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TISZAÚJVÁROS ÉS KÖRNYÉKE 2019. március 27. XXX/13.

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!

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 SOLDIERComm Kft. 
keres sajószögedi telephelyén 

végzendő munkára

gépi forgácsolót
hagyományos- és 

CNC gépekre, gyakorlattal.
Érdeklődni lehet: 

+36-70/333-8036 
telefonon.Kertész Áruházak Kft.

Arany ékszerek
Ezüst ékszerek

Tiszaújváros, Szent István út 7. (a horgászbolt mellett)
Tel.: 49/340-949 Nyitva: H-P: 8.30-17.00-ig, Szo.: 8.00-12.00-ig

G Használt arany ékszerek
G Ékszercsere 
 - emelt törtarany beszámítással
G Ékszer javítás rövid határidőre
G Ékszer készítés
G Törtarany felvásárlás

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

Szakszerû tanácsadással!
Akkumulátorok kedvezô áron elektromos 

berendezésekhez, motorokhoz, személygépkocsikhoz, 
tehergépjármûvekhez!

INGYENES 
BEVIZSGÁLÁS
ÉS BESZERELÉS

- Elôzetes 
egyeztetés alapján -

TISZA AKKU KFT.
Akkumulátor kis- és nagykereskedelem

elektromos kerékpár 
akkumulátor.

TAVASZI AKCIÓ! 
motor 
akkumulátor,

Műanyag-feldolgozó üzem GÉPKEZELŐT 
keres négy műszakos munkarendbe!

Munkavégzés helye: Sajószöged

Várjuk Önt a Whist Kft. dolgozói közé!
Ajánlatunk: 

Jelentkezés:
whist@t-online.hu
49/442-306

Tiszaújvárosi építőipari cég vállalja 
építkezések teljes körű 

kivitelezését (betonozás, 
térkövezés, földmunkák) 

cégeknek és 
magánszemélyeknek.

Érdeklődni: Nevolo Kft.
30/304-8353, 30/389-3080

Nagy Péter 
Épület-

és lakás-
felújítás

Tel.: 06-20/962-5146

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

Tiszaújvárosi
munkavégzésre 

mélyépítéssel foglalkozó cég,

 árokásóra 
GÉPKEZELŐT és 

SEGÉDMUNKÁST 
keres.

Jelentkezni: (RBG Kft.) 

06-70/361-7722

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: Polgár 

központjában lévő 
SZÉPSÉGSZALONBA 

fodrászt 
keresünk! 

Érdeklődni:

06-70/773-6666
Golden Rose 2002 Kft.

Miskolci ékszerüzlet és zálogház 
ékszerbecsüs vagy ötvös végzettséggel  

nyugdíjas munkatársat keres, 
rész vagy teljes munkaidőbe.  

Jelentkezni: Tel.:06-20/916-3594 
E-mail: edit.drotos@freemail.hu
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SZÉKESFEHÉRVÁRI MUNKA
INGYENES SZÁLLÁSSAL 

GÉPKEZELŐ:06/20/5118807

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

FIZETÉSI ELŐLEG és INGYENES LEUTAZÁS
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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

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Európai Szociális
Alap

GINOP-5.3.3-15-2015-00002
Észak-Magyarországi JOGpontok
2019.03.21.
KERESKEDŐK ÉS VENDÉGLÁTÓK
ORSZÁGOS ÉRDEKKÉPVISELETI SZÖVETSÉGE KISOSZ

