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TISZAÚJVÁROS ÉS KÖRNYÉKE 2019. március 20. XXX/12.

Teljes körű üvegezés,
ajtó, ablak stb.

erkélyüvegezést is vállalunk
Sztrohár Képkeretezés

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

KÖNYVELÉS!
Bevallás készítés.

Süt-Kom Adó Bt.
Érd.: 06-20/922-9822

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

FODRÁSZ
ÜZLET
KIADÓ
Oszlár központjában, 
kedvező bérleti díjért.

Érdeklődni:
Oszlár Községházán,

ill. a 06-20/387-8056 
telefonszámon

Á L L Á S K Í N Á L A T
ISKOLATITKÁR
munkakör betöltésére 

határozatlan időre szóló szerződéssel.
Feltétel: l középiskolai végzettség
Foglalkoztatás: l munkaviszony
Juttatás: l intézményünkre vonatkozó rendelkezések szerint
A jelentkezéshez csatolni szükséges:
 l szakmai önéletrajz, motivációs levél
 l oklevélmásolat
Az elbírálásnál előnyt jelent:
 l iskolatitkári képesítés 
 l gyors- és gépíró végzettség 
 l gyakorlott szintű MS O�ce 
 l hasonló munkakörben szerzett 
  legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
Állásra való jelentkezés lehetősége:
 Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola 
 Makkainé Chmara Marianna igazgató 
 3580 Tiszaújváros, Munkácsy Mihály út 18. 
 mchmara.m@tujvaros.hu l  49/542-190 
Határideje:  2019. március 25. 
Betöltésének ideje: elbírálást követően azonnal 

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.

-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.

516861

516862

516863

516808

517080

514784

516821

516824
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www.szuperinfo.hu

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!

A POLGÁRI NAPSUGÁR TÁRSASHÁZ 
KÖZÖS

KÉPVISELŐT 
keres.

Tel.: 06-30/502-6587

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

A Birla Carbon Hungary Kft az Aditya Birla csoport tagja. A cég- 
csoport 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 

Késztermék-raktári kiszerelő 
munkatársat.
Várjuk azon pályázók jelentkezését, akik szívesen részt vennének egy 
multinacionális cég termelési folyamatainak működtetésében.

Követelmények:
– legalább szakmunkás bizonyítvány,
– targoncavezetői, emelő gépkezelői és teherkötözői tanfolyami
 képzettségek,
– önállóan és csapatmunkában történő munkavégzés,
– jó �zikai terhelhetőség.

Előny:
– szállítmányozási vagy 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. április 03-ig Nagy Attila HR Igazgató részére küldje meg  
az attila.nagy@adityabirla.com címre!
A beérkezett pályázatok kiértékelését április 04-én kezdjük,  
azután küldjük csak a visszajelzést!

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

birlacarbon.com

516851
516860

516859

516767
516906

516849

516848
517081



32019. március 20. Ha komolyan kíván hirdetni... ... minden héten!

Következő lapzárta: 
március 25. hétfő 

10.00 óra

ÚSZÓMESTERI
TANFOLYAM

ÚSZÓMESTERI TANFOLYAM ÉS 
GARANTÁLT MUNKALEHET SÉG A 

KÖRNYÉK FÜRD IBEN!

Minden korosztály jelentkezését várjuk!
Szerezze meg nálunk az úszómesteri 

tanúsítványát gyors hétvégi képzésünkön, 
amivel bármikor munkát tud vállalni!

A munkavégzés rugalmas, el re 
egyeztetett beosztással történik, akár 

kiegészít  jelleggel is jövedelemhez juthat!

Jelentkezni és érdekl dni a 
jelentkezes@diakallas.hu email címen, vagy a 

0670-329-0656 telefonszámon lehet!

M�ANYAG NYÍLÁSZÁRÓ
Boros Krisztián

Szúnyoghálók, red�nyök, párkányok, 
készítése, forgalmazása!

