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TISZAÚJVÁROS ÉS KÖRNYÉKE 2019. február 27. XXX/9.

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

Juditvideo
www.juditvideo.hu
Telefon: 06-20/494-1628

Esküvői videofelvétel 
készítése

Dinamikusan 
növekvő területre 

értékesítési 
vezetőt 

keresünk.
Ha tudod, hogy csak 

a létrejött üzlet számít, 
és nem ismersz 

lehetetlent,
küldd az önéletrajzod 
erre az e-mail címre: 
info@polipack.hu

Nálunk a legértékesebb 
a jól teljesítő ember.

Szélvédõjavítás
Autóüveg forgalmazás

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

KÖNYVELÉS!
Bevallás készítés.

Süt-Kom Adó Bt.
Érd.: 06-20/922-9822

ZOLTÁN CLEAN LTD. 
Szőnyeg-, 

kárpittisztítást, 
penészirtást 

vállal cégeknek, 
magánszemélyeknek.

A nap 24 órájában elérhető!
Tel.: 06-70/588-0892

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

nyilaszaro.centrumauchan@gmail.com
H Í V J O N  M O S T !

Telefon: 30/383-61-94, 46/323-299

NYÍLÁSZÁRÓ CENTRUMNYÍLÁSZÁRÓ CENTRUM

Nyílászárók

raktárról, azonnal! 

Műanyag- és fa nyílászárók 
gyártása és beépítése 
teljes helyreállítással.

Homlokzati hőszigetelések
és teljes lakás felújítás. 

Víz-, gáz- és fűtésszerelés!
Hitellehetőség!

ELROMLOTT AZ AUTÓJA?
SZEMÉLYGÉPKOCSI  

BÉRELHETŐ, 
akár 1 napra is!

Tel.: 06-20/229-4967

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

SZŐNYI AUTÓ- és
GUMISZERVIZ

Várja autós ügyfeleit!

Vizsga 
Kontroll Kft.

3580 Tiszaújváros, 
Tisza út 7.

Telefon: 
06-70/612-1358
06-20/285-1185

Szolgáltatásaink:
F Téli-nyári gumik forgalmazása, polcról, 
 ill. rendelésre 1-2 napos határidővel
F Olajcsere F Futóműszerviz F Motorfelújítás 
F Motordiagnosztika F Fényszóró beállítás
F Számítógépes fékhatás mérés
F Autókozmetika: 
 polírozás, kárpittisztítás
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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. március 15.

rendszerkezelő
munkatársat keres Tiszaújvárosban.

513168
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ÁLLÁSBÖRZE
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MAGYARORSZÁG

2019. 
március 5. 

Tiszaújváros, Derkovits 
Művelődési Központ 

9.00–17.00 óráig

  Állást keres?
  Munkát váltana? 
  Látogasson el  
INGYENESEN az  
Észak állásbörzére!

Starters E-Components 
Generators Automotive 

Hungary Kft.
Prohuman 2004 Kft.

MÁV Zrt.
Remat Zrt.

Ipartechnológia Kft.
Vodafone Zrt.

Taghleef Industries Kft.
Inno-Comp Kft.

MOL Petrolkémia Zrt.
Spinto Hungária Kft.

Szimbiózis alapítvány

Avalon Park Kft., 
HELL Energy Magyarország Kft.

Tisza Automative Kft. 
QUALITY PACK Kft.

Jabil Circuit  
Magyarország Kft.

Joyson Safety Systems 
Hungary Kft.

Észak-magyarországi 
Közlekedési Központ Zrt.

ARWA PERSONAL-
DIENSTLEISTUNGEN GmbH.

ZF Hungária Kft.

Akik biztosan ott lesznek:

513336
513036
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Ha nem kapja 
a Szuperinfót,

hívja a 
(80) 442-444-es

telefonszámot!

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

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

JELENTKEZZEN!
•  ha gondolt már arra, hogy szívesen segítene 

nehéz sorsú gyermekeken,
•  ha úgy érzi, van Önben elegendő türelem, 

elfogadás, szeretet és empátia,
•  ha szívesen gondoskodna saját otthonában 

család nélkül maradt, segítségre szoruló 
gyermekekről,

•  ha személye és lakáskörülményei megfe-
lelnek a törvényi előírásoknak, és vállalja, 
hogy elvégzi az általunk szervezett  
felkészítő tanfolyamot...

Akkor várjuk jelentkezését nevelőszülői 
feladatok ellátására!

A jogszabályban előírt anyagi támogatást a Cívis 
Nevelőszülői Hálózat biztosítja.

Részletes feltételekről érdek-
lődhet a 0670/362-1957-es 
telefonszámon
civisneveloszuloihalozat@gmail.com 
e-mail címen, vagy honlapunkon, 
a www.civisnh.huoldalon.

NYÍLT TOBORZÁSI NAP

TISZAÚJVÁROS
FEBRUÁR 28., MÁRCIUS 7., 14. és 21. 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: 2019/09. 
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

513039

513037

513046
513290

509337



4 2019. február 27.

