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TISZAÚJVÁROS ÉS KÖRNYÉKE 2019. február 20. XXX/8.

KÓS-DENT FOGÁSZAT 
MISKOLC, Széchenyi u. 15.1/2. 

Tel.:  06 46 329 297
Mobil: +36 30 205 9991

Stabil fogsor 
egy óra alatt!

Új vagy meglévő kivehető fogsorát 
azonnal terhelhető 

implantátumokkal rögzítjük. 
Gyors, megbízható technológia.

Kényelmes rágás, 
felszabadult nevetés!

Dr. Kós Ágnes x Dr. Kondrács Fanni x Dr. Kondrács Márk

BUDAPEST V. Kecskeméti u. 2. Mobil: +36 30 205 9991
Teljes körű fogászati ellátás!

Teljes körű üvegezés,
ajtó, ablak stb.

erkélyüvegezést is vállalunk
Sztrohár Képkeretezés

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

SZERVO kormányművek, 
szivattyúk, kardántengelyek, 

felnik  javítása, 
GUMI és GYORSSZERVIZ
06-30/9286-648

www.autojavitasmiskolc.hu

PARK ÜZLETHÁZ Tiszaújváros, Szent István út 24.

Treff Kisüzlet

Árufeltöltés naponta! (Az akció megjelenéstől a készlet erejéig tart!)

- blúzok:  300 Ft/db
- farmerek, blézerek:  500-1.000 Ft/db
- minden dzseki és szövetkabát:  1.000 Ft/db
- valódi bôrkabát és irhák:  3.000 Ft/dbÁr

ai
nk

:

Használtruha üzletünkben 
RAKTÁRKÉSZLET KIÁRUSÍTÁST tartunk!

szl

A fotó 
illusztráció!

KÖNYVELÉS!
Bevallás készítés.

Süt-Kom Adó Bt.
Érd.: 06-20/922-9822

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

Polgár központjában lévő 
SZÉPSÉGSZALONBA 

fodrászt, 
kozmetikust, 
manikűröst 

keresünk 
március 1-i kezdéssel.

Érd.: 06-70/773-6666

A tiszaújvárosi székhelyű
hulladékgazdálkodási iparban 

piacvezető ReMat Zrt. várja 
leendő kollégáját:

KÖRNYEZETVÉDELMI 
MEGBÍZOTT

Feladatok: 

Elvárás: 

Amit kínálunk:

A pályázatokat a következő címre várjuk: 
gaal.bettina@tvkremat.t-online.hu 
További információ: 
Gaál Bettina HR Vezető 49/540-559 hétköznap 7-15

-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.
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Műanyag termékek előállításával foglalkozó 
(PARTIUM ’70 Zrt.) 

tiszaújvárosi telephelyű vállalat   

MENEDZSER 
ASSZISZTENS  

munkakörbe munkatársat keres.   

Az állás betöltésénél előnyt jelent: 
– szakirányú iskolai végzettség megléte, 
– humánpolitikai ismeretek, 
– hasonló munkakörben megszerzett gyakorlat. 

Azon jövőbeni munkatársak jelentkezését várjuk, 
aki kihívásnak érzik az új feladatokat, természetesnek 
tartják a feladatok ellátásához kapcsolódó dinamikus 

munkavégzést. 
A fényképpel ellátott pályázatokat 

„Menedzser asszisztens” jeligére kérjük eljuttatni 
a 3581 Tiszaújváros, Pf.: 254. címre vagy az 

info@partium.hu e-mail címre
legkésőbb 2019. március 7-ig. 

Szerelt kémények gyártása 
ÉMI engedéllyel

Minőségi szerelt kémények 
és béléscsövek, 

vegyestüzeléshez.
2 év

garanciával

FA ÉS SZÉN TÜZELÉSŰ 
KAZÁNOK, VÍZTERES 
KANDALLÓK

TAVALYI
ÁRAK!

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

A Merkúr éve 2019
Ez év március 21-től lezárul a 
Vénusz éve és elkezdődik a Mer-
kúr bolygó hatása az életünkre.  
Ez a bolygó az Ikrek és a Szűz 
jegy uralma alatt áll ezért ebben 
a két jegyben született emberek 
életére jelentős változást hoz ez 
az év, de minden csillagjegy szü-
lötte érezni fogja ennek hatását, 
különböző életterületeken.

