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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.

KÖNYVELÉS!
Bevallás készítés.

Süt-Kom Adó Bt.
Érd.: 06-20/922-9822

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!

Több éves tapasztalattal 
vállalom lépcsőházak
és lakások festését, 
tapétázását és mázolását. 

Tokaji György 06-70/408-1888

Temetői munkára 
„B” kat. jogosítvánnyal 

rendelkező munkatársat 
keresünk.

Tel.: 30/525-1725 Hadész Kft.

NAPOSCSIBE ÉS 
TAKARMÁNYBOLT 

ajánlata:
Előjegyzést felveszünk 

NAPOS, ELŐNEVELT és 
1,7 kg súlyú (KH) 

Red Master VÁGÓCSIRKÉRE. 
Szállítás folyamatosan.

Most érkezett 
VETŐBURGONYA 

mini gumó 50 sz. Hópehely, 
Kleopátra, Desire, Kondor 

illetve 
15 kg-os kiszerelésű 

Bella Rosa és Balatoni Rózsa 
vetőburgonya.

Megérkeztek a 
holland virághagymák 

és gumók.
Naposcsibe és Takarmánybolt

4090 Polgár, Rákóczi út 8.
Telefon: 52/237-327

Nyitva: H-P: 8.00-12.00, 14.00-17.00,
Szo.: 8.00-12.00

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

Polgár 
központjában lévő 
SZÉPSÉGSZALONBA 

fodrászt 
keresünk! 

Érdeklődni:

06-70/773-6666

Nagy Péter 
Épület-

és lakás-
felújítás

Tel.: 06-20/962-5146

l Kőműves- és 
 festő munkák
l Gipszkarton 
 szerelés, burkolás
l Épületszigetelés
l Bontás

Tetolemez
          Forgalmazás

Miskolc, Fonoda utca 2.
A gyár kirendelt miskolci irodája

1 220 ft-tólA
legjobb
   áron
 nálunk!

80 m2-tol ingyen
házhoz szállítás!

06 70 636 1492

''

''

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
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MISKOLC
Pesti úti TTL parkoló
MÁRCIUS 21-től 

(csütörtök)
MÁRCIUS 31-ig

 (vasárnap)

Előadások kezdete:
hétköznap

18 óra
szombat

15 és 18 óra
vasárnap

11 és 15 óra
Március 25. hétfő és 
26 kedd: SZÜNNAP

FŰTÖTT  
NÉZŐTÉRREL!

� �        

CIRKUSZ
 INFORMÁCIÓ:

06 20 935 40 50

A Magyar Nemzeti Cirkusz bemutatja:

A Richter család neve az utóbbi 25 évben a szám-
talan, rangos nemzetközi sikereknek és állami 
kitüntetéseknek köszönhetően összefonódott a 
minőségi cirkusz fogalmával. Minden idők legiz-
galmasabb és leglátványosabb műsora!

 Extrém motorshow, 20 métert repülő FMX motoro-
sok.  Steve és Jones Olaszország legnagyobb nevette-
tői.  Simet László a londoni olimpia záró produkciójával. 

 A legendás tripla szaltó, repülő emberek, 5 afrikai ele-
fánt, zsiráfok, zebrák, púpos tevék.  Richter csoport 
Lovas akrobaták.  A műsort 8 fős zenekarunk kíséri és 
énekesünk Lady Masallah.
A Magyar Nemzeti Cirkusz Magyarország legnagyobb 
és legszínvonalasabb utazó cirkusza. I� . Richter József 

igazgató és 70 fős társulata sok szeretettel várja az 
igényes szórakozásra vágyó közönségét.

1 jegyet � zet 2 jegyet kap B szektorba, 
ha ezt a szelvényt a cirkuszpénztáránál átadja.

�
�        

515751
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32019. március 13. Ha komolyan kíván hirdetni... ... minden héten!

KERETES HIRDETÉSSEL,
TERJESZTÉSSEL 

kapcsolatban 
kérem hívja a következő 

telefonszámot: 
06-30/532-8918

Pázmándiné Varga Alíz 
szerkesztő-irodavezető

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
MÁRCIUS 14., 21., 28. és ÁPRILIS 4. x 8:00
JABIL GYÁREGYSÉG, HUSZÁR ANDOR ÚT 1.