Kertész Áruházak Kft.

és az üzlet lendületben marad

Blue Collar Solutions Kft. • 3644 Tardona, Iskola utca 3.
Munkaerőközvetítés nyilvántartásbavételi száma: 

BOM/01/1218-2/2018

Autóipari összeszerelő MUNKALEHETŐSÉG!
Miskolci ügyfelünk Európa legnagyobb önindító és generátor gyára

várja jelentkezését ÖSSZESZERELŐ munkakörbe!

AUTÓIPARI ÖSSZESZERELŐI FELADATOK: - Autóipari alkatrészek kézi összeszerelése -  
Gépek üzemeltetése - Vizuális ellenőrzés - Csomagolás - Szerelési folyamatok javításában 
való részvétel

AUTÓIPARI ÖSSZESZERELŐI ELVÁRÁSOK: - Min. 8 általános iskolai végzettség + ipari/
üzemi gyakorlat vagy középfokú végzettség - Jó kézügyesség - 4 műszakos munkarend 
vállalása - Csapatmunka

AMIT KÍNÁLUNK: - Versenyképes bérezés br. 900 Ft a kezdő órabér - Hosszútávú karrier-
lehetőségek, előrelépési lehetőség (kiemelt operátor, végellenőr stb.)

Már a belépéstől kezdődően (próbaidő alatt is) bruttó 300 000 Ft cafeteria éves szinten + munka-
társ ajánlási jutalom + túlóralehetőség + havonta max. 10% teljesítmény prémium + mosási támo-
gatás + ingyenes vállalati buszjáratok és munkába járás + hónap dolgozója program + dolgozói 
kedvezmények városszerte + munkatársi és családi rendezvények.

Ha álláslehetőségünk felkeltette az érdeklődését, kérjük hívja ingyenes karriervonalunkat:

06/80-20-52-52
vagy küldje önéletrajzát az allaspalyazat@bluecollar.hu e-mail címre.

Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány  Telefon: + 36 49/500-094, email: delb1@delb.t-online.hu

ORSZÁGOS MIKROHITEL PROGRAM
Fix ügyleti 

kamat:

3,9
százalék

max.
Hitelösszeg:

2x10 
millió Forint

max.

10 
év

Mikrohitel Programwww.mva.hu www.mikro-hitel.hu

SZERKESZTŐSÉG, HIRDETÉSFELVÉTEL:
3580 Tiszaújváros, Szent István út 1/a. 

Telefon/fax: 49/540-044
E-mail: tiszaujvaros@szuperinfo.hu 

Internet: www.szuperinfo.hu

TISZAÚJVÁROS

SZERKESZTŐSÉGÜNKBEN

az ország
bármely

SZUPERINFÓJÁBA
feladhatja hirdetését!

Február közepéig mindenki 
megkapja a tavalyi jövedel-
me és esetleges önkéntes 
pénztári, nyugdíj-előtakaré-
kossági vagy nyugdíjbiztosí-
tási befizetései után a mun-
káltatói, kifizetői és pénztári 
igazolásokat. Ezek alapján el-
lenőrizhető az szja-bevallási 
tervezet és érvényesíthető az 
adó-visszatérítés, ha a levont 
adóelőleg meghaladta a fize-
tendő adót.
Akinek van ügyfélkapuja, az auto-
matikusan elkészített adóbevallási 
tervezetet 2019. március 15-től elér-
heti a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
honlapján (www.nav.gov.hu/szja/
szja) vagy a kormányzati portálon 
(www.magyarorszag.hu).
Ha valakinek még nem lenne ügy-
félkapu-hozzáférése, a NAV ügyfél-
szolgálatain és a kormányhivatalok-
ban pár perc alatt regisztrálhat.
Aki mégsem szeretne ügyfélkaput 
nyitni, az 2019. március 18-áig idén 

is kérheti a NAV-tól a tervezet pos-
tázását az alábbi módokon:
- SMS-ben a +36 30 344 4304-

-
ben meg kell adni az adóazonosí-
tó jelet és a születési dátumot a 
következők szerint: SZJA{szóköz}
a d ó a z o n o s í t ó j e l { s z ó k ö z }
ééééhhnn),
- a NAV honlapján elérhető űr-
lapon (www.nav.gov.hu/eszja/
eszja), vagy formanyomtatványon 
(BEVTERVK),
- levélben, kötetlen formában (adó-
azonosító jel és születési dátum 
megadásával),
 - a NAV telefonos tájékoztató rend-
szerein keresztül (NAV Infóvonal: 
1819 és ÜCC: +36-80-20-21-22),
 - valamint személyesen a NAV 
ügyfélszolgálatain.
A postázni kért tervezeteket a NAV 
tértivevényesen, 2019. április 30-áig 
küldi el az igénylőknek. Aki elmu-
lasztja a március 18-ai határidőt, 
már csak személyesen, az ügyfél-
szolgálatokon kérheti a papíralapú 
tervezetet.