A Merkúr bolygó egy igen-
csak gyors mozgású, a Nap-
hoz mindig közel haladó 
bolygó,elsősorban a kapcso-
latainkra és az intellektuális 
érdeklődésünkre   fog jelentős 
hatást gyakorolni, ezért ez 
az év alkalmas tanulmányok 
elkezdésére vagy elhúzódó 
vizsgák letételére, szakmai 
megújulásra, nyelvvizsgára. A 
gondolkodásunkra, tanulási és 
felfogó képességünkre oly mó-
don fogjuk érezni a befolyását, 
hogy racionálisabban tudunk 
megítélni helyzeteket, gyor-
sabban tudunk dönteni, ötlet-
gazdagabban fogunk egy prob-
lémát megoldani, könnyebben 
fogunk a változásokhoz alkal-
mazkodni. Kommunikációnk-
ban megjelenik a gördülékeny-
ség, könnyedség, ami az üzleti 
szerződések megkötését és az 
oktatást  eredményesebbé tehe-
ti.  Hermész bolygója ez évben 
biztosan a információterjedés 
fejlődésére is hatással lesz és 
ebből adódóan várhatjuk, hogy 
újabb eszközök, fejlesztések je-

lennek meg a hírközlési piacon 
és a számítástechnikában.  A 
jogi procedúrák, hivatalos eljá-
rások lefolytatására is pozitívan 
hat majd a bolygó. Ebben az 
évben várhatjuk, hogy új kap-
csolatok révén jutunk lehető-
ségekhez  és régi kapcsolataink 
megújulnak vagy ennek hiá-
nyában  jelentőségüket vesztik.  
Az utazásoknak, költözésnek 
és otthonváltásnak is rendkí-
vül kedvez ez az év, ezért az 
ingatlanmozgások, felújítások 
lebonyolítása vagy elkezdése 
is most időszerű.  Az egészségi 
állapotunk és gyógyulási képes-
ségünk is a gyakrabban változik 
és gyorsabbá válik.

A Merkúr mozgása három-
szor az év folyamán hátrálóvá 
válik, mely a kedvezőtlen hatá-
sait fogja éreztetni. 

Először március 6. és 28. kö-
zött félrevezető, ködös, megté-
vesztő kommunikációval kerül-
hetünk szembe. Félreértések, 
valótlanságok, illúziókra ala-
pozott elméletek, becsapások 
okozhatnak problémát ebben 
a pár napban. A Halak jegyben 
született személyek figyeljenek 
a leginkább  erre!

Másodszor július 8. és júli-
us 31. között  halad a Naphoz 
képest visszafelé a Merkúr. 
Ekkor felerősödik az okosko-
dás, tudálékos gondolkodás a 
becsvágy és az érzelmi befolyá-
solhatóság a kapcsolatokban. 

Viták, önérvényesítés, dölyfös, 
felsőbbrendű kommunikáció és 
a hatalmi versengés nehezítheti 
az együttműködésünket egy-
mással. Könnyelmű költekezé-
sek gyakrabban fordulnak elő. 
Az Oroszlán és a Rák jegyben 
született személyek fokozottan 
érezhetik ezeket a hatásokat.

A harmadik negatív  időszak  
november 2. és november 20. 
között lesz, amikor  zárkózott-
ság, nehezen kiismerhetőség, , 
visszahúzódás jellemzi a kap-
csolatokat. A kommunikáció 
ironikussá, cinikussá, rosszin-
dulatúvá és gúnyossá válhat. A 
bizalmatlanság felerősödik az 
emberekben. A Skorpió jegyben 
született személyeket viseli meg 
leginkább ez a pár nap.
Láthatjuk, hogy a Merkúr 2019-
ben  mennyi lehetőséget ad a  
gyors változásokra, kapcsolati  
megújulásokra, melyek legkö-
zelebb 7 év múlva lesznek újra 
jelen az életünkben.

Érsek-P. Ildikó
asztrológus

06-30/647-2918

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!

Akciók!
(Akció ideje: 2019. február 20-tól 28-ig)

l Csirke csontos mell 949 Ft/kg
l Csirke faros comb 399 Ft/kg
l Füstölt csülök  1299 Ft/kg

Továbbá kapható:

hurka, sütnivaló kolbász, 

gyöngytyúk, házi füstölt 

termékeink, pecsenye 

kacsamáj, kistestű tyúk,

tészták és fűszerek széles 

választéka, házi tejtermékek, 

mirelit zöldségek.

l Sertés lapocka

 1099 Ft/kg
l Sertés comb

 1099 Ft/kg 
l Sertés tarja 

 1149 Ft/kg
Álláslehetőség!

Bolti eladó és
hentes munkakörben!