Munkatársakat keresünk betanított, könnyű fizikai munkára és 
logisztikai munkakörökre, továbbá elektronikai tapasztalatot 
igénylő pozíciókra!

BRUTTÓ 75.000 FT BELÉPÉSI BÓNUSZ MINDEN 
2019. ÁPRILIS 16-IG BELÉPETT ÚJ DL KOLLÉGÁNAK!

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!

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: 2019/11. 
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

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!

515759
515987

513933

516158

Tiszaújváros
Bejelentkezés: 49/737-307

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

Tiszaújváros

Váru n k mi nd en kit sze retettel, 

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

Felső kategóriás álló- 
és fekvő gépek, kímélő, 
mély barnító csövekkel 
+ D vitamin lámpákkal.
Egész évben folyamatos 
perc- és bérlet akciók!

Szolári u m szalon, 

luxuskörnyezetben!

Névnapra, születésnapra 
ajándékba lepd meg kedvesed 

egy szoláriumbérlettel!

515994
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Európai Szociális
Alap

Az Észak-Magyarországi régióban 22 jogpont irodában, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyében 11 
irodában működik ingyenes jogsegélyszolgálat. Munkavállalók, munkáltatók, és vállalkozások egy-
aránt igénybe vehetik az ingyenes személyes, telefonos, online, e-mailes jogi tanácsadást a mun-
kajog, társadalombiztosítási jog, társasági-cégjog, adójog témakörökben. Új szolgáltatás az alternatív 
vitarendezés, döntőbíráskodás, melyet szintén ingyenesen vehetnek igénybe az érdeklődők. 
JOGpont irodák:

INGYENES JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT
és alternatív vitarendezés 

GINOP-5.3.3.-15-2015-00002

További információ, jogpont irodák elérhetősége,
az ügyfélfogadás rendje: www.jogpontok.hu

Ingyenesen hívható Zöld szám: 
06-80-77-88-00

E-mail: jogpontok@kisosz.hu

Kalasné Dr. Tóth Mária 3580 Tiszaújváros, Bethlen G. u.30. kedd, csütörtök: 15:45-17:45
Dr. Zemlényi István 3565 Tiszalúc, Széchenyi u. 2. csütörtök: 13:30-18:30
Dr. Tímárné Dr. Kaló Éva 3400 Mezőkövesd, Szent László tér 18. páratlan hét kedd:15:00-20:00
  páros hét kedd: 09:00-14:00
Dr. Tímárné Dr. Kaló Éva 3450 Mezőcsát, Kiss J.u.1. páratlan hét kedd:09:00-14:00
  páros hét kedd: 15:00-20:00

  Elérhetőség:  
20/520-8732, 46/505-088

A Fly-Trans Kft.

KIEMELT KERESETI  
LEHETŐSÉGGEL 
40 tonnás szerelvényre és 

7,5 tonnás teherautóra keres

g é p j á r m ű ve z e t ő t . 
Export-import fuvarfeladatok  

végzésére, (nem uniózás) 
új flottával, miskolci telephelyre.

Tiszaújvárosi Rendelőintézet
Bethlen Gábor út 11-13.
Bejelentkezés: 06-30 / 270-3836 
www.acusticus.hu, info@acusticus.hu

Kelet-Magyarország
legnagyobb halláscentruma

Forduljon szakemberhez!
Az előírásoknak megfelelően minden hallásvizsgálatot 
kizárólag audiológus (hallásgondozó) szakorvos és szak-
asszisztens végezhet egy ún. szakmai protokoll alapján. 
Érdemes olyan halláscentrumot felkeresni, ahol minél 
több gyártó által forgalmazott készülék elérhető, adott a 
próbahordás, a garancia lehetősége, és – a jogszabályok 
betartásával – részletfi zetés is biztosított, több évtizedes 
szakmai tapasztalat mellett. Az Acusticus Halláscentrum-
ban mindez egy helyen elérhető: klinikai szakorvosokkal 
várjuk ingyenes hallásvizsgálatra, számos gyártó legmoder-
nebb, minden igényt kielégítő készülékeivel, próbahordási, 
fi zetéskönnyítési lehetőséggel, utógondozás, folyamatos 
féláras elemellátás, szakmai konzultáció, szerviz biztosítá-
sával azokat, akik úgy érzik, szeretnék a legtisztábban érteni 
a hangokat.

