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TISZAÚJVÁROS ÉS KÖRNYÉKE 2019. március 6. XXX/10.

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

Esküvői videofelvétel 
készítése

ZOLTÁN CLEAN LTD. 
Szőnyeg-, 

kárpittisztítást, 
penészirtást 

vállal cégeknek, 
magánszemélyeknek.

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

Újra kenyér
a Szent István úti üzletsoron, az ÚJVÁROSI ABC 
(régi kis Goods Market), várja régi és új kedves vásárlóit!

Nyitva tartás: H-P: 7:00-17:00, Szo.: 7:00-12:00, V: zárva

Kiegészültünk KENYÉR, CSEMEGE-, 
TEJ- és TEJTERMÉKEKKEL!

20-60%
kedvezmény!

Tiszaújváros, 
Árpád út 8.

KUPON 500 Ft
Hozd magaddal!

*5000 Ft felett érvényes!

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
a -ben!BÖRZÉKmini

Teljes körű üvegezés,
ajtó, ablak stb.

erkélyüvegezést is vállalunk
Sztrohár Képkeretezés

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

 

 
A Társaság célja egy évi 60.000 tonna gyártókapacitású, Európában egyedülálló, fejlett technológiát használó 
szintetikus gumi (S-SBR) üzem felépítése és működtetése Tiszaújvárosban. Az üzem a TVK Ipartelep területén fog 
működni, jelenleg építés alatt áll.  
 
Az S-SBR (oldószeres eljárással készült sztirol-butadién gumi) világszerte a kiemelkedő tapadási jellemzőkkel bíró, 
ugyanakkor gazdaságos (kisebb üzemanyag fogyasztást eredményező), magas kategóriájú autógumik meghatározó 
alapanyaga. 

Az új üzem évi ötmillió gumiabroncshoz lesz képes alapanyagot előállítani, a beruházás végén csaknem 200 családnak 
fogunk munkát és stabil megélhetést biztosítani. 

Az üzem megvalósításához keressük azokat a lelkes, kihívásokra nyitott kollégákat, akik velünk építik fel az 
ORSZÁG EGYIK LEGINNOVATÍVABB ÜZEMÉT. Év végéig több mint 150 fő felvétele valósul meg, legyen szó 
akár a vállalat operatív (termelés, mérnökség, minőségbiztosítás) vagy a funkcionális (beszerzés-logisztika) területeiről. 

 

 

Ha felhívásunk felkeltette érdeklődését, várjuk jelentkezését e-mail-ben a hr@jmsr.hu címre a betölteni kívánt pozíció megnevezésével.  

Aktuális állásajánlatainkról honlapunkon is tájékozódhat: www.jmsr.hu 

• Elvárások
• Japán felsőfokú nyelvtudás
• Tárgyalóképes aktív angol és magyar nyelvtudás

• Feladat
• Dokumentumok fordítása, akivitelezés és indítási fázisában a műszaki csapat támogatása tolmácsolással.

Japán tolmács

• Elvárások
• Vegyészmérnöki vagy folyamatmérnöki végzettség
• Min. 5 év szakirányú tapasztalat 

• Feladat
• Az SSBR beruházási projekt tervezési és megvalósítási fázisában technológusi szakterülettel kapcsolatos szakértői tevékenység ellátása.

Folyamatmérnök (technológus)

• Elvárások
• Felsőfokú villamosmérnöki végzettség
• Minimum 5 év szakmai tapasztalat

• Feladat
• A JSR-MOL Synthetic Rubber Zrt tiszaújvárosi területén elhelyezkedő SSBR üzem teljes villamos rendszerének szakmai felügyelete. 

Villamosmérnök

• Elvárások
• MSc irányítástechnikus villamosmérnök vagy mérnökinformatikus végzettség
• Min. 5 év talapsztalat DCS üzemeltetési területen

• Feladat
• A szakterületéhez tartozó fenntartási és fejlesztési feladatok műszaki támogatásának biztosítása a kivitelezés és majd az üzemeltetés során.

DCS mérnök

• Elvárások
• Középfokú végzettség (vegyész, gépész, vagy műszerész szakképzettség)
• Minimum 1 év szakmai tapasztalat

• Feladat
• SSBR üzem technológiai berendezéseinek kezelése, üzemvitelük felügyelete, a technológiai folyamat ellenőrzéséhez, fenntartásához és termelési program végrehajtásához 

szükséges terepi műveletek elvégzése.