Önéletrajzokat a
kruphuskft@gmail.com

e-mailra várunk. Érdeklődni 
a 20/292-8402 telefonszámon.

510443
511655
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Ha nem kapja 
a Szuperinfót,

hívja a 
(80) 442-444-es

telefonszámot!

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

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonpro�t Kft. 
pályázatot hirdet

parkgondozó 
munkakör betöltésére.

1 év határozott időre szóló alkalmazással
(3 hónap próbaidő), mely meghosszabbítható.

Pályázati feltételek:
n 8. általános iskolai végzettség

Előnyt jelent:
n  B kategóriás jogosítvány

A pályázathoz csatolni kell:
n Szakmai önéletrajzot
n Iskolai végzettséget igazoló oklevél, 
 jogosítvány másolatot

Munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
n Kertészeti, parkgondozási munkálatok

Bér megegyezés szerint. 
Az állás elbírálást követően azonnal betölthető.
Pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 5.
A pályázat benyújtható: 
Tiszaújvárosi Városgazda Nonpro�t Kft. 
3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/e. 
varosgazda@tujvaros.hu  
Információ: 
Figeczky Rita személyügyi ügyintéző 49/540-636 NYÍLT TOBORZÁSI NAP

TISZAÚJVÁROS
FEBRUÁR 21., 28., MÁRCIUS 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!

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!

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: 2019/08. 
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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Rövidebb, de erőteljesebb nagyhét jön
Kilenc helyett ötna- ■

pos lesz a tiszaújvárosi 
triatlonos programso-
rozat.

A két évtizedes múlttal büsz-
kélkedő tiszaújvárosi 21. Mol 
Triatlon Nagyhét szervezői és 
főtámogatói úgy döntöttek – 
megfogalmazásuk szerint a 
kor követelményeihez, a fo-
gyasztói szokásokhoz igazod-
va –, hogy idén július 10–14-e 
között rövidebb, de rendkívül 
intenzív sport és kulturális 
rendezvénysorozatot kínálnak 
az érdeklődők számára.

Véges tűrőképesség
– Bár a legtöbben üdvözlik 
Tiszaújvárosban a program-
sorozatot, 9 napon keresztül 
nehezen viselik a forgalom-
korlátozást, a koncertek zaját, 
úgy is fogalmazhatnék, hogy a 
„város tűrőképessége” véges – 
mondta Lehmann Tibor, a Mol 
Triatlon Nagyhét főrendezője. 
– Korunk fesztiváldömpingjé-
ben – bár a miénkhez hason-
ló ingyenes fesztivál nem sok 
van –, meg kell találnunk az 
optimális időtartamot, amed-
dig le tudjuk kötni látogatóink 
figyelmét, aktivitását. A XXI. 
század második évtizedének 
végén nekünk is látnunk kell, 
hogy a közönség egyre intenzí-
vebb élményeket keres, emiatt 
igazán „nagy durranást” sze-
retnénk, Magyarország tény-
legesen legnépszerűbb elő-
adóit meginvitálva akarunk 
nagyot dobni, erre koncent-
ráljuk az erőforrásainkat. A 

nagyhét megreformálását a 
tiszaújvárosi önkormányzat 
vezetőivel és legnagyobb tá-
mogatóinkkal együtt hatá-
roztuk el. Látják ők is, hogy 
egy több mint két évtizedet 
megélt rendezvény korszerű-
sítése szükséges, ezzel együtt 
az értékeket érdemes tovább 
gondozni. Tiszaújváros Önkor-
mányzata és a Mol mögöttünk 
áll, továbbá kiemelt és a ki-
sebb szponzoraink jó része 
is jelezte, hogy velünk tart a 
jövőben.

Jegyzett előadók
 Márkus Balázstól, a szerve-
ző bizottság társelnökétől 
megtudtuk, hogy várhatóan 
nagyon sokak érdeklődésére 
tartanak majd számot a nagy-
hét koncertjei.
– Kivétel nélkül hazánk leg-
magasabban jegyzett előadói 
közül hívunk fellépőket, olya-
nokat, akiket akár egy Sziget-
fesztiválon is a napi sztárok 
közé sorolhatnánk – jelentette 