TB-támogatott hallókészülékek
Akinek hallókészülék viselése indokolt, jogosult társada-
lombiztosítási támogatást igénybe venni, amelynek mérté-
két, a fi zetendő térítési díjat a Nemzeti Egészségbiztosítási 
Alapkezelő (NEAK) határozza meg, attól eltérni nem lehet. 
Kivétel ez alól a NEAK által nem támogatott, teljes áron 
kapható hallókészülék.

- ingyenes hallásvizsgálat
- szakorvosi tanácsadás
- 21. századi hallókészülékek
- 8 márka széles választéka
- megfelelő beszédértés zajos
   környezetben is

Ingyenes hallásszűrés
és szakorvosi tanácsadás Tiszaújvárosban

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

515744
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Hírek Tiszaújvárosból

A Tiszaújvárosi  ■
Nyugdíjasok Egyesüle-
te éves közgyűlést, 
mely egyben tisztújító 
is volt. A jelöltek az elő-
ző évekhez képest nem 
változtak, a Tiszaújvá-
rosi Nyugdíjasok Egye-
sülete régi-új vezetése 
most négy évre kapott 
bizalmat.  

- Nagy örömünkre egyre töb-
ben csatlakoznak hozzánk - 
nyilatkozta Varjas Lászlóné, az 
egyesület elnöke. - Az elmúlt 
években az volt az elsődleges 
cél, hogy a hatvan éven felü-
lieket is becsábítsuk az egye-
sületbe. Ebből a szempontból 
is eredményesnek mondható 
az elmúlt időszak, hiszen nőtt 
a létszámunk. A 2018-as lét-
szám szerint 685 tagunk van. 
Bízunk benne, hogy a jövőben 
még többen csatlakoznak hoz-
zánk és elérjük a 700 főt.

- Mivel tudják csábítani a 
nyugdíjasokat? 
- Két éve vezetem az egyesü-
letet és elmondhatom, hogy 
nagyon mozgalmas két évet 
áll a hátunk mögött. Renge-
teg programot szervezünk, 
amik nagyon jól sikerültek. 
Azt gondolom, hogy minden-
ki talál kedvére valót. Kiemel-
ném az idősek hetén a test-
vérvárosok találkozóját, ami 

rendszerint nagyon jól sikerül. 
Minden alkalommal jó érzéssel 
térnek haza a testvérváros-
okból delegált küldöttségek. 
A meghívást sokszor viszo-
nozzák is, így voltunk tavaly 
májusban Csíkszeredán. Né-
gyen utaztunk, és négy napot 
tölthettünk el a gyönyörű er-
délyi városban, és azt hiszem 
elmondhatom a többiek ne-
vében is, hogy csodálatos 

élményekkel tértünk haza. 
- Milyen feladatok, célok fo-
galmazódtak meg a következő 
négy évre?
- Ha már a testvérvárosokról 
beszélgetünk, mindenképpen 
fontosnak tartom, hogy meg-
tartsuk és erősítsük a kapcso-
latot, az együttműködést. A 
hagyományőrző programokat 
továbbra is megszervezzük, 
hiszen igény van rá. Azon kívül 

igyekszünk mindig új dolgokat 
is kitalálni, aztán, ha jól sike-
rül, természetesen rendsze-
resen megszervezzük. Ilyen 
például az augusztus 22-én 
megtartott nagymama-uno-
ka találkozó (lásd alsó képün-
ket). Már két alkalommal meg-
rendeztük és nagy sikere volt, 
úgy néz ki, hogy hagyomány-
nyá válik ez a rendezvény is. 
De nem feledkezünk el azok-
ról a tagjainkról sem, akik a 
sportolás hívei. Rendszeresen 
szervezünk olyan programot, 
amikor a mozgás, a sport van 
a középpontban. 

Lendületben a nyugdíjasok egyesülete

Az elnökség 
megválasztott tagjai:
Varjas Lászlóné elnök
Borbély Zoltánné
Csengéné Bányász Terézia
Ferencz Gyuláné
Nagy Lajosné
Várkonyi Ilona
Vörös Béla

515697



6 2019. március 13.

