto.5mp.eu

akciósan februárban, márciusban ács 
és tetőfedő bádogos munkát, palatető 
bontást, felújítást vállalok. Saját anyag-
ból dolgozunk (réz, alu, Lindab, Bramac). 
Érd.: 06-70/566-4054.

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

Gyümölcsfák, szőlők, rózsák szaksze-
rű metszését vállaljuk. Érd.: 06-70/348-
2035.
szobafestést, szigetelést, kőműves és 
ácsmunkát vállalunk. Érd.: 06-20/943-
5564.
vállalkozó vállalja: kőműves munkák, 
festés-szigetelés, burkolás, bontás. Érd.: 
06-70/204-6239.

M u N k a H e l y e T  k í N á l

Pékeket keresünk Kom.-Eszt. megyé-
be, szállás biztosított! György István e.v. 
06-30/265-0719.

Apró

Sajószöged központjában 
25 m2-es 

helyiség kiadó 
(zöldség, fodrászüzlet, iroda). 
Érd.: 06-30/987-2080

KÖNYVELÉS!
Bevallás készítés.

Süt-Kom Adó Bt.
Érd.: 06-20/922-9822

CSIRKEVÁSÁR
ismét Tiszatarjánban, Deák F. u. 10. 

500 Ft/kg. 2019. febr. 7-10-ig, febr. 15-16-ig. 
A megszokott minőség, saját keverésű takarmány 

felhasználásával. Házias jellegű barom�.
Igény esetén pucolási lehetőség.

Igénybejelentés: 06-70/206-8903

ELROMLOTT AZ AUTÓJA?
SZEMÉLYGÉPKOCSI  

BÉRELHETŐ, 
akár 1 napra is!

Tel.: 06-20/229-4967

Gyógyszálloda

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

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

Nyugdíjas
 aranynapok 

65 éven felülieknek hétköznap!
5 nap/4 éj 

Érvényesség: 2019.01.20.– 05.31.,  2019.09.02.–12.21.

Kivéve péntek, szombat éjszaka és a kiemelt ünnepi időszakok

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

A csomag tartalma: 
 Szállás,  svédasztalos reggelivel  Ízletes leves-ebéd - 

az érkezést követő és az utazást megelőző napon/napokon, 
egy csésze leves a szálloda sé�ének ajánlásával 

 Félpanziós ellátással (vacsora)  Személyenként 1-1 alkalom 
masszázsfotel kezelés, 20 perces gyógymasszázs

Hajnal szárny: 43.000 Ft/fő/4 éj
Kikelet szárny: 45.000 Ft/fő/4 éj

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

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

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

Cégünk, az Nhsz Miskolc Kft. kollégát keres 
műszaki adminisztrátor 

pozícióra tiszaújvárosi telephelyre.
Feladatok: 

l Logisztikai terület adminisztratív feladatainak ellátása
l Adatok begyűjtése, kezelése, rögzítése, ellenőrzése
l Együttműködés a társosztályokkal
l Egyéb adminisztratív feladatok 

Elvárások: 
l Legalább középfokú végzettség
l Kiemelt O�ce felhasználói ismeret
l Monotonitás tűrés, terhelhetőség, rugalmasság
l Pontos, precíz, önálló és felelős munkavégzés
l Jó kommunikációs készség
l Határozott, motivált és segítőkész személyiség

Amit kínálunk:
l Határozatlan idejű munkaszerződés, 3 hónap próbaidővel
l Munkába járás támogatása
l Stabil kiszámítható munkahely
l Hosszú távú munkalehetőség
l Alkalmazotti jogviszony l Cafeteria

A jelentkezéseket fényképes önéletrajzzal, 
bérigény megjelölésével várjuk az

info.miskolc@nhsz.hu e-mail címre.

KERETES 
HIRDETÉSSEL,

TERJESZTÉSSEL 
kapcsolatban 
kérem hívja 
a következő 

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

szerkesztő-irodavezető

509332

509119
509061

509328

509521
509563

509565

509502
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boczkó&boczkó Kft. munkájára igé-
nyes munkavállalókat keres ajkai, 
pétfürdői telephelyére bádogos előké-
szítő munkák műhelyben történő mun-
kavégzésére, valamint hőszigetelési és 
fémlemezburkolási munkák építkezé-
seken történő munkavégzésére. Pálya-
kezdők jelentkezését is várjuk. Iskolai 
előképzettség nem szükséges. Érdek-
lődni +36-30/792-6377 telefonszá-
mon 8-16 óráig lehet, illetve a fényké-
pes önéletrajzokat az iroda@boczko.
hu e–mail címre kérnénk megküldeni.

Győr-Moson-sopron megyei munkára 
betanított dolgozókat keresünk. Férfiak és 
nők jelentkezését egyaránt várjuk, ingye-
nes szállással. Érd.: +36-30/709-3150, 
+36-70/236-7297 (Quality Job)
irodaházi étterembe gyakorlattal ren-
delkező szakácsot keresünk. Önéletrajz: 
tvk.etterem@gmail.com Érd.: munkanap-
okon 8-14 óráig 06-30/333-6006 (L+ Z 
Metropol Kft.)

ausztriai Nightclub hostess munkára 
keres csinos lányokat 19 éves kortól, top 
keresettel. Tel.: 00-43-664-599-96-95, 
06-30/313-3516 (Fabian&Partners)
sofőrt (B-kat.) és rakodó munkatársat 
keresünk bútorszállításra, polgári telep-
helyen. Szállítási gyakorlat előny. Érd.: 
06-20/943-2003 (Anikincs Kft.)
szakképzett eladót felveszünk. Jelent-
kezés fényképes önéletrajzzal: Kása Tér 
Bolt Kft. Hejőbába, Templom tér 2. Érd.: 
06-70/941-0554.
Teljes és rész munkaidőbe irodai mun-
katársat keresünk polgári telephelyű 
vállalkozáshoz. Kommunikációs szintű 
angol nyelvtudás előnyt jelent. Jelentke-
zés önéletrajzzal: iroda@stefancamion.
hu címen lehet. (Stefán-Camion Ker. 
2006 Kft.)
Nagycsécsi tehenészetbe géppel fej-
ni tudó állatgondozót keresek. Házaspár 
is lehet. Érd.: 06-20/572-2253 (Fichter 
Sándor).