ki a Tiszaújvárosi Triatlon Klub 
elnökségi tagja. – A Quimby 
mellett a többiek is hason-
ló nagyságrendű zenekarok, 
akikkel ugyan még az utolsó 
egyeztetések folynak, de tu-
lajdonképpen már összeállt a 
program. A kreatív színpad-
dal kapcsolatban több meg-
valósítási formát is kipróbál-
tunk az elmúlt években. Az idei 
koncepcióról további egyez-
tetéseket követően döntünk 
majd. A központi nagyszín-
padon a sztárelőadók mellett 
előzenekaroknak is szeretnénk 
lehetőséget biztosítani. A visz-
szajelzések alapján próbáljuk 
a zajterhelést a lehetőségek-
hez mérten visszaszorítani. A 
zenei kínálat összeállításánál 
figyeltünk arra, hogy minden 
korosztály megtalálja a ma-
ga kedvenc előadóját, bár eb-
ben az évben talán egy kicsit 
a fiatalok felé billen a mérleg. 
Természetesen a szokásos 
zenés gyermekműsorokkal is 
számolhatnak az érdeklődők.

Maradnak
 A szabadidős sportprogramok 
között maradnak azok – a fu-
tóverseny és a kerékpárver-
seny – melyek eddig is a leg-
nagyobb aktivitásra tartottak 
számot, de a nagyhéthez kap-
csolódó egyéb sportesemé-
nyek közül a Tiszaújvárosi Tu-
rista Triatlon és a sakkverseny 
is szerepel a palettán.
– Teljesen új elem lesz a július 
11-i nyitónapon a Tiszaújváros 
Warrior verseny, ami a dísz-
tó mellett kialakítandó aré-
nában zajlik majd, és ahol hí-
rességek is indulnak, sőt őket 

ki is lehet majd hívni – emel-
te ki Lehmann Tibor, aki civil-
ben a Tiszaújvárosi Triatlon 
Klub elnök-vezetőedzője. – 
A tiszaújvárosi jelentkezők 

előzetesen meghirdetett se-
lejtezőből juthatnak a Triatlon 
Nagyhét első napján rende-
zendő döntőbe. Szabályokkal, 
kiírással a tavasz folyamán je-
lentkezünk. A Jabil Circuit Ma-
gyarország jóvoltából idén is 
életre hívjuk a Jabil 3Próba 
szabadidősport-sorozatot, 
melynek utolsó állomásaként, 
zárófordulójaként rendezzük 
meg a Jabil1/3 Maraton utcai 
futófesztivált. 
Ez az esemény visszatér a vi-
lágkupát megelőző péntekre. 
A versenyszámok maradnak, 
de jelentős újítás, hogy a rajt 
este 8 órakor lesz, így egy nap-
lementés, lámpafényes futó-
versenyen indulhatnak a részt-
vevők. Az esti futóversenyek 
minden díszletét és hangula-
tát élvezhetik a futók, arról 
nem is beszélve, hogy így el-
kerüljük a hőséget, mindenki 
odaér a rajtra a munka után 
is. A Bogratlon bográcsfőző 
fesztivál szombatra kerül, az 
Európa-kupa és a Világkupa 
előfutamainak napjára. A ver-
seny plusz látványosság lesz a 
piknikezőknek, akik remélhe-
tőleg gyarapítják a sportolók 
szurkolótáborát. Minden év-
ben törekszünk a rendezvény 
megjelenését is korszerűsíte-
ni, így most sem maradnak el 
az új látványelemek. A hétvégi 
triatlon programok változatlan 
formában zajlanak. Szombaton 
a már említett junior Ek és elit 
Vk elődöntői, vasárnap, a nap 
nyitányaként a Magyar Után-
pótlás Gála, majd a két finálé 
várja a sportbarátokat.

SZIS

Az Észak-Magyarországban olvashatták

Zenés-táncos műsort adtak
Tiszaújváros. Az idei báli szezonban a tiszaújvárosi 
Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola 
megrendezte hagyományosnak mondható szülő-
nevelő bálját a Sportcentrumban. Az iskola tanu-
lói zenés-táncos műsorral köszöntötték a vendé-
geket, szüleiket és az iskoladolgozóit.
 ÉM

Vakrandi a könyvtárban
Tiszaújváros. Tiszaújvárosban, a Hamvas Béla 
Könyvtárban a február a meglepetésekről szól, hi-
szen akinek kedve tartja „randevúzhat egy könyv-
vel”, ami egy csomagolópapírba rejtve várja ol-
vasóját. A mottó: „Kölcsönözd ki, vidd haza és 
ismerkedj meg vele”. ÉM
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www.szuperinfo.hu

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

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

Ép�x Kft. 
Polgár, 

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

900 Ft
/zsák/30 kg

(30 Ft/kg)