NAV-közleményAz Észak-Magyarországban olvashatták

Farsangi mulatság 
Sajószögeden

Sajószöged – A világ  ■
bármely pontjáról meg-
tekinthető volt a diákok 
műsora.
A tél utolsó hónapja az igazi bá-
li és farsangi hangulatot hozza 
magával. A Sajószögedi Kölcsey 
Ferenc Körzeti Általános Isko-
la és Alapfokú Művészeti Isko-
la, február 15-én tartotta meg 
a farsangi mulatságot, azon-
ban a tradícióktól eltérően. A 
személyesen megjelent tanu-
lók és vendégek száma elérte 
a hatszáz főt, a különlegesség 
az idei farsangban az élő közve-
títés volt. Napjainkban kikerül-
hetetlen a modern technológia, 
sőt javunkra válik a használata. 
Az ország vagy akár a világ bár-
mely pontjáról megtekinthető 
volt a diákok műsora.

A neten követhették
„Az iskola minden termében 
interaktív táblán nézhették az 
élő közvetítést a szülők. Ezen 
túlmenően a távolabb élő roko-
nok online közvetítésen keresz-
tül, a Szöged Tv-n követhették 
az eseményeket, örvendez-
hettek unokáik, keresztgyer-
mekeik és más rokonságban 
álló gyermekek műsorában. A 
farsang a neten összehozza 
a családokat, leküzdi a távol-
ságot és reményt ad a távo-
li családtagoknak a követke-
ző találkozásig”–mondta Hajdu 

Hajnalka intézményvezető.
A művészeti iskola – művészeti 
adottságait kihasználva –, a ne-
gyedik osztályos tanulók a Pa-
lotással és a Monti csárdással 
csaltak mosolyt a nézők arcára 
és nyitották meg az ez évi bált, 
a zeneiskolások fanfárokkal tör-
ténő beköszöntője után.

Felkészít az iskolára
Az országban egyedülálló mó-
don elindult az Oviskola, ami 
nem más, mint egy olyan kép-
zés, amelyet az iskolára való 
felkészítésre építenek a peda-
gógusok. A 2018/2019-es tan-
évben indított első évfolyama 
is megcsillogtatta tehetségét a 
„Kicsi Gesztenyeklub” csapatá-
nak táncos fellépésének kere-
tein belül. Karneváli hangulatot 
varázsoltak a nagyérdemű elé, 
amit csoportos, egyéni ötletes 
jelmez követett. „A múlt, jelen 
és a jövő egyidejű jelenléte ér-
ződött a karnevál hangulatá-
ban” – mondta az igazgatónő. 
A jelmezes produkciókat sok-
színűvé tették a klasszikus és 
modern táncos koreográfiák, 
melyet a mindennapos test-
nevelésórákba épített tánc-
oktatás nyújtotta lehetőségek 
emeltek színpadi produkcióvá. 
A farsangot megkoronázta a 
nyolcadikosok keringője, mely-
nek átütő ereje minden érintett 
szülőt, farsangi vendéget meg-
hatott. ÉM-EF

Nagy sikert arattak a táncosok  © Fotó: Magánarchívum 

ÉRKEZNEK AZ IGAZOLÁSOK

513279

513013
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PAULECZKI SÍRKŐ

Telefon: 06-30/178-9741Telefon: 06 30/178 9741

2019. március 20-ig történő megrendelés
esetén AJÁNDÉK KASPÓT, vagy MÉCSESTARTÓT kap!

Sírkövet szeretne, vagy csak egy betűt festetne? Hívja Janit bizalommal!

2019. március 20-ig történő megrendelés

Gránit síremlékek:  230.000 Ft-tól 
Márvány síremlékek: 270.000 Ft-tól
Műkő síremlékek: 130.000 Ft-tól
Tisztítás: 15.000 Ft-tól

Az akció időtartama: 2019. január 17 – március 20. Az akció 15 000 Ft értéket meghaladó, komplett szemüveg 
(keret + lencse) megrendelése esetén érvényes. Ebben az esetben a kizárólag saját részre felhasználható 
ajándék szemüveg értéke legalább 15 000 Ft, mely növekedhet a megrendelt első szemüveg lencsecsomagjának 
függvényében. Az elajándékozható szemüveg ajándékkupon értéke minden esetben 15 000 Ft. A kép illusztráció. 
Az akció további feltételeit keresse az üzletekben és a www.ofotert.hu weboldalon.

1-ET FIZET
 3-AT KAP*

*MIN. 15 000 FT ÉRTÉKŰ SZEMÜVEG VÁSÁRLÁSA ESETÉN

+ AJÁNDÉK 
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VÁRJUK ÜZLETÜNKBEN:

TISZAÚJVÁROS,  
SZENT ISTVÁN ÚT 17. 

A DÍSZTÓVAL SZEMBEN
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900 Ft
/zsák/30 kg

(30 Ft/kg)

38-as nf-tégla 
300 Ft/db

Akció! 
LB
hőszigetelő rendszer 
színfelár nélkül!