H á z - ,  H á z r é s z e l a d á s

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.
Kesznyéten, 4 szobás, összkomfortos 
családi ház, gázos, cserépkályhás, búto-
rozva, eladó. Érd.: 06-30/271-3492.
Polgár, eladó 923 nm-es telken 4 szo-
ba, 33 nm-es nappali elosztású, jó álla-
potban lévő lakóingatlan. Irányár: 16,9 
M Ft. Érd.: 06-70/381-5873.
Polgár, központhoz közel 3 szoba-
nappali-konyhás, összkomfortos, vegyes 
tüzelésű, radiátoros családi ház eladó, 
dupla telekkel. Irányár: 8,5 M Ft. Érd.: 
06-20/943-2003.
sajóörös, a Kastély kertben családi 
ház nagy kerttel, garázzsal eladó. Érd.: 
06-70/333-7669.
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.
Tiszapalkonya, eladó 1200 nm tel-
ken lévő, kb. 90 nm-es, 2 nagy szoba 
+ nappalis, összkomfortos, konvektor ill. 
kandalló fűtéses, felújítandó családi ház. 
Dupla garázs, kert, melléképület. Irány-
ár: 7,3 M Ft. Érd.: 06-30/981-8953.
Tiszaújváros, kertvárosában eladó tég-
laépítésű 123 nm-es, földszintes csalá-
di ház 870 nm-es telken. Irányár: 39 M 
Ft. Érd.: 06-70/381-5873.
Tiszaújváros, kertvárosban eladó 993 
nm-es telken, három szinten kialakított, 
két generáció részére is megfelelő, dup-
la komfortos családi ház. Irányár: 60 M 
Ft. Érd.: 06-70/381-5873.

l a K á s e l a d á s

Miskolc, belvárosában Soltész N.K. u. 
77 nm-es, gázos, II. emeleti lakás, két-
emeletes épületben eladó. Belsőud-
varos, pihenőkertes társasházi lakás. 
Gépészetileg teljesen felújított, ablakok 
cserélve műanyag nyílászárókra. Nap-
pali + étkező + konyha egyben, 3 szo-
ba, előszoba, fürdőszoba, külön WC. Ár: 
14,99 M Ft Érd: 06-20/980-6678.
Tiszaújváros, Deák téren eladó 37 
nm-es, egyedi fűtéssel rendelkező, klí-
más, III. emeleti lakás. Érd.: 06-70/419-
9555.
Tiszaújváros, eladó 54 nm-es téglala-
kás központi helyen, egyedileg átalakít-
va, szobák külön nyílnak. Nagy erkély, 
konyha. Külön nagy pince árammal. Érd.: 
18 óra után 06-30/474-6710.
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, 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, 41 nm-es, bútorozatlan 
lakás 2019.04.01-től hosszú távra, igé-
nyesnek kiadó. Érd.: 06-20/377-4134.
Tiszaújváros-Tiszaszederkény, szál-
láshely 10 főig cégek részére bérbe-
adó, hosszabb távra. Érd.: 06-20/204-
5745.

F ö l d ,  K e r T 
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, garázs eladó a Mátyás 
király úti garázssoron. Irányár: 3,7 M 
Ft. Érd.: 06-20/479-6530.

Tiszaújváros, garázs eladó a Rend-
őrségnél. Irányár: 2,8 M Ft. Érd.: 
06-70/409-2830.
Tiszaújváros, Rózsa úton ház alatti 
garázs eladó. Érd.: 06-20/388-9176.
Tiszaújváros, Szederkényi úti garázs-
soron 11.sz. garázs hosszú távra kiadó. 
Érd.: 06-70/638-3108.
Tiszaújváros, Szederkényi úton 18 
nm-es garázs eladó. Teljes pince, pad-
lástér, villany. Érd.: 06-20/281-2844.

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

é P í T é s i  T e l e K

Tiszaújvároshoz 5 km-re 6400 nm-es 
telek épületekkel eladó. Bármilyen 
tevékenységre alkalmas, akár lakópark 
kialakítására is. Érd.: 49/355-816.