Kezelő operátor

• Elvárások
• Középfokú végzettség (vegyész, gépész, vagy műszerész szakképzettség)
• Minimum 1 év szakmai tapasztalat

• Feladat
• SSBR üzem üzemvitelének felügyelete és folyamatos irányítása a technológiai paraméterek előírt értéken tartásával. 

Vezénylő operátor

Álláshirdetés
A JSR MOL SYNTHETIC RUBBER 

csapata Termelés területre 

RENDSZERKEZELŐ
munkatársat keres

Amit kínálunk

Feladatok

-

-
-

Jelentkezés
Fényképes,
magyar nyelvű önéletrajzod 
a hr@jmsr.hu

pozíció megjelölésével.

TISZAÚJVÁROS, TVK Ipartelep

Elvárások
 vegyész, gépész, 

műszerész szakképzettség

4 műszakos
 munkarend

512932
514334

512929

514500
514339

514487

514511

514333
514491

514766
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www.szuperinfo.hu

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

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

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.

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

A Miskolci Szakképzési Centrum 
pályázatot hirdet a 

Miskolci Szakképzési Centrum
Mezőcsáti Gimnáziuma és Szakképző Iskolája

(3540 Mezőcsát, Kossuth L u. 12.)

9 m2 alapterületű
büfé helyiségének bérbe vételére.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

A pályázat 
benyújtásának határideje: 2019. március 14., 12:00 óra

A részletes feltételek 
a www.miskolci-szc.hu oldalon olvashatóak.

514488

514525

514528

514536

514233

514515

514320
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Ha nem kapja 
a Szuperinfót,

hívja a 
(80) 442-444-es

telefonszámot!

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

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!

NYÍLT TOBORZÁSI NAP

TISZAÚJVÁROS
MÁRCIUS 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; +36-70/640-9291
facebook.com/jabiltiszaujvaros

MUNKÁT KERESEL? 
NÁLUNK A HELYED!

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 Gránit 199.000 Ft-tól 

Mészkő 219.000 Ft-tól
Műkő 99.000 Ft-tól
Tisztítás 9.900 Ft-tól
A készlet erejéig!

A 

porcelán kép 

ajándékba!

Tel.: 06-30/727-8027

Raktárkészlet kiárusítás
– gránit, mészkő, műkő –

Tóth síremlék

514535
514215

513932
514793

514660
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Fekete-Fehér Divatáru 

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

Kínálunk kedves 
Vásárlóinknak 

iskolai 
rendezvényekre, 

ballagásokra, 
szalagavatókra, 

esküvőkre, 
bálokra, partikra, 

temetésekre!

 - Akciós alkalmi 
fehér blúzok
- Kosztümök 

- Fér� öltönyök
EXTRA MÉRETEKBEN IS!

Többféle női-fér�  
szövetkabát.

Hobby állateledelek
Barom� - sertés - nyúl - bárány takarmányok koncentrátumok, 

vitaminok, szemes termények, ásványi anyag kiegészítők.
Szeretettel várjuk kedves vásárlóinkat !

Kínálatunkból:
– csibe indító morzsázott 20 kg-os (gyógyszeres)
– csibe nevelő morzsázott 20 kg-os (gyógyszeres)
– csibe befejező granulált 20 kg
– árutojó III dercés 20 kg
– malac indító dercés 20 kg
– süldő – hízó koncentrátum dercés 20 kg
– szójadara - 46% - 40 kg-os zsákban
– hízónyúl granulált 20 kg
– búzakorpa 25 kg
– száraz kutyatáp
– halcsali
– Jolovit 100 ml

Nagykereskedelmi 
rektárunkból végzünk 

kiszállítást egész 
Borsod-Abaúj-Zemplén 

megye területére, egyedi, 
egyeztetett fuvardíj 

ellenében, vagy érdeklődjön 
az alábbi telefonszámokon:
06-30/456-99-24, 

06-46/318-533

Magyarország Zrt.
TAKARMÁNY KIS- 
ÉS NAGYKERESKEDÉS
3574 Bőcs, Állomás u. 1.   www. bernotak.hu

INGYENES SZÁMÍTÓGÉPES

TALPFELMÉRÉS

Harmónia Gyógyászati Szaküzlet
Tiszaújváros, Szent István út 23/B. 
Tel.: 06-49/611-887; 06-20/571-0119 
Nyitva: H-P: 8-18; Szo.: 8-12 óráig

Időpont egyeztetés szükséges!