Polgár központjában lévő szépségszalon-
ba 2019. március 01-től fodrászt kere-
sünk. Érd.: 06-70/773-6666.
Hajdúnánásra keresünk rajzról önál-
lóan dolgozni tudó lakatosokat. Érd.: 
06-20/440-8355 Nivella Kft.

részmunkaidős tiszaújvárosi eladót 
keresek, butikba. Nyugdíjasok és fiata-
lok önéletrajzát is várom a butiktiszauj@
gmail.com-ra. Tel.: 06-70/619-4524 
(Gyöngykagyló Strandcikk)

v e G y e s

ingyenes lakhatást, biztos megélhetést 
kínálok független hölgynek, házvezetésért 
cserébe. Érd.: 06-30/214-7351.

A Kiskerék Barkács Centrum 
és Horgászbolt sajószögedi 

és tiszaújvárosi üzleteibe 
ELADÓ

munkakörbe munkatársakat keres. 
Elvárás: szakirányú végzettség, 
 min. 3 éves szakmai tapasztalat  
Előny: kéziszerszámok, 
 építőanyagok, szerszámgépek, 
 horgászcikkek ismerete; 
 „B” kategóriás jogosítvány, 
 targoncavezetői jogosítvány.

Fényképes önéletrajzokat az 
ertekesites.kbc@gmail.com

címre várjuk.

MŰKÖRMÖS 
kolléganőt keresünk 

februári kezdéssel 
a Magic Stúdióba 

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

 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.

az alábbi pozíciókba várja jelentkezésed:

 oldalon!

Az Inno-Comp Kft.
multinacionális, dinamikusan 

fejlődő, alapanyaggyártó társaság 
Tiszaújvárosban keres

Munkakezdés: 2019. március

A termékmérnöki munkakör célja cégünk 
termékstruktúrájának piaci igényekhez való alakítása. 
A sikeres pályázó termékfejlesztési projektekben vesz 
részt, munkájával segíti az új termékek bevezetését.

A pozíció elnyerésére esélyes pályázó:
 • felsőfokú végzettségű 
 • tárgyalóképes angol és/vagy német nyelvtudással 
  rendelkezik
 • kiváló kommunikációs készségekkel bír
 • önálló és pontos munkavégzés jellemzi
 • B kategóriás jogosítvánnyal rendelkezik
Előny:
 • műanyagiparban, hasonló területen szerzett 
  ismeretekkel rendelkezik
Amit az új kollegának kínálni tudunk:
 • folyamatos szakmai fejlődés egy nemzetközi csapatban
 • versenyképes jövedelem 
 • egyéb béren kívüli juttatások
 • nyelvtanulási és más képzési lehetőségek

Amennyiben ajánlatunk felkeltette érdeklődését
 és Ön megfelel az elvárásoknak, kérjük, küldje el 

magyar és/vagy angol nyelvű önéletrajzát, motivációs levelét 
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. február 15.

termékmérnök
munkatársat.

509507

509329
509330

506856

509462
509435
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Február 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

Á L L Á S K Í N Á L A T

SZ AK ÁCS 
munkakör betöltésére

határozatlan időre szóló 
szerződéssel.

Feltétel: l szakács szakképzettség
Foglalkoztatás: l munkaviszony
Juttatás: l intézményünkre vonatkozó 
  rendelkezések szerint
A jelentkezéshez csatolni szükséges:
 l szakmai önéletrajz, motivációs levél
 l oklevélmásolat
Állásra való jelentkezés lehetősége:
 Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola
 Makkainé Chmara Marianna igazgató
 3580 Tiszaújváros, Munkácsy Mihály út 18.
 mchmara.m@tujvaros.hu  49/542-190
Határideje: 2019. február 12.
Betöltésének ideje: elbírálást követően azonnal

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!

Rövidáru-Méteráru-
Lakástextil Szaküzletben

Tiszaújváros, Szent István út 1/a.
(Zöld üzletház)

Érdeklődni: 06-30/249-1806
facebook: pro�rhang Lakástextil és padló

VÉGKIÁRUSÍTÁS!
Nôi-, gyermek-, harisnyanadrágok, 
zoknik, harisnyák: 2-ôt fizet, a 

3. olcsóbbikat INGYEN ELVIHETI.

Nyitva: H-P: 9.00-17.30, Szo.: 9.00-12.30-ig

Otthon Lakástextil 
Szaküzlet

Tiszaújváros, Szent István út 1/a.
(Zöld üzletház)

Érdeklődni: 06-30/249-1806
facebook: pro�rhang Lakástextil és padló

Belső árnyékolástechnika 
kínálata!

l Reluxa l Szalagfüggöny
l Sávroló l Roletta l Szúnyogháló 

l Lapfüggöny l Ra�roló

Nyitva: H-P: 9.00-17.30, Szo.: 9.00-12.30-ig

509127
509314

509219
509325

509227
509229

509312