Vásároljon közvetlenül a 
gyártótól!

M�ANYAG NYÍLÁSZÁRÓK 
GYÁRTÁSA, FORGALMAZÁSA, 

BEÉPÍTÉSE GARANCIÁVAL!
Nyílászáróink 6 kamrás, 70 mm-es 

pro�lokból és K=1,0 h�áteresz tés� üveggel 
kerülnek kivitelezésre. 

- INGYEN FELMÉRJÜK
- INGYENESEN ÁRAJÁNLATOT KÉSZÍTÜNK

- INGYENESEN BEÉPÍTJÜK AZ ÖN LAKÁSÁBA!

készíté

Hajdúnánás, 
Korponai u. 4 . 

T el: 
06703157497

NYÍLT TOBORZÁSI NAP

TISZAÚJVÁROS
MÁRCIUS 21., 28. és ÁPRILIS 4. és 11. 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: 2019/12. 
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

513934

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

517235
517238

512944
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Operátor/rendszerkezelő
Feladatok: ä rendszer-üzemeltetési feladatok ellátása
 ä az üzem folyamatos üzemmenetének felügyelete
Elvárások: ä fémipari, villamosipari vagy vegyipari alapszakma,
 ä 3 év szakmai gyakorlat,
 ä középfokú végzettség,
 ä folyamatos 4 műszakos munkarend vállalása,
 ä alapszintű számítástechnikai ismeretek.
Előnyt jelent: ä érettségi bizonyítvány, technikusi végzettség,
 ä Tiszaújvárosi közeli lakóhely,
 ä kazánkezelői végzettség,
 ä emelőgép kezelői jogosítvány.
Amit kínálunk: ä hosszú távú, stabil munkalehetőség,
 ä versenyképes kompenzációs csomag (cafetéria),
 ä szakmai tanfolyamokon, továbbképzéseken való 
  részvétel.

Jelentkezni a 3581 Tiszaújváros, Pf. 11. postacímre, vagy az 
ecomissiokft@ecomissiokft.hu e-mail címre küldött
fényképes önéletrajzzal lehet a pozíció megjelölésével. 

Kérjük, pályázatában feltüntetni szíveskedjen a munkakör 
betöltésének várható kezdési időpontját és nettó bérigényét! 

Személyes adatait adott pozíció betöltéséig kezeljük. 
Önéletrajzának esetleges további felhasználásáról nyilatkozzon!

ECOMISSIO Kft. magyar tulajdonban lévő, 
a magyarországi hulladékpiac egyik jelentős szereplője, 

Tiszaújvárosban vagy környékén lakó 
kollégát KERES a következő munkakörbe: 

Pajkos Fénysugár
Alapítványi Óvoda - Oszlár

Szeretné óvodás korú gyermekét 
családias körülmények között tudni?

Kis létszámú csoportunkban rendszeres 
ANGOL foglalkozás, kutyaterápia, 

KÉPESSÉGFEJLESZTŐ műhely
(zene, kézműves, mozgás, jóga), 

ISKOLA ELŐKÉSZÍTŐ, 
egész nyáron ügyelet 
várja a gyermekeket.

Beiratkozás április utolsó hetében.
Tel.: 06-70/617-5734  

www.pajkosfenysugar.hupont.hu

MINDEN 
SZEMÜVEG,
NAPSZEMÜVEG

MÁRCIUS 21-31. KÖZÖTT

-30%*

*A szemüvegre vonatkozó kedvezmény komplett szemüveg (keret + egy pár szemüveglencse) 
megrendelése esetén érvényes. Az akció más kedvezményekkel nem vonható össze. 

Az akció feltételeit az üzletekben és a www.ofotert.hu weboldalon találja.

VÁRJUK ÜZLETÜNKBEN:

TISZAÚJVÁROS,  
SZENT ISTVÁN ÚT 17. 