Talpvizsgálat időpont: 

2019. március 7. (csütörtök)

2019. március 19. (kedd)

Milyen esetekben lehet hasznos 
a személyre szabott talpbetét?

Hát- és derékfájdalom 
Lúdtalp 
Várandósság
Kamaszkori hirtelen növés 
Testsúly gyarapodás
Sportsérülések csökkentésére
Meglévő problémák 

 korrigálására 
 (Pl.: kalapácsujj,
 sarokfájdalom, 
 előláb fájdalom, bütyök)

514707

514710

514708



52019. március 6.

Hírek Tiszaújvárosból
Elstartolt a CityApp Tiszaújváros!

Márciustól elérhető a Google Play,  ■
illetve az App Store kínálatában 
Tiszaújváros új mobiltelefonos al-
kalmazása, a CityApp Tiszaújváros. 

Napjainkban egy modern város életében 
már elvárt követelmény, hogy minél több 
információt tegyen elérhetővé különböző 
infokommunikációs eszközökön, így mobilos 
alkalmazásokon keresztül is. Mindezeket fi-
gyelembe véve Tiszaújváros képviselő-testü-
lete úgy döntött, hogy célszerű egy mobiltele-
fonos app fejlesztése.
2018 nyarán kezdődött meg az alkalmazás ki-
dolgozása, melyen a kecskeméti CityApp Kft., 
illetve a Polgármesteri Hivatal szakemberei 
közösen dolgoztak.

Fedezd fel a várost!
Az alkalmazás minden olyan információt tar-
talmaz, amelyre szükségünk lehet: értesül-
hetünk Tiszaújváros híreiről és programkíná-
latáról, tájékozódhatunk a vendéglátóhelyek 
kínálatáról, nyomon követhetjük a Tisza TV 
műsorát. A városi kisokos menüpontban szá-
mos hasznos információt gyűjtöttek össze az 
alkalmazás fejlesztői az üzlet, városkártya, köz-
élet, szabadidő, egészség, oktatás, közlekedés 
témakörökben.
A helyi lakosok mellett természetesen a városba 

látogató vendégeknek is segítséget nyújt a 
többnyelvű (magyar/angol) app, amely erősít-
heti úgy a turizmus fejlesztését, mint a városba 
érkező új lakosok integrálását is. Az alkalmazá-
son keresztül lehetőség nyílik úgynevezett push 
üzenetek küldésére is, melyek segítségével a 
fontosabb információk, kiemelt hírek azonnal 
továbbíthatók a felhasználók készülékeire. 

Vállalkozásoknak
Az app fontos és praktikus eleme a tiszaújvárosi 
vállalkozások, üzletek gyűjteménye. A www.
cityapp.hu/tiszaujvaros adminisztrációs fe-
lületen bárki térítésmentesen regisztrálhatja 
szolgáltatását, ezzel is segítve a kereslet és 
a kínálat találkozását. A vállalkozói adatlapon 
feltüntethető minden fontosabb adat (cím GPS 
koordinátákkal, webcím, telefonszám, rövid 
leírás), amely a szolgáltatás megismerésében 
és a térbeli tájékozódásban egyaránt segíti a 
felhasználókat. 

Programod van, Tiszaújváros!
Az alkalmazás fejlesztésével párhuzamo-
san készült el az app adatbázisául szolgáló 
www.programodvan.tiszaujvaros.hu webol-
dal, amely a város programkínálatát gyűjti egy 
csokorba.
A CityApp Andorid és IOS platform-
ra is elérhető és ingyenesen letölthető az 
alkalmazástárakból.