38-as nf-tégla 
300 Ft/db

Zalás lapok 
tavalyi áron!
n Fabrikett
n Zsákos szén

Akció!

magas minőségben Hajdúnánáson.
Acélfelületek, pótkocsik, 
autókarosszériák, felnik,

beton- és fafelületek szórása.
Egyedi árajánlat, 

rövid határidővel. 
29 éves tapasztalattal.

www.ipariszoras.hu
Tel.: 06-70/581-1103

HOMOKSZÓRÁS, 
SZEMCSESZÓRÁS, 
FELÜLETKEZELÉS, 

KORRÓZIÓVÉDELEM

ÉPÍTŐANYAG 
KERESKEDÉS

Polgár, Tisza út 30.
Tel.: 06-20/964-7572

        06-52/237-468
KAPHATÓ:
- sóder, homok
- fenyő fűrészáru
- Terranova ragasztók
- magyar cement
- gipszkarton
- OBS-lapok, stb.,
  akár kiszállítással is!

A K-VILL ENERGY KFT.

Projektvezetőt 
keres Németországi

munkavégzésre 
német nyelvtudással 

és műszaki irányú 
felsőfokú végzettséggel.
Hosszútávú, bejelentett 
munka, kiemelt bérezés.

Érd.: 06-52/476-479

Lapzárta: 
hétfő 10:00 óra

 
 

Villanyszerelő, Stratégiai Utánpótlás Kezelő, Kalibráló munkatárs – műszerész
 

Munkavégzés helye: Tiszaújváros, TVK Ipartelep
Részletes információ a pozíciókról és jelentkezési lehetőség a www.mol.hu/karrier oldalon!

az alábbi pozíciókba várja jelentkezésed:

511768
511780

511773
511748

511777

511767

511789

512016

511960

511779

511548
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Hejőbába, eladó vályogfalazatú, gázkon-
vektoros fűtésrendszerű, 76 nm-es, 2+1 
félszobás családi ház nagy telekkel. Irány-
ár: 3 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.
sajószöged, 3 szobás, összkomfor-
tos családi ház eladó. Érd.: 06-20/450-
8732.
sajószöged, Széchenyi úton eladó 
3964 nm-es vállalakozásra is alkalmas 
összközműves telken, 1974-ben épült 150 
nm-es, alternatív fűtéssel rendelkező csa-
ládi ház. Érd.: 06-20/482-6874.
Tiszaeszlár, 100 nm-es, összkomfortos 
családi ház eladó. A telek akár megosztva 
is eladó. Érd.: 06-30/938-3189.
Tiszaújváros, kertvárosban eladó tég-
laépítésű 123 nm-es, földszintes csalá-
di ház, 870 nm-es telken. Irányár: 39 M 
Ft. Érd.: 06-70/381-5873.
Tiszaújváros-Tiszaszederkény, eladó 
1+2 félszobás, műszakilag, esztétikailag 
felújított, gázcirkós családi ház. Irányár: 
13,9 M Ft. Érd.: 06-70/381-5873.
Újszentmargita, családi ház eladó. Érd.: 
06-30/192-4267.

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, Deák téren eladó 37 nm-es, 
egyedi fűtéssel rendelkező, klímás, III. 
emeleti lakás. Érd.: 06-70/419-9555.
Tiszaújváros, eladó 37 nm-es, 1+1 fél-
szobás, erkélyes, felújított társasházi 
lakás. Érd.: 06-70/381-5873.

Tiszaújváros, eladó egy 65 nm-es, 2 
szobás, III. emeleti, nagy konyhás, erké-
lyes, téglaépítésű lakás. Irányár: 17,5 M 
Ft. Érd.: +36-70/373-6282.

Tiszaújváros, központjában eladó 35 
nm-es, III. emeleti panellakás. Ár: 10 M 
Ft. Érd.: 06-70/422-6310.
Tiszaújváros, Szederkényi úton I. emele-
ti, részben felújított 51 nm-es lakás eladó. 
Ár: 12,5 M Ft. Érd.: 06-70/219-9099.

a l b é r l e T k í n á l a T

Tiszaújváros, I. emeleti, 2 szobás, bútoro-
zatlan téglalakás kiadó. Érd.: 06-70/611-
6536.

Tiszaújváros, III. emeleti, 2 szobás lakás 
a Termálfürdőnél kiadó. Érd.: 06-70/611-
6536.