A DÍSZTÓVAL SZEMBEN

OFO-19-027-02 - BOOSTER TISZAUJVAROS HIRDETES_V2.indd   1 2019. 03. 13.   16:36:39

516844

516857

516993

Szerelt kémények gyártása 
ÉMI engedéllyel

Minőségi szerelt kémények 
és béléscsövek, 

vegyestüzeléshez.
2 év

garanciával

FA ÉS SZÉN TÜZELÉSŰ 
KAZÁNOK, VÍZTERES 
KANDALLÓK

TAVALYI
ÁRAK!

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

516904

KERETES HIRDETÉSSEL,
TERJESZTÉSSEL kapcsolatban 

kérem hívja a következő telefonszámot: 
06-30/532-8918

Pázmándiné Varga Alíz  szerkesztő-irodavezető

512944
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Hírek Tiszaújvárosból

Nagy mennyiségű  ■
építési hulladékot 
hagytak a közelmúlt-
ban Tiszaszederkény 
határában. A terület a 
főútról és a gátról sem 
látható, eltakarják a fák 
és a bokrok. Valószínű-
leg ezt használták ki az 
illegális szemetelők.
Nem először fordul elő, hogy 
szemétlerakónak nézik ezt a 
területet. Szederkény lakos-
sága érthetően felháborodott 
az eseten.
- Az egyik közösségi oldalon 
olvastam, hogy mi történt - 
mondta Gyöngyösi Gyula.- 
Nem értem, hogy miért nem 
a hulladékudvarba viszi el a 
szemetét, miért a környe-
zetet szennyezi? Nem látja, 
hogy inkább össze kellene 
szedni a szemetet, nem pe-
dig még többet ideborítani? 
Szomorú, hogy ezt tartják jó 

megoldásnak. Az ő portáján 
nincs szemét, a többi meg 
nem számít.

 Tiszaújváros önkormányzata a 
hír hallatán „nyomozásba kez-
dett”, hogy kiderüljön kinek a 

számlájára írható a tetemes 
hulladékmennyiség. 
- Kiderült, hogy a terület, ahová 

az építési törmeléket lerakták, 
magánszemély tulajdonában 
van - tájékoztatott Török Lász-
ló, a Polgármesteri Hivatal vá-
rosüzemeltetési munkatársa. 
- A hulladékgazdálkodási tör-
vény pedig előírja, hogy ha a 
vétkes nem azonosítható, ak-
kor a terület tulajdonosának 
kell gondoskodnia a szemét el-
szállításáról. Ebben az esetben 
sajnos ez a megoldás. Illegális 
hulladék lerakásakor hulladék-
gazdálkodási bírság szabható 
ki, azonban ebben az esetben 
nem az ingatlantulajdonos kö-
vetett el hibát, így bírság nem 
róható ki.     
Tiszaújvárosban van lehető-
ség kisebb mennyiségű építési 
törmelék leadására a hulladék-
udvarban. Nagyobb mennyi-
séget, ami például egy ház 
bontásából keletkezik, már 
a Hejőpapiban lévő hulladék-
lerakóba kell elszállítani. Ezt 
bizonyos mennyiség felett az 
építési hatóság felé is igazol-
ni kell.

Átépítették a Lévay út egyik zebráját. A bí- ■
róság előtti gyalogátkelőhely okos zebra lett. 
Egy hete, szerdán délután indult a tesztüzem, 
az egyhetes próba után teljes üzemmódban 
működik.

A gyalogátkelőhelynél lévő járdába szenzorokat építettek, 
melyek érzékelik, hogy átkelési szándékkal közelített valaki, 
az intelligens zebra mentén pedig villogó led lámpák jelzik fo-
lyamatosan a gyalogos jelenlétét. A kétmillió forintos önerős 
beruházásba az önkormányzat kísérleti jelleggel vágott bele, 
ezzel is csökkentve a balesetek számát és lehetőségét.