514450
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H á z - ,  H á z r é s z e l a d á s

Hejőbába, főúton eladó gázkonvekto-
ros, vályogfalazatú, 2+1 félszobás csa-
ládi ház nagy telekkel. Irányár: 3 M Ft. 
Érd.: 06-70/381-5873.
Polgár, jó környéken eladó 108 nm-es, 3 
szobás, vegyes falazatú, összközműves 
családi ház 2300 nm-es telken. Irányár: 
8,3 M Ft. Érd.: 06-70/381-5873.
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 fűtésű 
családi ház eladó. Irányár: 7,5 M Ft. Érd.: 
06-20/501-6267.
Polgár, családi ház eladó gazdálkodás-
ra alkalmas földterülettel, vagy anélkül. 
Érd.: 06-20/359-0028.
Polgár, eladó központban 2 szoba-étke-
zős, 46 nm-es nappali elosztású családi 
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.
sajószöged, 3 szobás, összkomfor-
tos családi ház eladó. Érd.: 06-20/450-
8732.
Tiszaeszlár, 100 nm-es, összkomfortos 
családi ház eladó. A telek akár megosztva 
is eladó. Érd.: 06-30/938-3189.
Tiszapalkonya, eladó 1200 nm telken 
lévő, kb. 90 nm-es, 2 nagy szoba + nap-
palis, összkomfortos, konvektor ill. kan-
dalló fűtéses, felújítandó családi ház. Dup-
la garázs, kert, melléképület. Irányár: 7,3 
M Ft. Érd.: 06-30/981-8953.
Tiszaújváros, kertvárosban eladó tégla-
építésű, 123 nm-es, földszintes családi 
ház 870 nm-es telken. Irányár: 39 M Ft. 
Érd.: 06-70/381-5873

l a k á s e l a d á s

Tiszaújváros, eladó 54 nm-es téglalakás 
központi helyen, egyedileg átalakítva, szo-
bák külön nyílnak. Nagy erkély, konyha. 
Külön nagy pince árammal. Érd.: 18 óra 
után 06-30/474-6710.
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 földszinti, 37 nm-es, 
1+1 félszobás, erkélyes, felújított tár-
sasházi 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, központjában eladó 35 
nm-es, III. emeleti panellakás. Ár: 10 M 
Ft. Érd.: 06-70/422-6310.

l a k á s k e r e s é s 

Tiszaújvárosban 1,5 szobás felújított 
lakást vásárolnék 4 emeletes ház I. vagy 
II. emeletén. Érd.: 06-20/344-7268.

a l b é r l e T k í n á l a T

Tiszaújváros, 54 nm-es lakás a város-
központban albérletbe kiadó. Érd.: 
06-20/532-3516.

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.: 06-70/532-
2021.
Polgár, határában, a 36.sz. út mellett 16 
Ha. földterület eladó. Érd.: 06-30/291-
8344.

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

G a r á z s

Tiszaújváros, Árpád út elején lévő garázs 
eladó vagy kiadó. Érd.: 06-20/591-
4666.
Tiszaújváros, garázs eladó a Mátyás 
király úti garázssoron. Irányár: 3,7 M Ft. 
Érd.: 06-20/479-6530.
Tiszaújváros, garázs eladó a Vasútállo-
másnál, TVK bekötő úthoz közel. Villany, 
fúrt kút, akna, pince, padlás van. Érd.: 
06-70/935-7590.
Tiszaújváros, garázs kiadó a Bartók B. 
úti garázssoron. Érd.: 06-20/985-9869, 
06-70/383-2712.
Tiszaújváros, Juhar közi garázssoron 
garázs eladó. Érd.: 06-20/388-9176.
Tiszaújváros, Rózsa úton ház alatti garázs 
eladó. Érd.: 06-20/388-9176.
Tiszaújváros, Szederkényi úton 18 nm-es 
garázs eladó. Teljes pince, padlástér, vil-
lany. Érd.: 06-20/281-2844.

J á r M ű k e r e s é s 

autókat felvásárolunk normál, sérült, 
műszaki nélkülit adásvételi szerződéssel! 
Hívjon bizalommal, házhoz megyünk. Érd.: 
06-30/828-4048.
régi motorokat keresek! Simson, MZ, 
ETZ, Jáwa, stb. Tel.: 06-20/572-5142.

személyautókat és teherautókat veszek 
készpénzfizetéssel! Bármilyen korú, álla-
potú érdekel! Érd.: 06-30/231-7750.