F ö l d ,  k e r T 

4,1 ha szántóföld Polgár külterületén 
eladó. Érd.: 06-30/226-5402.

erdőt, legelőt vásárolok. Érd.: 06-70/555-
1262.
sajószöged, 35-ös főút mellett 3915 nm 
kert eladó. Érd.: 06-70/373-9386.

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

Tiszaújváros, eladó 850 nm területű, 
szántó művelésű, bekerített terület gyü-
mölcsfákkal. Érd.: 06-70/554-2825.

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

G a r á z s

Tiszaújváros, Juhar közi garázssoron 
garázs eladó. Érd.: 06-20/388-9176.
Tiszaújváros, Örösi út 2.sz. ház alatti 
garázs eladó. Érd.: 06-20/388-9176.
Tiszaújváros, Rendőrséggel szem-
ben garázs eladó. Irányár: 3 M Ft. Érd.: 
49/344-688.
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.

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

Tyúkvásár! Aranyosi tyúkvásár 1 éves 
Vörös Tojó Tyúk, szép tollasak 600 Ft/
db. Ingyenes házhoz szállítás! Érd.: 
06-30/171-6635.

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.
eladó 5000 Ft/db áron: 1 olajradiátor, 1 
létra, 2 db fehér műbőr támlás szék (újsze-
rű, JYSK-es). Érd.: +36-20/516-7644.
Műtrágyaszóró és 8 tonnás fixplatós pót-
kocsi eladó. Érd.: 49/355-816.

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

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

Tetőfelújítás cserepes lemezzel, 
palatetők zsindelyezése, ereszcsator-
na csere, kémények felújítása. Érd.: 
06-20/911-1717

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. Érd.: 06-70/591-9739, www.
lackoteto.5mp.eu
dunnából paplankészítés kedvező áron 
Polgáron! Érd.: 06-30/352-1745.
Fák szakszerű kivágása, zöld hulladék 
elszállítása, garancia vállalással. Érd.: 
06-20/267-7676.

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.

Házak, lakások glettelését, festését és 
tapétázását vállaljuk. Érd.: 06-70/341-
6983.
Masszázs Tiszaújvárosban! Masszázs-
ágy és szék, valamint polcok eladók. Érd.: 
06-70/553-1752.
szobafestést, szigetelést, kőműves és 
ácsmunkát vállalunk. Érd.: 06-20/943-
5564.

s z o l G á l T a T á s  k e r e s é s

keresem azt a hölgyet, aki egy 90 éves 
férfit élete végéig gondozna saját lakásán. 
Anyagiak rendezettek. Tel.: 06-20/803-
0120.

M u n k a H e l y e T  k í n á l

sofőrt (B-kat.) és rakodó munkatársat 
keresünk bútorszállításra, polgári telep-
helyen. Szállítási gyakorlat előny. Érd.: 
06-20/943-2003 (Anikincs Kft.)

boczkó&boczkó Kft. munkájára igé-
nyes munkavállalókat keres ajkai, 
pétfürdői telephelyére bádogos előké-
szítő munkák műhelyben történő mun-
kavégzésére, valamint hőszigetelési és 
fémlemezburkolási munkák építkezése-
ken történő munkavégzésére. Pályakez-
dők jelentkezését is várjuk. Iskolai elő-
képzettség nem szükséges. Érdeklődni 
+36-30/792-6377 telefonszámon 8-16 
óráig lehet, illetve a fényképes önéletraj-
zokat az iroda@boczko.hu e-mail címre 
kérnénk megküldeni.

nemzetközi hátterű vállalat tiszaújvárosi 
gyáregység takarítására több műszakos 
munkarendbe munkatársakat keres. 
Határozatlan, bejelentett 8 órás munka-
viszony. A munka jellegéből adódóan első-
sorban hölgyek jelentkezését várjuk. Érd.: 
06-70/442-0762 (Atalian Zrt.)

Hat órás munkaidőben takarító mun-
katársat keresünk. Jelentkezni: iro-
da@stefancamion.hu címen, illetve 
06-30/681-6641 telefonszámon. (Stefán-
Camion Ker. 2006 Kft.)

Győr-Moson-sopron megyei munkára 
női- férfi betanított dolgozókat keresünk 
azonnali kezdéssel. Szállás biztosított. 
Érd.: +36-30/709-3150, +36-70/236-
7297 (Quality Job Kft.)

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.)

V e G y e s

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

Apró

KERETES 
HIRDETÉSSEL,

TERJESZTÉSSEL 
kapcsolatban 
kérem hívja 
a következő 

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

szerkesztő-irodavezető

ELROMLOTT AZ AUTÓJA?
SZEMÉLYGÉPKOCSI  

BÉRELHETŐ, 
akár 1 napra is!