Illegális törmeléklerakás Szerderkénynél

Villog az okos zebra

516820
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H á z - ,  H á z r é s z e l a d á s

Kesznyéten, központjában 3 szobás ház 
berendezéssel együtt eladó. Irányár: 5,5 M 
Ft. Érd.: 49/702-164.
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.
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 téglaépítésű, 123 nm-es 
lakóterű családi ház, 900 nm-es telek-
kel, garázzsal. Irányár: 18 M Ft. Érd.: 
06-70/381-5873.
sajószöged, Széchenyi úton eladó 
3964 nm-es vállalakozásra is alkalmas 
összközműves telken, 1974-ben épült 150 
nm-es, alternatív fűtéssel rendelkező csa-
ládi ház. Érd.: 06-20/482-6874.
Tiszaeszlár, 100 nm-es, összkomfortos 
családi ház eladó. A telek akár megosztva 
is eladó. Érd.: 06-30/938-3189.
Tiszapalkonya, eladó 1200 nm telken lévő, 
kb. 90 nm-es, 2 nagy szoba + nappalis, 
összkomfortos, konvektor ill. kandalló fűté-
ses, felújítandó családi ház. Dupla garázs, 
kert, melléképület. Irányár: 7,3 M Ft. Érd.: 
06-30/981-8953.
Tiszapalkonya, Rákóczi u. 10. családi ház, 
Tiszaújvárosban a Szederkényi úton garázs 
eladó. Érd.: 06-70/771-2545.
Tiszaújváros, eladó téglaépítésű, 3 szin-
ten kialakított, felújítást igénylő családi ház. 
Irányár: 27 M Ft. Érd.: 06-70/381-5873.
Tiszaújváros, kertvárosában eladó tégla-
építésű 123 nm-es, földszintes családi ház, 
870 nm-es telken. Irányár: 39 M Ft. Érd.: 
06-70/381-5873.
Tiszaújváros-Tiszaszederkény, 3 szo-
bás illetve 4 szobás (új) szintes családi 
ház eladó. Érd.: 06-20/204-5745.
Újszentmargita, eladó téglaépítésű 2 szo-
bás, felújítást igénylő családi ház. Irányár: 
3,6 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, kétemele-
tes épületben eladó. Belsőudvaros, pihenő-
kertes társasházi lakás. Gépészetileg tel-
jesen felújított, ablakok cserélve műanyag 
nyílászárókra. Nappali + étkező + kony-
ha 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. eme-
leti lakás. Érd.: 06-70/419-9555.
Tiszaújváros, eladó 54 nm-es téglala-
kás központi helyen, egyedileg átalakítva, 
szobák külön nyílnak. Nagy erkély, kony-
ha. Külön nagy pince árammal. Érd.: 18 óra 
után 06-30/474-6710.
Tiszaújváros, Juhar közben eladó fszt-i, 
53 nm-es, erkélyes lakás pincével. Érd.: 
06-20/403-0567.
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, központjában 51 nm-es, 2 
szobás, gépesített lakás számlaképesen 
kiadó. Érd.: 06-30/486-6468.

F ö l d ,  K e r T 

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

Tiszaújváros területén körbekerített kony-
hakert kis szerszámossal, alatta pincével, 
fúrt kúttal eladó. Ár megegyezés szerint. 
Érd.: 06-70/555-2659.

erdőt, legelőt, zártkertet vásárolok. Érd.: 
06-70/555-1262.
Polgár, határában, a 36.sz. út mellett 16 
Ha. földterület eladó. Érd.: 06-30/291-
8344.

é P í T é s i  T e l e K

sajószöged, Ady E. utcában eladó 2049 
nm-es építkezésre alkalmas telek, komfort 
nélküli házzal, melléképülettel. A kertben 
gyümölcsös, szőlőkordon, ásott kút. Gáz- és 
szennyvízcsonk kerítésen belül, 380 V-os 
ipari áram bevezetve. Érd.: 06-20/584-
4345, 06-20/349-0489.
Tiszaújvároshoz 5 km-re 6400 nm-es 
telek épületekkel eladó. Bármilyen tevé-
kenységre alkalmas, akár lakópark kiala-
kítására is. Érd.: 49/355-816.