á l l a T

Hízott kacsa, liba, pecsenyekacsa pucolva 
házhoz szállítással megrendelhető. Érd.: 
06-30/505-6249.
Vörös tojótyúk házhoz szállítva 700 Ft/db. 
Érd.: 06-20/204-2382.

e G y é b  e l a d á s

220 V-os betonkeverő és terménydaráló 
eladó. Érd.: 52/392-292.

eladó 29 soros vetőgép és 3 fejes eke. 
Érd.: Mezőcsát, 06-70/255-5089.
eladó traktorgumi felnivel 100.000 Ft, 
műtrágyaszóró 50.000 Ft, terményfelhor-
dó csiga 150.000 Ft. Érd.: +36-20/212-
9330.
Műtrágyaszóró és 8 tonnás fixplatós pót-
kocsi eladó. Érd.: 49/355-816.
szekrénysor eladó. Irányár: 50.000 Ft. 
Érd.: 06-20/611-2941.

e G y é b  k e r e s é s

Ipari ezüst, amalgám, platina, pallá-
dium felvásárlása készpénz fizetéssel. 
Non-Stop! Tel.: 06-30/496-6417.

személy- és teherautókat, vashulladékot 
vásárolok. Érd.: 06-70/532-2021.

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

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

Cserepes lemeztetők készítése bon-
tás nélkül palára is. Palatetők átfedé-
se bitumenes zsindellyel. Lapostetők 
víz-szigetelése. Csatornázás, kémény-
rakás. Ingyen árajánlat! 15 % kedvez-
mény! www.lackoteto.5mp.eu Érd.: 
06-70/591-9739.
dunnából paplankészítés kedvező áron 
Polgáron! Érd.: 06-30/352-1745.
lomtalanítást és hulladék elszállítást, 
udvarok, telephelyek takarítását vállaljuk 
korrekt munkával, kedvező áron. Érd.: 
06-30/828-4048.
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.

Társasházak, családi házak homlok-
zati hőszigetelése, festés-mázolás, 
tapétázás. hoszigetelesfestes.hu Tel.: 
06-70/369-1614.

Tetőfelújítás cserepeslemezzel, pala-
tetők zsindelyezése, ereszcsatorna cse-
re, kémény felújítás. Érd.: 06-20/911-
1717.

Újévi szerencsejóslatok! Mesterjós meg-
mondja, mit tartogat számodra 2019. Gyó-
gyító-tisztító energiák. 06-70/434-2178.

Vállalunk ácsmunkát, kőművesmun-
kát, (lakásfelújítást A-Z-ig), térköve-
zést, aszfaltozást, kerítésépítést. Érd.: 
06-30/361-5947.

M u n k a H e l y e T  k í n á l

a Szőke Tisza Vendéglőbe pultos hölgyet 
keresünk. Lottó terminál ismerete előny. 
Érd.: 06-30/497-9395.

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

Apró

Polgár központjában lévő 
SZÉPSÉGSZALONBA 

fodrászt, 
kozmetikust, 
manikűröst 

keresünk 
március 1-i kezdéssel.

Érd.: 06-70/773-6666

Sajószöged központjában,
a 35-ös főút mellett

25 m2-es 
helyiség kiadó 
(zöldség, fodrászüzlet, iroda). 
Érd.: 06-30/987-2080

Igényesen felújított 56 m2 
lakás Tiszaújvárosban 
az Árpád úton KIADÓ,

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

Otthon Lakástextil 
Szaküzlet

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

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

Nőnapi akció március 6-9-ig!
l minden horgoló és kötőfonal
l minden kész asztalterítő
l minden díszpárna és díszpárnahuzat
l minden női harisnyanadrág és  zokni 

20% kedvezménnyel!
Nyitva: H-P: 9.00-17.30, Szo.: 9.00-12.30-ig

A Deluxe Ablak Kft. 
nyílászárók, árnyékolástechnikai

termékek szerelésében jártas, 
önálló munkavégzésre képes 

szakembert keresünk 
hosszú távra

(jogosítvány előny). 
Érdeklődni: 

30/336-5528, 30/275-5750
e-mail: 

deluxeablak@gmail.com

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. 

Március hónapban  
az alábbi FIZETŐS 

OKJ-s tanfolyamok 
indulnak:

Biztonságszervező
Töltőállomás kezelő

Aranykalászos gazda
Személy-vagyonőr

Fogadós
Élelmiszer eladó

Boltvezető
Érdeklődni 

és jelentkezni lehet: 
06-30/584-1185

A Tiszakeszi Sütőüzem  
éjszakai raktáros 
- árukipakoló-, 
árukiszállításra-, 
csomagoló-, 
tábla és kemence 
munkára keres DOLGOZÓKAT! 
A betanítást vállaljuk! 
A környékről a bejárást támogatjuk, a szállás megoldható.