J á r M ű K e r e s é s 

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

személyautókat, teherautókat vásá-
rolok azonnali készpénzfizetéssel! 
Bármilyen korú, állapotú érdekelhet! 
Érd.: 06-30/231-7750.

á l l a T

Hízott kacsa, liba, pecsenyekacsa 
pucolva házhoz szállítással megrendel-
hető. Érd.: 06-30/505-6249.

n ö v é n y

dióbél eladó. Érd.: 49/355-816

e G y é b  e l a d á s

220 V-os betonkeverő és terménydará-
ló eladó. Érd.: 52/392-292.
eladó 29 soros vetőgép és 3 fejes eke. 
Érd.: Mezőcsát, 06-70/255-5089.
eladó talajmaró 200.000 Ft, vetőgép 
320.000 Ft, ásóborona 400.000 Ft. Érd.: 
+36-20/212-9330.
eladó új beltéri ajtó 203x75 cm. Érd.: 
06-20/579-1121.
elektromos rokkantkocsi szinte új álla-
potban eladó, házhoz viszem. Bármilyen 
Simson-t vásárolnék. Érd.: 06-70/500-
3023.
Műtrágyaszóró és 8 tonnás fixplatós 
pótkocsi eladó. Érd.: 49/355-816.
szekrénysor eladó. Irányár: 50.000 Ft. 
Érd.: 06-20/611-2941.

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

szobafestést, szigetelést, kőműves és 
ácsmunkát vállalunk. Érd.: 06-20/943-
5564.

Társasházak, családi házak hom-
lokzati hőszigetelése, festés-mázo-
lás, tapétázás. Érd.: 06-70/369-1614, 
hoszigetelesfestes.hu

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

Fák szakszerű kivágása, zöld hulladék 
elszállítása, garancia vállalással. Érd.: 
06-20/267-7676.
Palatető bontás nélküli felújítása szí-
nes, mintás, bitumenes zsindely-
lyel. Ingyenes árajánlatkészítés. Akció 
-10%. Érd.: 06-30/229-2206, www.
palatetofelujitasjavitas.hu

M u n K a H e l y e T  K í n á l

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)

boczkó&boczkó Kft. munkájára igé-
nyes munkavállalókat keres ajkai, 
pétfürdői telephelyére bádogos elő-
készítő munkák műhelyben történő 
munkavégzésére, valamint hőszige-
telési és fémlemezburkolási munkák 
építkezéseken történő munkavég-
zésére. Pályakezdők jelentkezését 
is várjuk. Iskolai előképzettség nem 
szükséges. Érdeklődni +36-30/792-
6377 telefonszámon 8-16 óráig lehet, 
illetve a fényképes önéletrajzokat az 
iroda@boczko.hu e-mail címre kér-
nénk megküldeni.

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

Férfi és női betanított dolgozókat 
keresünk Győr-Moson-Sopron megyei 
munkára, jó kereseti lehetőséggel és 
ingyenes szállással. Elvárás 8 általá-
nos. Qualiti Job Kft. Érd.: 06-30/709-
3150, 06-70/236-7297.

szakképzett eladót felveszünk. Jelent-
kezés fényképes önéletrajzzal: Kása Tér 
Bolt Kft. Hejőbába, Templom tér 2. Érd.: 
06-70/941-0554.
Teljes és rész munkaidőbe irodai mun-
katársat keresünk polgári telephelyű 
vállalkozáshoz. Kommunikációs szintű 
angol nyelvtudás előnyt jelent. Jelentke-
zés önéletrajzzal: iroda@stefancamion.
hu címen lehet. (Stefán-Camion Ker. 
2006 Kft.)
vidéki munkásokat keresünk építőipa-
ri segédmunkára hosszú távra. Jó kere-
seti lehetőség. Szállást biztosítunk. Érd.: 
06-30/301-0898 Moratus Kft.

T á r s K e r e s é s

vénusz Társközvetítő. Alapítva: 1986. 
Érd.: 06-70/314-3897.