G a r á z s

Garázs kiadó Tiszaújváros, Szederkényi úti 
garázssoron. 20000 Ft/hó. Tel.: 06-20/324-
0543.
Tiszaújváros, garázs eladó a Mátyás király 
úti garázssoron. Érd.: 06-20/407-7044.
Tiszaújváros, garázs eladó a Mátyás király 
úti garázssoron. Irányár: 3,7 M Ft. Érd.: 
06-20/479-6530.
Tiszaújváros, garázs eladó a Vasútállo-
másnál, a TVK bekötőúthoz közel. Villany, 
fúrt kút, akna, pince, padlás van. Érd.: 
06-70/935-7590.
Tiszaújváros, Rózsa úton ház alatti garázs 
eladó. Érd.: 06-20/388-9176.

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.

á l l a T

szürke marha éves növendék bika, üsző 
és 1,5 éves bivaly üsző, bika eladó. Érd.: 
06-30/349-5720.

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

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 terménydaráló 
eladó. Érd.: 52/392-292.
eladó új beltéri ajtó 203x75 cm. Érd.: 
06-20/579-1121.
eladó: Károli Biblia 1865-ös, régi kardok, 
Arminiusz számológép, 60 éves. Simson 
Star. Érd.: 06-30/549-0341.
Műtrágyaszóró és 8 tonnás fixplatós pót-
kocsi eladó. Érd.: 49/355-816.
szekrénysor eladó. Irányár: 50.000 Ft. 
Érd.: 06-20/611-2941.
Tiszapalkonyán eladó 400 db bontott, 
egykampós, mátraderecskei cserép. Érd.: 
06-20/922-5144.

e G y é b  K e r e s é s

személy- és teherautóját, hulladékvasát, 
rossz akkumulátorát megvásárolnám. 
Házhoz megyek. Érd.: 06-30/875-
2323.

személyautókat és vashulladékot vásá-
rolok. Érd.: 06-70/532-2021.
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9 személyes mikrobusz bérelhető ren-
dezvényekre, transzfer, egyéb utazásokra 
sofőrrel, kedvező áron. Érd.: +36-20/957-
7365.
dunnából paplankészítés kedvező áron 
Polgáron! Érd.: 06-30/352-1745.

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

Cserepes lemeztetők készítése bontás nél-
kül palára is. Palatetők átfedése bitume-
nes zsindellyel. Lapostetők víz-szigetelése.
Csatornázás, kéményrakás. Ingyen áraján-
lat!15% kedvezmény! www.lackoteto.5mp.
eu Érd.: 06-70/591-9739.
Kőműves és szobafestő munkát, tetőjaví-
tást azonnalra vállal megbízható szakem-
ber. Érd.: 06-70/348-2035.
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

vállalok kőműves munkát, festést, szige-
telést, burkolást, bontást. Érd.: 06-70/281-
9688.
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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

TAGHLEEF INDUSTRIES KFT. 
PÁLYÁZATOT HIRDET

TARGONCAVEZETŐ 
munkakör betöltésére 

(megszakítás nélküli munkarendben)
A munkakör betöltésének feltételei:  

l Szakmunkás / Gimnáziumi/ Szakközépiskolai/
 Technikusi végzettség  
l Megszakítás nélküli munkarend vállalása  
l Nehézgépkezelői/Könnyűgépkezelői/
 Emelőgépkezelői OKJ szakképesítés 
l Targoncavezetői (hatósági ) jogosítvány 
 (vezetőűléses targoncára)  
l Targoncavezetői tapasztalat