Tel.: 06-20/229-4967

Igényesen felújított 56 m2 
lakás Tiszaújvárosban 
az Árpád úton KIADÓ,

egyedülálló hölgynek.
Tel.: 06-30/969-7231

Rally Autósbolt

BOLTI  ELADÓT   
keres felvételre. 

Bérezés megegyezés szerint. 
Telefon:

52/391-835, 20/944-1999

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.

Mezőcsát központjában 
volt OTP épülete 490 m2 telken 
240 m2 gázfűtésű ingatlannal,

100 m2 pincével, garázzsal 
eladó vagy kiadó.

Tel.: 06-49/352-502

Látogassanak el hozzánk!

Hidegen sajtolt olajok
Dr. Juice CO. 

ezüstkolloid termékek
Íz-Tár fűszerek

Mádi gyümölcslevek
Büxirup termékek

Kézműves szappanok
Tinktúrák

Bio termékek

3580 Tiszaújváros, Lévay u. 66. 
(ÉMÁSZ mellett)

Telefon: 06-70/679-79-80Csodatár

TAKARÍTÁST 
VÁLLALUNK 
SZÁMLAKÉPESEN!
- ÜZLETEKBEN
- IRODÁKBAN, 
   IRODAHÁZAKBAN
- CSALÁDI HÁZAKBAN
- LAKÁSOKBAN

Megbízható, precíz munkaerővel!

Tel.: +36-70/775-1320

Villamos motorok javításával és értékesítésével foglalkozó 
tiszaújvárosi telephellyel rendelkező SCHORCH Hungária Kft. 

az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat:

üzemmérnök, kereskedelmi munkatárs, 
villanyszerelő (próbatermi feladatok ellátására), 

gépszerelő, tekercselő.
Hosszú távú, stabil munkahely, versenyképes bér, 

rugalmas foglalkoztatás, munkaidő keret, részleges távmunka.
Jelentkezni önéletrajzzal az info@schorchhungaria.hu  

e-mail címen. Telefon: +36-30/349-3381

ÁLLÁSHIRDETÉSEK AZ ELÉRHETŐ LEGTÖBB

511803

511771
511781

511783

511776

511786

511787
511843

511782
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Hírek Tiszaújvárosból
Segítség az iskoláknak, az óvodáknak

Törvény írja elő,  ■
hogy 2018. szeptember 
1-jétől a család- és 
gyermekjóléti közpon-
toknak speciális szol-
gáltatásként óvodai és 
iskolai szociális segítő 
tevékenységet is bizto-
sítaniuk kell. 

Az új szociális tevékenység ki-
alakítására rövid idő állt ren-
delkezésre, 2018. augusztus 
15-én adta ki a Emberi Erőfor-
rások Minisztériuma a szakmai 
szabályzót, ami mentén elkez-
dődhetett a szociális segítői 
munkakör kialakítása.    
- A Tiszaújvárosi Humánszol-
gáltató Központ Család- és 
Gyermekjóléti Központnak 
Tiszaújváros járás 16 telepü-
lésén lévő közoktatási intéz-
ményekben kell ellátnunk a 
szolgáltatást - tudtuk meg 
Szentgyörgyi Évától, a Csa-
lád- és Gyermekjóléti Köz-
pont vezetőjétől. - Az ellátá-
si területünk 38 intézményre 
terjed ki, ami 20 óvodát, 16 is-
kolát, egy kollégiumot foglal 
magába, valamint a Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Egy-
séges Gyógypedagógiai Mód-
szertani Intézményt Girincsen. 

Ezer gyerekre egy fő óvodai 
és iskolai szociális segítőt le-
het alkalmazni, ami azt jelenti, 
hogy a tiszaújvárosi járásban 
öt szociális munkás dolgozhat 
a munkakörben. Nagyon fon-
tos, hogy a szociális segítőink 
mindegyike gyermekvédelem-
ben szerzett szakmai tapasz-
talattal rendelkezik. Az őszi 
hónapok a felkészülésről, az 
ismerkedésről szóltak. A szo-
ciális segítőknek bizalmi kap-
csolatot kellett kiépíteniük a 
pedagógusokkal, a gyerekekkel 