Ép�x Kft. 
Polgár, 

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

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

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

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

Február közepéig mindenki 
megkapja a tavalyi jövedel-
me és esetleges önkéntes 
pénztári, nyugdíj-előtakaré-
kossági vagy nyugdíjbiztosí-
tási befizetései után a mun-
káltatói, kifizetői és pénztári 
igazolásokat. Ezek alapján el-
lenőrizhető az szja-bevallási 
tervezet és érvényesíthető az 
adó-visszatérítés, ha a levont 
adóelőleg meghaladta a fize-
tendő adót.
Akinek van ügyfélkapuja, az auto-
matikusan elkészített adóbevallási 
tervezetet 2019. március 15-től elér-
heti a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
honlapján (www.nav.gov.hu/szja/
szja) vagy a kormányzati portálon 
(www.magyarorszag.hu).
Ha valakinek még nem lenne ügy-
félkapu-hozzáférése, a NAV ügyfél-
szolgálatain és a kormányhivatalok-
ban pár perc alatt regisztrálhat.
Aki mégsem szeretne ügyfélkaput 
nyitni, az 2019. március 18-áig idén 

is kérheti a NAV-tól a tervezet pos-
tázását az alábbi módokon:
- SMS-ben a +36 30 344 4304-

-
ben meg kell adni az adóazonosí-
tó jelet és a születési dátumot a 
következők szerint: SZJA{szóköz}
a d ó a z o n o s í t ó j e l { s z ó k ö z }
ééééhhnn),
- a NAV honlapján elérhető űr-
lapon (www.nav.gov.hu/eszja/
eszja), vagy formanyomtatványon 
(BEVTERVK),
- levélben, kötetlen formában (adó-
azonosító jel és születési dátum 
megadásával),
 - a NAV telefonos tájékoztató rend-
szerein keresztül (NAV Infóvonal: 
1819 és ÜCC: +36-80-20-21-22),
 - valamint személyesen a NAV 
ügyfélszolgálatain.
A postázni kért tervezeteket a NAV 
tértivevényesen, 2019. április 30-áig 
küldi el az igénylőknek. Aki elmu-
lasztja a március 18-ai határidőt, 
már csak személyesen, az ügyfél-
szolgálatokon kérheti a papíralapú 
tervezetet.

NAV-közleményAz Észak-Magyarországban olvashatták

Farsangi mulatság 
Sajószögeden

Sajószöged – A világ  ■
bármely pontjáról meg-
tekinthető volt a diákok 
műsora.
A tél utolsó hónapja az igazi bá-
li és farsangi hangulatot hozza 
magával. A Sajószögedi Kölcsey 
Ferenc Körzeti Általános Isko-
la és Alapfokú Művészeti Isko-
la, február 15-én tartotta meg 
a farsangi mulatságot, azon-
ban a tradícióktól eltérően. A 
személyesen megjelent tanu-
lók és vendégek száma elérte 
a hatszáz főt, a különlegesség 
az idei farsangban az élő közve-
títés volt. Napjainkban kikerül-
hetetlen a modern technológia, 
sőt javunkra válik a használata. 
Az ország vagy akár a világ bár-
mely pontjáról megtekinthető 
volt a diákok műsora.

A neten követhették
„Az iskola minden termében 
interaktív táblán nézhették az 
élő közvetítést a szülők. Ezen 
túlmenően a távolabb élő roko-
nok online közvetítésen keresz-
tül, a Szöged Tv-n követhették 
az eseményeket, örvendez-
hettek unokáik, keresztgyer-
mekeik és más rokonságban 
álló gyermekek műsorában. A 
farsang a neten összehozza 
a családokat, leküzdi a távol-
ságot és reményt ad a távo-
li családtagoknak a követke-
ző találkozásig”–mondta Hajdu 

Hajnalka intézményvezető.
A művészeti iskola – művészeti 
adottságait kihasználva –, a ne-
gyedik osztályos tanulók a Pa-
lotással és a Monti csárdással 
csaltak mosolyt a nézők arcára 
és nyitották meg az ez évi bált, 
a zeneiskolások fanfárokkal tör-
ténő beköszöntője után.

Felkészít az iskolára
Az országban egyedülálló mó-
don elindult az Oviskola, ami 
nem más, mint egy olyan kép-
zés, amelyet az iskolára való 
felkészítésre építenek a peda-
gógusok. A 2018/2019-es tan-
évben indított első évfolyama 
is megcsillogtatta tehetségét a 
„Kicsi Gesztenyeklub” csapatá-
nak táncos fellépésének kere-
tein belül. Karneváli hangulatot 
varázsoltak a nagyérdemű elé, 
amit csoportos, egyéni ötletes 
jelmez követett. „A múlt, jelen 
és a jövő egyidejű jelenléte ér-
ződött a karnevál hangulatá-
ban” – mondta az igazgatónő. 
A jelmezes produkciókat sok-
színűvé tették a klasszikus és 
modern táncos koreográfiák, 
melyet a mindennapos test-
nevelésórákba épített tánc-
oktatás nyújtotta lehetőségek 
emeltek színpadi produkcióvá. 
A farsangot megkoronázta a 
nyolcadikosok keringője, mely-
nek átütő ereje minden érintett 
szülőt, farsangi vendéget meg-
hatott. ÉM-EF