Előnyt jelent: 
l Felhasználói szintű számítógépkezelői ismeret

Feladatok:
l az üzemvitelhez kapcsolódó anyagmozgatási 
 feladatok ellátása 
l társasági tárolóterületek rendjének kialakítása 
 és megtartása 
l késztermék rakományok védőfóliázása

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

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. 
Kleopátra, Desire, Kondor 

illetve 
15 kg-os kiszerelésű 

Hópehely, 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

Kos - A héten több feladat is a 
nyakába szakad, mint amennyivel 
képes megküzdeni. Azért történt 
ez, mert a családja is az Ön nyakába 
varrt bizonyos feladatokat. Nem 

csoda, ha túlterheltnek érzi magát, hiszen nem-
csak a saját gondjait kell megoldania, hanem 
még másokat is. Viszont ennek köszönhetően 
egy életre megtanulja a leckét, méghozzá azt, 
hogy néha nemet kell mondania.

Bika - Hajlamos lehet a héten 
megcserélni a sorrendet és előbb 
pihenni, lazítani, csak azután dol-
gozni vagy legalábbis elvégezni a 
kötelező feladatait. Minél jobban 

halogatja őket, annál több kellemetlenség fogja 
érni, éppen ezért vegyen erőt magán és állítson 
fontossági sorrendet. Viszont örülhet, mert a 
sors megkönnyíti helyzetét és gördülékeny, 
eredményes hét vár Önre.

Ikrek - Bizonyos nem várt 
események arra késztethetik, 
hogy változtasson a véleményén 
vagy pedig a tervein. Ezt ne rossz 
szájízzel tegye, hanem gondoljon 

arra, hogy talán tényleg szükségszerű. Továbbá 
rengeteg elintéznivaló ügye lesz a héten, nem 
árt, ha listát készít a teendőiről, mert egyiket 
sem lenne szerencsés elfelejtenie. De még az 
is lehet, hogy nem várt segítség érkezik!

Rák - Vegye észre, hogy szerettei 
távolságtartók Önnel, méghozzá 
Ön miatt, mert újabban annyira 
érzékeny, hogy minden megjegyzést 
véresen komolyan vesz, nem lehet 

Önnel viccelődni, az igazat sem lehet megmon-
dani Önnek, mert rosszul viseli az őszinteséget. 
Ha nem változtat ezen, egyesekkel megromol-
hat a kapcsolata. Nézzen kicsit magába és meg 
fogja találni az okát annak, miért vált ilyenné.

Oroszlán - Rendet kellene tennie 
magában. Addig nem is érdemes 
komolyabb döntéseket hoznia, 
mert nem lát tisztán. Van néhány 
dolog, amit át kellene értékelnie. 

De akármilyen problémája is legyen megnyu-
godhat, mert képes megoldást találni rá, 
még akkor is, ha a hét első felében ezt aligha 
tudja elhinni. Saját magában fog kellemesen 
csalódni. 

Szűz - Tökéletes ez a hét arra, 
ha fel szeretné újítani a lakását 
vagy legalábbis kicsinosítaná, mert 
könnyen, akadálymentesen tehetné 
meg. Ugyanakkor a csillagok várat-

lan fordulatot idézhetnek elő az életében és 
találkozhat valakivel a múltjából, aki egészen 
felkavarja. Hogy miként alakul a kapcsolatuk, 
az főként Öntől függ, de jobb, ha nem egy nap 
alatt akar döntést hozni. 

Mérleg - Ha eddig tartósan beteg 
volt, akkor fellélegezhet, ugyanis 
a héten rohamosan javulni kezd 
az állapota. Testi és lelki szinten 
egyaránt megerősödik és valóság-

gal újjászületik. Ez pedig arra fogja késztetni, 
hogy élete többi részét is helyrehozza, meg-
újítsa, és természetesen a kapcsolataival 
fogja kezdeni. Fontos, hogy legyen türelmes és 
elnéző a környezetével!