Jelentkezés: 06-20/964-2413

ELROMLOTT AZ AUTÓJA?
SZEMÉLYGÉPKOCSI  

BÉRELHETŐ, 
akár 1 napra is!

Tel.: 06-20/229-4967

511341

514336

510445

514347

514561

514524

511783

514552
514662

514530

514782
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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 munká-
ra betanított dolgozókat keresünk. Férfi-
ak és nők jelentkezését egyaránt várjuk, 
ingyenes szállással. Elvárás: 8 ált. isko-
la. Érd.: +36-30/709-3150, +36-70/236-
7297 (quality Job).
Teljes és rész munkaidőbe irodai munka-
társat keresünk polgári telephelyű vállalko-
záshoz. Kommunikációs szintű angol nyelv-
tudás előnyt jelent. Jelentkezés önéletrajz-
zal: iroda@stefancamion.hu címen lehet. 
(Stefán-Camion Ker. 2006 Kft.)

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

56 éves nő OKJ-s bizonyítvánnyal kony-
hai kisegítő munkát vállal. Tel.: 06-20/463-
0852.

V e G y e s

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

 
Tiszaújvárosi Szuperinfó

Temetői munkára 
„B” kat. jogosítvánnyal 

rendelkező munkatársat 
keresünk.

Tel.: 30/525-1725 Hadész Kft.

Golden Rose 2002 Kft.
Miskolcon, 

a Búza téri Lottózóba 
munkatársat 

keresünk. 
Betanítást vállalunk. 

Érd.: 06-20/916-3594
E-mail: 

edit.drotos@freemail.hu

Megbízható, 
dolgozni szerető

gépkezelőket 
keresünk.

 Ha ilyen vagy, 
küldd az önéletrajzod 
erre az e-mail címre: 
 Info@polipack.hu

 Biztos munkahely. 
NÁLUNK ÉRTÉK 

AZ EMBER.

Kertész Áruházak Kft. – Választék és szakértelem

Aktuális ajánlatunkban 

3580 Tiszaújváros, Széchenyi utca 21-23.Kertész-Iparcikk
Szaküzlet

Minden kiskerti
 kiszerelésű Kecskeméti 

Jubileum és Mobil
paradicsom 

vetőmag 

20% 
kedvezménnyel* 

Felco 600 típusú 
összecsukható fűrész
6.990 Ft/db helyett 

4.950 Ft/db*

Hecht
metszőollók 
1.190 Ft/db-tól

Felco 12 forgó nyelű 
metszőolló
17.299 Ft/db

Látogasson el webáruházainkba:  www.kerteszaruhazak.hu  www.kerteszbarkacs.hu
*Az akció 2019. március 7-től március 13-ig tart!

VETŐMAGOK KIEMELT 
KISKERESKEDELMI FORGALMAZÓJA, 
HA ÖN TERMÉSBEN GONDOLKODIK...

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: 2019/10. 
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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www.ajtoablakmiskolc.hu
Tel.:  06-30/525-60-91

98.900 Ft Az
 ár

ai
nk

 ta
rt

al
m

az
zá

k a
z Á

FA
-t,

 bo
nt

ás
t, 

be
ép

íté
st

 
és

 tö
rm

el
ék

 el
sz

ál
lít

ás
t, 

kü
lső

 és
 b

el
ső

 p
ár

ká
ny

t.

129.900 Ft

+ redőny 18.000 Ft + redőny 24.000 Ft

+ redőny 35.000 Ft

PAULECZKI SÍRKŐ

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

2019. március 31-ig történő megrendelés
esetén AJÁNDÉK KASPÓT, vagy MÉCSESTARTÓT kap!

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

2019. március 31-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

514518
514156

514533

514656

514659

514549
514315

514384
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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.

Új!

Új!

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. 03. 31-ig történő megrendelésnél 
INGYEN betűvésés + 1 db ajándék váza!

KÖNYVELÉS!
Bevallás készítés.

Süt-Kom Adó Bt.
Érd.: 06-20/922-9822

Rendelje meg tavaszi 
akciós tüzelőjét! 

Termékeink: tölgy, bükk, akác, stb...
és kiváló minőségű szén kapható.

Mennyiségtől függően ingyenes szállítás!
Hívjon bizalommal! Tel.: 20/470-9378

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

-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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