Nagy sikert arattak a táncosok  © Fotó: Magánarchívum 
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Görbeháza, 2,5 szobás, fürdőszobás, 
gázkonvektoros ház eladó 300 n-öl tel-
ken, 25 nm műhellyel, garázzsal. Érd.: 
06-70/941-0455.
Hejőkürt, 86 nm hasznos alapterületű, 
2 szoba-konyha, előszoba, fürdőszoba, 
kamra elosztású, gázkonvektoros fűté-
sű családi ház eladó. Irányár: 7,5 M Ft. 
Érd.: 06-20/501-6267.
Polgár, központban eladó 2 szoba-étke-
zős, 46 nm-es nappali elosztású csalá-
di ház 600 nm-es telken. 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 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. Irány-
ár: 29 M Ft. Érd.: 06-70/381-5873.
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 rendelke-
ző családi ház. Érd.: 06-20/482-6874.
Tiszaeszlár, 100 nm-es, összkomfortos 
családi ház eladó. A telek akár megoszt-
va is eladó. Érd.: 06-30/938-3189.
Tiszaújváros, kertvárosában eladó tég-
laépítésű, 123 nm-es, földszintes csa-
ládi ház 870 nm-es telken. Irányár: 39 
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. 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, központjában eladó 35 
nm-es, III. emeleti panellakás. Ár: 10 M 
Ft. Érd.: 06-70/422-6310.
Tiszaújváros, eladó 64 nm-es, II. eme-
leti, 2+1 félszobás, felújított társasházi 
lakás. Érd.: 06-70/381-5873.

Tiszaújváros, Deák téren eladó 37 
nm-es, egyedi fűtéssel rendelkező, klí-
más, III. emeleti lakás. Érd.: 06-70/419-
9555.

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

Tiszaújváros, eladó földszinti, 37 
nm-es, 1+1 félszobás, erkélyes, felújí-
tott társasházi lakás. Irányár: 12 M Ft. 
Érd.: 06-70/381-5873.
Tiszaújváros, eladó IX. emeleti, 64 
nm-es lakás külön tárolóhelyiséggel. 
Irányár: 16,9 M Ft. Érd.: 06-70/227-
5589.
Tiszaújváros, Szederkényi úton I. eme-
leti, 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, 41 nm-es, bútorozatlan 
lakás 2019.04.01-től hosszú távra, igé-
nyesnek kiadó. Érd.: 06-20/377-4134.
Tiszaújváros, Barcsay téren III. emeleti, 
51 nm-es lakás kiadó. Érd.: 06-70/328-
2222.
Tiszaújváros, I. emeleti, 2 szobás, 
bútorozatlan téglalakás kiadó. Érd.: 
06-70/611-6536.
Tiszaújváros, III. emeleti, 1,5 szo-
bás lakás berendezve kiadó. Érd.: 
06-30/428-2673.
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, zártkertet vásárolok. Érd.: 
06-70/532-2021.
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 területén eladó 500 nm-es 
zártkert, termő gyümölcsfákkal, szerszá-
mossal, ásott kúttal. Őszi szántás meg-
történt. Érd.: 06-70/555-2659.
Tiszaújváros, eladó 850 nm területű, 
szántó művelésű, bekerített terület gyü-
mölcsfákkal. Érd.: 06-70/554-2825.

G a r á z s

Tiszaújváros, Juhar közi garázssoron 
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 pin-
ce, víz, villany és padlás is van. Érd.: 
06-70/518-6002, 06-70/616-8408.

Minden héten 

online is 
megtekintheti 

újságunkat!

www.szuperinfo.hu

www.facebook.com/
Dél-Borsodi Szuperinfó

Apró

KERETES 
HIRDETÉSSEL,

TERJESZTÉSSEL 
kapcsolatban 
kérem hívja 
a következő 

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

szerkesztő-irodavezető

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

ELÉRHETŐSÉGEK: 
06-70/381-5873

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

Szeretné INGATLANÁT 
ÉRTÉKESÍTENI?

 Forduljon hozzám
bizalommal!

TISZAÚJVÁROS,
SZENT ISTVÁN ÚT 24.

PARK ÜZLETHÁZ

Igényesen felújított 56 m2 
lakás Tiszaújvárosban 
az Árpád úton KIADÓ,

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

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

100 m2 pincével, garázzsal 
eladó vagy kiadó.

Tel.: 06-49/352-502

A régió legnagyobb

vetőmag, növényvédő szer 

és kerti szerszá
m

választéka!

Kertész Áruházak Kft. – Választék és szakértelem

Szezonnyitó akció!

Tavaszi 
virághagyma vásár!