Skorpió - Ha valakinek meg-
ígért valamit, akkor azt tartsa is, 
máskülönben ne lepődjön meg 
azon, ha elfordul magától az illető. 
Így is fennáll annak az esélye, hogy 

már van valaki a környezetében, aki neheztel 
Önre, de Önnek fel sem tűnik, mert úgy érzi, 
nem okozott kellemetlenséget. Érdemes lenne 
tisztáznia ezt a kérdést. Vegye elő diploma-
tikus énjét!

Nyilas - Érzi, hogy hamarosan 
jelentős változások mennek végbe 
az életébe, és már alig várja őket. 
Életének egy fejezete lezárul, míg 
egy másik most kezdődik el. Ugyan-

akkor egy kicsit tart a jövőtől, és már előre 
aggódik az egyes várható problémák miatt, 
de ráér majd akkor, amikor ott fog tar-
tani. Inkább törődjön kicsit többet a testi és lelki 
egészségével. 

Bak - Nehéz döntéseket kell 
meghoznia a héten, amik jelentős 
mértékben befolyásolhatják a 
jövőjét. Éppen ezért semmit se 
kapkodjon el. Érdemes lenne meg-

hallgatnia azok tanácsát, akikben megbízik, 
mert értékes tanácsokat kaphatna tőlük. 
Viszont érdemes felkészülnie arra, hogy a 
napokban több alkalommal is hajba kaphat a 
környezetével.

Vízöntő - Mostanában rengeteg 
stressz éri és nemigen tudja fel-
dolgozni, amiatt hajlamos lehet a 
környezetén levezetni a feszültséget. 
Jót tenne Önnek a kikapcsolódás, ha 

elutazna pár napra vagy legalább a hétvégére. 
Minimum vegyen részt olyan programokon, 
amiken teljesen kikapcsol és nyugalomra lel. 
Ne zárkózzon be, hogy otthon fortyogjon vagy 
idegeskedjen.

Halak - Legyen kicsit megfontol-
tabb a napokban. Hajlamos lehet 
arra, hogy hirtelen döntéseket 
hozzon. Márpedig a napokban sok 
múlik a döntésein. Lehetősége 

adódhat arra, hogy utazzon vagy meg-
valósítsa egy régi vágyát. De akár a jövőjének 
alapjait is lefektetheti. Ha pedig nem biztos 
a saját döntésében, kérje ki a bizalmasa 
véleményét.

 HOROSZKÓP 13. HÉT       (2019. március 25-től március 31-ig)

ELROMLOTT AZ AUTÓJA?
SZEMÉLYGÉPKOCSI  

BÉRELHETŐ, 
akár 1 napra is!

Tel.: 06-20/229-4967

516840

516812

517076

516852

516858
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Palatető bontás nélküli felújítá-
sa színes, mintás, bitumenes zsindely-
lyel. Ingyenes árajánlatkészítés. Akció 
-10%. Érd.: 06-30/229-2206, www.
palatetofelujitasjavitas.hu

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

M u n K a H e l y e T  K í n á l

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

Kecskemét környéki fémipari nagyvál-
lalathoz keresünk betanított dolgozót, 
valamint: végzettség nélküli, gyakorlat-
tal rendelkező hegesztőt, lakatost, CNC 
gépkezelőt, lézergépkezelőt, présgépke-
zelőt és epoxi kabinost kiemelt bérezés-
sel. Szállást, utazást biztosítunk. Érdek-
lődni 8-16 óra között: 06-70/940-2562 
JOBmotive Kft.

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.)
szakképzett eladót felveszünk. Jelent-
kezés fényképes önéletrajzzal: Kása Tér 
Bolt Kft. Hejőbába, Templom tér 2. Érd.: 
06-70/941-0554.

o K T a T ó T  K e r e s

német nyelvtanárt keresek középfokú 
nyelvvizsgára felkészüléshez. Elsősorban 
olyan tanár jelentkezését várom, aki min-
den hétköznap tudna nekem órát adni 1 óra 
időtartamban, akár a délelőtti órákban is. 
Tel.: +36-20/519-1164.

s z a b a d i d ő , ü d ü l é s , s z ó r a K .