 
Tiszaújvárosi Szuperinfó

Apró

ÁLLÁSHIRDETÉSEK AZ ELÉRHETŐ LEGTÖBB

Otthon Lakástextil 
Szaküzlet

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

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

Belső árnyékolástechnika 
kínálata!

l Reluxa l Szalagfüggöny
l Sávroló l Roletta l Szúnyogháló 

l Lapfüggöny l Ra�roló

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

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
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SZÉKESFEHÉRVÁRI MUNKA
INGYENES SZÁLLÁSSAL 

GÉPKEZELŐ:06/20/3363803 

Átlag br.265-286.000 Ft kereset
+ havi cafeteria + bónuszok

FIZETÉSI ELŐLEG és INGYENES LEUTAZÁS

26
86

71

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

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

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

Sajószöged központjában,
a 35-ös főút mellett

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

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.

Tiszaújvárosi Nevoló Kft. 

keres J.C.B 3 CX 
munkagépre 

kezelőt. 
Szakmai tapasztalat 

előny.
Jelentkezni: 8-16 óráig 
a 06-30/389-3080 

telefonon.

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

Megbízható, precíz munkaerővel!

Tel.: +36-70/775-1320

515905
515688

515745

515800

515757
515756

511783

515774

515775

575778

575792

516134

516160



72019. március 13.

ÓRIÁSI VÁLASZTÉK, KEDVEZŐ ÁRAK!

MEGÉRKEZTEK AZ ÚJ NYÁRI GUMIK!
GUMIDISZKONT ÁRUHÁZ

25
év

Nálunk nem kell bejelentkezni,
bármikor jöhet 8.00–17.00 óra között!
3527 Miskolc, József Attila u. 51. Tel.: 46/413-756

Petőfi Sándor elbeszé- ■
lő költeménye, a János 
vitéz elevenedik meg a 
Miskolci Nemzeti Szín-
házban. A kalandokkal és 
szerelemmel teli történet 
ezúttal mesebalett for-
májában kerül a gyere-
kek elé a Miskolci Balett 
előadásában. Huszárok-
kal, óriásokkal, tündérek-
kel, boszorkányokkal és 
számos más mesehőssel 
találkozhatnak március 
6-tól a legkisebbek a Ka-
maraszínházban.
Kozma Attila rendező-koreog-
ráfus látványos és izgalmas elő-
adást ígér a nézőknek. – Igazi 
mesevilágot igyekszünk terem-
teni a gyerekek számára. A vizu-
ális háttér, a látványos jelmezek 
és figurák segítségével igyek-
szünk a tánc, a színház világát 
közelebb hozni a kicsikhez.
Egy rendkívül kalandos, izgal-
mas történetet mesélünk el 
nekik, és egy varázslatos vi-
lágba juthatnak el János vitéz 
kalandozásai során. Az előadás 
érdekessége, hogy egyfajta 

összművészeti produkcióként 
is leírható. A tánc, a test kifeje-
zőeszközei mellett a táncosok-
tól elhangzanak Petőfi Sándor 
verssorai, de báboznak, ze-
nélnek is az együttes tagjai – 
mondja a rendező. – A Miskol-
ci Balett egy nagyon nyitott és 
tehetséges csapat, él bennük a 
kíváncsiság minden előadás-
ban az új lehetőségek és for-
mák iránt.
 Emellett pedig a gyerekközön-
ségnek mindig ajándék előadást 
készíteni. Azt látom a táncoso-
kon is, hogy jutalomjáték szá-
mukra ez a mesebalett. Renge-
teg komoly feladaton vannak 
idén túl, és bőven vár is még 
rájuk munka ebben az évadban, 
most viszont játszhatnak, el-
engedhetik magukat, ők is fel-
szabadulhatnak ebben a me-
sevilágban – árulja el Kozma 
Attila.
Szűcs Boglárkát láthatja a 
közönség Iluska szerepé-
ben, aki korábban már több 
mesebalettben is színpadra 
állt. A táncművész szerint sok 
energiát tud adni az, hogy a 
gyermekek igazán őszinte kö-
zönség. – Azonnali és termé-
szetes reakció érkezik felőlük 
egy-egy előadás során. Nem 