Aktuális akciós ajánlatunkban* 

2019. február 28-tól 2019. március 6-ig 

3580 Tiszaújváros, Széchenyi utca 21-23.

A Holland Park kiváló minőségű, 
kedvező árú virághagymái

10% kedvezménnyel* 
kaphatók.

*2019. február 28-tól 2019. március 6-ig
Látogasson el webáruházainkba:  www.kerteszaruhazak.hu  www.kerteszbarkacs.hu

Bordóilé+kén 
permetezőszer
1 kg-os
4.315 Ft/db helyett 
3.695 Ft/db

Agrokén 
lemosószer

1 l-es 
1.550 Ft/db helyett  

1.395 Ft/db

Fagél fasebkezelő 
paszta 500 ml-es
2.155 Ft/db helyett 
1.835 Ft/db

Kertész-Iparcikk
Szaküzlet

Kos - Hirtelen éri a felismerés, hogy 
több dolgot is hagyott kicsúszni 
a kezei közül. Talán figyelmetlen 
volt, esetleg elodázta a dolgokat, 
de most ott tarthat, hogy élete 

minden területén problémák jelennek meg, 
amiket azonnal orvosolnia kell. Próbálja meg 
a döntéseket nem elkapkodni, és ha segítségre 
lenne szüksége, akkor inkább kérjen, mintsem 
csendben szenvedjen.

Bika - Nehezére esik beismernie, de 
egy bizonyos dologban tévedett és 
most annak issza a levét. Ráadásul 
még akadályoztatva is érzi magát, 
mert nem tud előre haladni céljai 

felé vezető útján. Sajnos több csalódás is érheti 
a napokban, de ezeket valahol magának is 
köszönheti. Gondolja át, mit lenne érdemes ta-
nulnia a jelenlegi helyzetéből, hogy legközelebb 
ne követhesse el ugyanazokat a hibákat.

Ikrek - A következő napokban 
megszállottan fog törekedni arra, 
hogy elkerüljön minden lehetséges  
konfliktust, alapvetően nem baj, 
hogy a békés megoldásokra törek-

szik. Azt viszont ne hagyja, hogy mások 
kihasználják és így érvényesítsék akaratukat, 
igazukat, esetleg átgázoljanak magán, csak 
mert látják, hogy nem vállalja a harcot. Ha kell, 
igenis álljon ki magáért!

Rák - Folyton amiatt aggódik, vajon 
ki, hogy gondolkodik magáról. Ez 
már csak azért is felesleges, mert 
nem mindenki azt mutatja, amit 
őszintén érez Ön iránt. Jó volna, ha 

másképp próbálná megerősíteni az önbizalmát. 
Ehhez viszont az is kellene, hogy merjen olyan 
dolgokba belevágni, amikben sikere lehet, és ne 
kerülje el kényszeresen azokat a lehetőségeket, 
amik kudarccal járhatnak.

Oroszlán - A héten ne üljön a 
babérjain, mert kedvező szelek 
fújnak maga felé és lehetősége 
adódik arra, hogy megvalósítsa 
álmát vagy céljait. Kár lenne veszni 

hagyni a lehetőségeket. Csak legyen szemfüles 
és mikor eljön az ideje, csapjon le a kínálkozó 
alkalomra! Ám arra nem árt, ha figyel, hogy ne 
kapkodjon túlságosan, mert úgy könnyen maga 
alatt vágná a fát.

Szűz - Óriási előrelépést sikerül 
tennie a héten. Végre belátja a 
hibáit, és képes ki is mondani 
őket, illetve bocsánatot kérni azok-
tól, akiket korábban megbántatott. 

Képessé bizonyul arra, hogy igazat adjon 
olyannak, akivel korábban összeveszett amiatt, 
hogy nem magának adott igazat. Elképesztő 
gyorsasággal kezdenek el így megreformálódni 
a kapcsolatai.

Mérleg - Rettentően érzékeny lesz 
a napokban. Minden ellenkezést, 
negatív megjegyzést személyes 
sértésként könyvel el. Egészen 
apró dolgok miatt is képes lesz 

vitázni. Képtelen magában tartani az érzéseit 
és gondolkodás nélkül kimondja őket. Vagy ha 
éppen nem kötekszik, akkor szomorkodik és 
mélabús, amivel megint nem tud mit kezdeni 
a környezete.

Skorpió - A hét elején még ki-egy-
ensúlyozottnak, nyugodtnak érezheti 
magát, de hét közepe felé meg-
érkezhetnek az érzelmi viharok és 
bizonytalannak, nyugtalannak érzi 

magát. Többször is azt fogja tapasztalni, hogy 
egyes dolgok újra meg újra megismétlődnek 
Önnel, aminek oka valószínűleg az, hogy még 
mindig nem tanult meg valamit, egy bizonyos 
életleckét.

Nyilas - Mostanában többet álmo-
dozik, mintsem cselekszik. Fél 
belevágni az új dolgokba, mert már 
eleve tart a kudarctól. Ezért minden 
létező más dologgal elfoglalja magát. 