Kobold Tábor általános iskolások szá-
mára! Természetvédelem, pásztorkultú-
ra, bivalylovagolás, élmények, játékok. 
Érdeklődni: 06-30/349-5720.

Érdeklődni:
06-49/505-190, 

önéletrajzot az  
info@hajnalhotel.hu 

e-mail címre várunk.

Mezőkövesden
felszolgáló, 

pultos 
kollégát felvesz. 
Szállás, étkezés 

biztosítva.

Gyógyszálloda

Temetői munkára 
„B” kat. jogosítvánnyal 

rendelkező munkatársat 
keresünk.

Tel.: 30/525-1725 Hadész Kft.

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

Polgár 
központjában lévő 
SZÉPSÉGSZALONBA 

fodrászt 
keresünk! 

Érdeklődni:

06-70/773-6666

A Solti-Trans Kft. C-E kat. érvényes 
vezetői engedéllyel, GKI és digitális 

sofőrkártyával rendelkező  
gépkocsivezetőt keresünk  

polgári telephelyre, belföldi fuvarozásra. 
Érdeklődni munkanapokon a délelőtti 

órákban: +36-30/939-9032

A polgári Valentin Cukrászda 
felvételre cukrászt keres. 

Érdeklődni: 
06-70/703-4325

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

Szaküzlet

Aktuális ajánlatunkban: 
Mospilan
 virágzásban is 
alkalmazható
rovarölő szer 4 g
795 Ft/db helyett  

629 Ft/db

Chorus felszívódó
gombaölő szer, monília 
és varasodás ellen 4,5 g

499 Ft/db helyett  

399 Ft/db

Wuxal Super 
univerzális
levéltrágya

1 liter
2.085 Ft/db helyett  

1.799 Ft/db
Látogasson el webáruházainkba:  www.kerteszaruhazak.hu  www.kerteszbarkacs.hu

Az akció 2019. március 21-től március 27-ig tart!

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

Minden kiskerti
kiszerelésű 

zöldbab vetőmag  

20% 
kedvezménnyel
vásárolható meg.

TAGHLEEF INDUSTRIES KFT. 
PÁLYÁZATOT HIRDET

GYÁRTÁSKÖZI ELLENŐR
munkakör betöltésére

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

Előnyt jelent: 
l minőségbiztosítási ismeretek
l műanyagfeldolgozási ismeretek

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

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

Munkavégzés helye: TVK- Ipartelep Tiszaújváros

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

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

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

Kft.

A SOLDIERComm Kft. 
keres sajószögedi telephelyén 

végzendő munkára

gépi forgácsolót
hagyományos- és 

CNC gépekre, gyakorlattal.
Érdeklődni lehet: 

+36-70/333-8036 
telefonon.

516800

517078
516864

516823

517073

517149
517071

517079

516865
516839

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

516709

517242
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A tiszaújvárosi székhelyű, 
hulladékgazdálkodási iparban 

piacvezető ReMat Zrt. az 
alábbi munkakörökbe ambiciózus, 

szorgalmas, nagy teherbírású 
munkatársakat keres:

ANYAG- 
ELŐKÉSZÍTŐ

Feladatai:

Elvárások:

ANYAGELŐKÉSZÍTŐ 
– GÉPKEZELŐ

Feladatai:

Elvárások:

GÉPI  
FORGÁCSOLÓ

Feladatai:

Elvárások:

Amit kínálunk: 
Munkavégzés helye:

gaal.bettina@tvkremat.t-online.hu 
Gaál Bettina HR Vezető 49/540-559 hétköznap 700-1500!

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

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

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

Tokaji György 06-70/408-1888

516801

516815

516854

515797
516846