félnek kinyilvánítani a vélemé-
nyüket és tetszésüket, ami ne-
künk is jó érzés – mondja. A sze-
rep kapcsán elárulta, könnyen 
tudott azonosulni szerepével. – 
Iluska megformálásában igyek-
szem a mesebeli tiszta szívű, 
szerény, kedves lányt megje-
leníteni. Az egyik kedvencem 
a Tündérország jelenet, ahol 
minden örök és tökéletes, el-
tűnnek a problémák, minden, 
ami rossz vagy gonosz, és csak 
a természetes szépség vesz kö-
rül minket. Én máig tudok hinni 
a meséknek ebben a tökéletes 
világában, bármennyire is nai-
van hangzik, a lelkem mélyén 

mindig ott élnek a mesék. Azt 
gondolom, hogy a gyerekeknek 
és felnőtteknek is szüksége van 
mesékre és csodákra – fűzi hoz-
zá Szűcs Boglárka.
A címszereplőt alakító Dragos 
Dániel elárulta, a János vitéz 
kedvenc meséje volt, gyer-
mekként nem telhetett el hét 
anélkül, hogy ne nézte volna 
meg a Petőfi Sándor elbeszélő 
költeménye alapján született 
mesét. – Még ma is kívülről tu-
dom a verssorokat, így szeren-
csém volt, nem kellett sok idő 
a szövegtanulásra – mondta el 
a táncművész. 
– János Vitéz számomra az igazi 

hős karakterét testesíti meg, 
aki bátorságával, erős lelkével 
és kitartó szerelmével leküzdi 
a vándorlása során elé kerü-
lő akadályokat – meséli. – Iz-
galmas élmény a tánc mellett 
szöveggel és zenével is dol-
gozni ebben a darabban. Azt 
gondolom, mindannyiunknak 
új élmény, és nagy kihívás ez 
az előadás – teszi hozzá Dragos 
Dániel. 
Petőfi Sándor: János vitéz - 
mesebalett 12 éves korig
Rendező: Kozma Attila
Amíg Kukorica Jancsi Iluskát 
öleli a folyóparton, az őrzé-
sére bízott nyáj szétszéled. 
Ezért Jancsit elüldözi gazdája 
a faluból.
A fiú vándorlása alatt találkozik 
zsiványokkal, óriásokkal, beáll 
lovashuszárnak, harcol a hábo-
rúban, ahol megmenti a fran-
cia király lányát, meglesi a bo-
szorkányok gyűlését, és még a 
sárkánykígyót is legyőzi, hogy 
végül János vitézként beléphes-
sen Tündérországba, és ott újra 
ölelhesse kedvesét. 
A kalandokkal teli előadás já-
tékosan hozza közel a gyere-
kekhez a tánc, a színház és 
Petőfi Sándor klasszikusának 
világát.

A legkisebbeket várja a Miskolci Balett új bemutatója
– János vitéz kalandjaiból született mesebalett

515901
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Műanyagipari vállalkozás 
polgári telephelyére az alábbi pozíciókba 

munkatársakat keres

Adminisztrátor 
Minőségellenőr

Gépkezelő 
l teljes munkaidő
l hosszú távú, stabil munkalehetőség
l versenyképes �zetés
l munkába járás támogatása
l azonnali munkakezdés

Munkavégzés helye: Polgár Ipari Park

Jelentkezni lehet:
személyesen: 4090 Polgár, Hajdú út 40. 
 (Ipari Park)
e-mail:  info@remtrade.hu
telefon:  06-52/573-093

TEMETKEZÉS Kft.

Személygépkocsi, kisteherautó, tehergépkocsi és mezô-
gazdasági gépek gumiabroncs szerelése, forgalmazása

BÁLINT GUMISZERVIZ
l Gumiszerelés l Gumi hotel l Defekt
javítás l Flotta kezelés l Centrírozás

MEGÉRKEZTEK 
A NYÁRI GUMIK!

4090 Polgár, Tiszai út 12/b.

Tel.: +36 70/703-4318

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!

2 m-es konyhablokk 
már 73.900 Ft-tól

Egyedi méretben is elkészítjük konyhabútorát!

4 m-es szekrénysor 
198.000 Ft helyett

175.000 Ft

1,6 m-es 
gardrób 
98.000 Ft 
helyett 

81.000 Ft

Kanapé 
129.000 Ft helyett

99.900 Ft

3-2-1-es ülőgarnitúra már 
159.900 Ft-tól

-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.

515993
515693

515894
515899

515754
515753

515691
515781