és szüleikkel egyaránt. Fontos 
hangsúlyozni, hogy a szociális 
segítők nem csak hátrányos 
helyzetű vagy veszélyeztet 
gyermekek és fiatalok számára 
nyújtanak problémamegoldási 
lehetőséget.
 - Amiben ki tudjuk egészíte-
ni a pedagógusok munkáját, 
az egyrészt az osztályközös-
ségekben kialakult konfliktus-
helyzetek kezelése - mondta 
Dancsné Szalánczy Ágnes, 
aki nyolc intézményben lát-
ja el a szociális munkát. - Az 

osztályfőnökökkel egyeztetve 
négyszer-ötször találkozok az 
osztályokkal hetente egyszer. 
A foglalkozásokon az osztály-
közösségeken belül felmerü-
lő problémák, például a konf-
liktusos tanulói kapcsolatok, 
a kirekesztés vagy a csúfoló-
dás a leggyakrabban előkerü-
lő témák. Ilyenkor speciális, 
erre irányuló csoportfoglalko-
zással sokat tudunk javítani 
a tanulók egymás közti kap-
csolatain, esetleges érzéke-
nyítéssel, konfliktuskezelési 

technikákkal. Másrészt több 
megkeresés érkezett peda-
gógusok részéről tanulmányi 
nehézségekkel kapcsolatban 
is. Ilyenkor problémafeltárást 
végzünk, mögé nézünk a dol-
goknak, egy-egy családon be-
lüli problémát felkutatva tudjuk 
megakadályozni a tanulmányi 
eredmény további romlását.
Kovács Katalin a helyi óvodá-
ban teljesít szolgálatot.
- Az előzetes igényfelmérési 
adatok azt mutatják, hogy az 
óvodapedagógusokkal törté-
nő konzultációra, az esetmeg-
beszélések biztosítására, és a 
szülőkkel való kapcsolattar-
tásra van szükség. Én magam 
is nagyon fontosnak tartom a 
szülőkkel való személyes és 
folyamatos kapcsolattartást, 
ezért fogadóóra keretein belül 
tanácsadást tudok biztosítani, 
ahová gyermeknevelési, élet-
viteli vagy akár családi nehéz-
ségek és kérdések kapcsán is 
fordulhatnak hozzám. 
- Több közoktatási intézmény 
is pozitív visszajelzést adott 
az új szolgáltatásról, és a se-
gítők szakmaiságáról, tevé-
kenységükről. Még sok időnek 
kell eltelnie, hogy a szociális 
munkások jelenléte és tevé-
kenysége természetessé vál-
jon az óvodák és iskolák falain 
belül, azonban a közoktatá-
si intézmények rendszerébe 
a szociális munka, a szociális 
szakterület belépése egy iga-
zán időszerű és hiányt pót-
ló tevékenység - tette hozzá 
Szentgyörgyi Éva. 512057
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TISZA AKKU KFT.

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

NYITÁSI 
AKCIÓ!

ELECTRIC POWER
45 Ah: 

most csak 
11 800 Ft-tól

INGYENES 
BEVIZSGÁLÁS
ÉS BESZERELÉS

- Elôzetes 
egyeztetés alapján -

Akkumulátor kis- és nagykereskedelem

Szakszerû tanácsadással!
Akkumulátorok kedvezô áron elektromos 

berendezésekhez, motorokhoz, 
személygépkocsikhoz, tehergépjármûvekhez!

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

GUMI-
SZERELŐ

(akár tapasztalat nélkül is, 
ingyenes betanítással)
Németország legnagyobb 
gumiszerelő hálózatához 

keresünk GUMISZERELŐKET
a tavaszi szezonra
(március-május). 

Pályakezdő jelentkezőket is
 várunk, a kiutazást 

megelőzően 2 napos oktatás
és betanulás Miskolcon
 ingyenesen biztosított! 

Német nyelvtudás nem feltétel! 
Telefon: 46/509-776

01320@personal.hrszoftver.hu 
Personal Partner Kft.

TAGHLEEF INDUSTRIES KFT. 
PÁLYÁZATOT HIRDET

GYÁRTÁSKÖZI ELLENŐR
munkakör betöltésére

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

Előnyt jelent: 
l minőségbiztosítási ismeretek
l műanyagfeldolgozási ismeretek

Feladatok:
l a gyártott tételek minőségének folyamatos
 �gyelemmel kísérése,
l termékminták vizsgálata,
l döntés termék minőségéről,
l félkész- és  késztermékek ellenőrzése.

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

Munkavégzés helye: TVK- Ipartelep Tiszaújváros

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

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

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

Kft.

511835
512019

511766

509129
511677

512037