Új hobbikat talál ki, az otthonát rendezgetni 
vagy szabad perceit a barátaival tölti, ha nem 
éppen sportolással. Csak ne keljen bizonyos 
dolgokat megtennie. Később sajnálni fogja, ha 
most hagyja a lehetőségeit elúszni.

Bak - Manapság egy kissé vissza-
húzódó lehet. Amúgy is halk szavú, 
de manapság még csendesebb lesz 
és a környezete azt hiheti, hogy 
problémája van. Tény és való, lelkileg 

most nincs annyira rendben. Kísérti Önt a múlt, 
zavarják a függőben lévő ügyei, kicsit úgy érzi, 
minden összejött. Érdemes lenne kiöntenie va-
lakinek a szívét, akár egy olyannak, aki hasonló 
helyzetben van, mint Ön.

Vízöntő - Úgy érzi, eljött az ideje 
annak, hogy valóra váltsa vágyait. 
Ez esetben ne is habozzon, hanem 
ugorjon fejest a megvalósításnak. 
Ám arra figyeljen, hogy reálisan 

lássa helyzetét és a lehetőségeit, hogy ne 
érhesse csalódás. Ha valaki tanácsot adna 
Önnek, legalább hallgassa meg és ne legyen 
elutasító, mert az is lehet, hogy értékes tanács-
csal szolgálna.

Halak - Akármennyire is kerülget 
egy ideje egy fontos döntést vagy, 
hogy valakinek választ adjon vala-
mire, nem húzhatja tovább. Essen 
túl rajta és ne húzza tovább a dolgot! 

Ugyanakkor azokban a kapcsolataiban, ame-
lyekben régóta dúlnak konfliktusok, áttörés 
várható és végre kibékülhetnek, megoldhatják a 
problémáikat. Egyes Halak számára lehetőség 
nyílik utazásra vagy akár költözésre.

 HOROSZKÓP 10. HÉT       (2019. március 4-től március 10-ig)

513248

503554

513045
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Tiszaújváros, Szederkényi úton 18 
nm-es garázs eladó. Teljes pince, pad-
lástér, villany. Érd.: 06-20/281-2844.

J á r M ű k e r e s é s 

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

á l l a T

Hízott kacsa, liba, pecsenyekacsa 
pucolva házhoz szállítással megrendel-
hető. Érd.: 06-30/505-6249.
1 éves kitojt tyúk eladó. Érd.: Sajópetri, 
06-70/321-0643.
Tyúkvásár! Barna, fiatal tojó tyúkok 400 
Ft/db áron 2019. március 05-én 11 - 13 
óráig Ónod, Vásártéren.

e G y é b  e l a d á s

eladó 29 soros vetőgép és 3 fejes eke. 
Érd.: Mezőcsát, 06-70/255-5089.
Műtrágyaszóró és 8 tonnás fixplatós 
pótkocsi eladó. Érd.: 49/355-816.

e G y é b  k e r e s é s

személy- és teherautóját, hulladék-
vasát, rossz akkumulátorát meg-
vásárolnám. Házhoz megyek. Érd.: 
06-30/421-5872.

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

s z o l G á l T a T á s  k í n á l a T
9 személyes mikrobusz bérelhető ren-
dezvényekre, transzfer, egyéb uta-
zásokra sofőrrel, kedvező áron. Érd.: 
+36-20/957-7365.

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

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.

Cserepes lemeztetők készítése bontás nél-
kül a palára is. Palatetők átfedése bitume-
nes zsindellyel. Lapostetők víz-szigetelése. 
Csatornázás, kéményrakás. Ingyen áraján-
lat! 15 % kedvezmény!Érd.: 06-70/591-
9739, www.lackoteto.5mp.eu

M u n k a H e l y e T  k í n á l

Hajdúnánásra keresünk rajzról önál-
lóan dolgozni tudó lakatosokat. Érd.: 
06-20440-8355 Nivella Kft.

boczkó&boczkó Kft. munkájára igé-
nyes munkavállalókat keres ajkai, 
pétfürdői telephelyére bádogos elő-
készítő munkák műhelyben történő 
munkavégzésére, valamint hőszige-
telési és fémlemezburkolási munkák 
építkezéseken történő munkavégzé-
sére. Pályakezdők jelentkezését is vár-
juk. Iskolai előképzettség nem szük-
séges. Érdeklődni +36/30/792-6377 
telefonszámon 8-16 óráig lehet, illet-
ve a fényképes önéletrajzokat az iro-
da@boczko.hu e-mail címre kérnénk 
megküldeni.

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

Temetői munkára 
„B” kat. jogosítvánnyal 

rendelkező munkatársat 
keresünk.

Tel.: 30/525-1725 Hadész Kft.

Polgár központjában lévő 
SZÉPSÉGSZALONBA 

fodrászt, 
kozmetikust, 
manikűröst 

keresünk 
március 1-i kezdéssel.

Érd.: 06-70/773-6666

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.

Golden Rose 2002 Kft.
Miskolcon, a Búza téri Lottózóba 
munkatársat keresünk. 

Betanítást vállalunk. 
Érd.: 06-20/916-3594

E-mail: edit.drotos@freemail.hu

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.

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

Megbízható, precíz munkaerővel!

Tel.: +36-70/775-1320

Kertész Áruházak Kft.

A Birla Carbon Hungary Kft az Aditya Birla csoport tagja. 
A cégcsoport a világpiac vezető ipari korom gyártója. 
Mint globális, indiai tulajdonú cégcsoport 120 000 alkalmazottal 
világszerte olyan értékekre építi működését mint az Elkötelezettség, 
Integritás, Sebesség, Szenvedély és Összehangoltság.

Tiszaújvárosi gyárunkban keresünk 

Rendszerkezelő
munkatársat.
Várjuk azon pályázók jelentkezését, akik szívesen részt vennének  
egy multinacionális cég termelési folyamatainak működtetésében.

Követelmények:
– Legalább középfokú  szakirányú végzettség (érettségi, technikum) 
– (vegyipari, villamos ipari, műszerész, gépész)
– számítógép felhasználói szintű ismerete
– önállóan és csapatmunkában történő munkavégzés
– �exibilis, jó probléma megoldó képesség
– �zikai terhelhetőség

Előny:
– kazángépész, turbinagépész, targoncavezetői, 
– emelő gépkezelői és teherkötözői tanfolyami képzettségek
– hasonló munkakörben szerzett szakmai tapasztalat

Amit nyújtunk:
– Versenyképes jövedelem,
– Stabil, multinacionális vállalati háttér,
– Szakmai fejlődési lehetőség,
– Teljesítmény alapú bónusz, 
– Személyre szabható cafetéria rendszer,
– 13. havi �zetés

Kérjük a pályázatot  és a bizonyítvány másolatokat   
2019. március 15-ig Nagy Attila HR Igazgató részére küldje meg  
az attila.nagy@adityabirla.com címre!

»You don’t have to be a scientist
to feel the right chemistry.«

birlacarbon.com

 

Tudta Ön, hogy itt helyben, a Szuperinfó 
irodáján keresztül, az ország 54 másik 

Szuperinfó lapjába is feladhatja hirdetését?

ÁLLÁSHIRDETÉS 
 

az ország bármely pontjára!

Szuperinfó lapjába is feladhatja hirdetését?

ÁLLÁSHIRDETÉSÁLLÁSHIRDETÉS

Szuperinfó lapjába is feladhatja hirdetését?

ÁLLÁSHIRDETÉSÁLLÁSHIRDETÉS
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513043

513049

513261

513263

513348



8 2019. február 27.

Tiszaújváros
Bejelentkezés: 49/737-307

Még nem tudod mit vegyél nőnapra?!

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

Váru n k mi nd en kit sze retettel, 

ah ol a leégés kizárt a ba rnu lás ga rantált!

Sőt... március 8-án 
féláron, 40 Ft/percért 
szolizhattok nálunk!

Lepd meg kedvesed egy szolárium bérlettel! 
Nőnapi bérlet akció 

a tiszaújvárosi MegaSun szoláriumban! 
2019. március 5-8-ig minden bérletünket 

akciósan vásárolhatjátok meg!

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.

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. 

-50%

A BERGER Házak Zrt. 
a következő pozíciókba keresi munkatársait, azonnali kezdéssel:

Építési-kivitelezési munkatársak
– Feladat: Kivitelezési helyszínen, előregyártott nagyelemes, fa vázszerkezetű 
 készházak (falpanelek, födém és tetőszerkezet) összeszerelése
– Előnyt jelent a szakirányú végzettség (ács-állványozó, asztalos, kőműves), 
 valamint tapasztalat építési, kivitelezési területen.

Brigádvezető
– Feladat: A kivitelezési terület előkészítése a faszerkezetű falelemek összeállításához
 Kivitelezési csapat koordinálása, ellenőrzése, velük együtt történő munkavégzés az 
 építések során
– Szakirányú képzettség
– Előny: építési területen szerzett tapasztalat.

Építésvezető
– Feladat: Folyamatban lévő kivitelezések ellenőrzése, koordinálása.
– Minimum középfokú szakirányú végzettség 
– Előny: építési területen, építésvezetői munkakörben szerzett tapasztalat

Munkavégzés helye: Magyarország teljes területe

A jelentkezéseket az allas@bergerhazak.hu e-mail címre várjuk 
fényképes önéletrajzzal, �zetési igény megjelölésével.

Bővebb felvilágosítás a +36-30/799-3669 telefonszámon.

TAGHLEEF INDUSTRIES KFT. 
PÁLYÁZATOT HIRDET

GÉPMESTER (gépkezelő)
munkakör betöltésére

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

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

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

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

Munkavégzés helye: TVK- Ipartelep Tiszaújváros

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

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

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

Kft.
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