SAJTÓKÖZLEMÉNY
MUNKAÜGYI KONFERENCIA 
AZ ALTERNATÍV VITARENDEZÉS KERETÉBEN

A Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége KISOSZ munkaadói és munkavállalói érdekképvise-
letekkel együttműködve működteti az ingyenes jogsegélyszolgálatot az Észak-Magyarországi régióban, amelynek kereté-
ben a szervezetek közösen létrehozták a Munkaügyi Tanácsadó és Vitarendező Szolgálatot.  
Az új intézmény megismertetése céljából a KISOSZ többször jelentetett meg tájékoztatót az ennek keretében nyújtott 
szolgáltató tevékenységről, amelynek célja a kollektív jellegű munkaügyi problémák, vitás helyzetek kölcsönös kompro-
misszum útján történő megoldása. Az új intézmény működésére különösen szükség volt az elmúlt időszakban a béreme-
lésekkel kapcsolatos problémák, valamint a kötelező túlóra felemelése és elszámolásának három évre történő eltolása 
miatt, hiszen ez alapvetően érintette a munkáltatók és a munkavállalók kapcsolatát. Az alternatív vitarendezésre vonat-
kozó programelem a projekt során áprilisban kerül értékelésre, és megállapítható, hogy az Európai Uniós támogatásból 
működtetett programban a szolgáltatással kapcsolatos indikátor a megkeresések tekintetében már teljesült. Az Észak-Ma-
gyarországi szolgálatot Dr. Tóth Hilda vezeti, irányításával a program szakértői köre folyamatosan biztosítja a megkeresé-
sek nyomán a tanácsadási tevékenységet, új kollektív szerződések megkötését vagy a régiek felülvizsgálatát a munkajogi 
szabályok változása után. 
A Munkaügyi Tanácsadó és Vitarendező Szolgálat tevékenysége során a kezdeményezők és az eljárásokban résztvevők 
számára teljes anonimitást és titoktartást biztosít, ezért nyilvános rendezvényein is kizárólag a felmerült problémákról és 
jogesetek általánosságairól adhat tájékoztatást. Ez garancia a kezdeményezők részére, ugyanakkor a szolgáltatás jellegét 
szakmai konferenciákon is bemutatják. Az idei konferencia munkacíme: „Munkaügyi kapcsolatok kihívásai: jelen és jövő”, 
megrendezésére április 9-én kerül sor Miskolcon, amelyről a helyi médiákon keresztül az érdeklődőket és a szakmai közvé-
leményt folyamatosan tájékoztatni fogjuk. 
Az Észak-Magyarországi programot vezető KISOSZ szakértői és projektmenedzsmentje bíznak abban, hogy a konferenciá-
nak és az eddig elvégzett munkának köszönhetően a régióban is egyre többen veszik igénybe a szolgálat tevékenységeit, 
amely az egyszerű tanácsadástól kiterjed a konkrét problémák felek közötti egyeztetésének elősegítéséig a kollektív jelle-
gű munkaügyi problémák megoldása érdekében. A program sikerét mutatja, hogy a jogsegélyszolgálati tevékenység és 
ezen belül a Munkaügyi Tanácsadó és Vitarendező Szolgálat működése a következő két és fél évben is elérhetővé válik, 
mert az erre vonatkozó pályázatban megjelent a kiírás, és az eredményéről döntés is született.

518367
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32019. március 27. Ha komolyan kíván hirdetni... ... minden héten!

Következő lapzárta: 
április 1. hétfő

10.00 óra

Autóteszt-Sajó Kft.
Sajóörös, Arany J. u. 2.

Tel.: 49/610-143
06-70/373-6269

MŰSZAKI 
VIZSGÁZTATÁS
EREDETVIZSGA

SAJÓÖRÖS 

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

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

NYÍLT TOBORZÁSI NAP

TISZAÚJVÁROS
MÁRCIUS 28., ÁPRILIS 4., 11. és 18. 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: 2019/13. 
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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513935
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Áraink a szállítást, 
összeszerelést is 

tartalmazzák!

AKCIÓ!

AKCIÓ!

csak
125.000 Ft

109.800 Ft

csak
150.000 Ft

180.000 Ft

Nem rozsdásodik, 
nem igényel festést!

Acélszerkezetes

Bomstal garázsok

Megrendelés: 
06-30/747-7376, 06-30/748-5923 

www.bomstal.hu

AKCIÓ!

t
3x5 méteres garázs
horganyzott 
vázszerkezettel

Kutyakennel 
3x2 m

t

*17 színből választhat. Az akció érvényes 2019. május 31-ig.
Az akció részleteiről érdeklődjön telefonon, 

vagy látogasson el honlapunkra.

2x3 méteres kerti tároló 
sötétbarna, zöld vagy sárga színben 3x5 méteres garázs horganyzott 

vázszerkezet, színes lemez* t

518529
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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

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 POLGÁRI NAPSUGÁR TÁRSASHÁZ 
KÖZÖS

KÉPVISELŐT 
keres.

Tel.: 06-30/502-6587

KÖNYVELÉS!
Bevallás készítés.

Süt-Kom Adó Bt.
Érd.: 06-20/922-9822

Dolgozz nálunk 
telefonos ügyfélkapcsolati 
munkatársként.

A jöv  izgalmas.

Ready?

www.vodafone.hu/miskolc-karrier

Miskolci 
csapatunk 
Téged vár

Telefonos ügyfélkapcsolati 
munkatársként várunk!
Az innovatív munkakörnyezet, 
a stabil háttér, 

Jelentkezz a www.vodafone.hu
/miskolc-karrier oldalon!

Ready?

Mikor beszélünk vi-
taminhiányról? Szerve-
zetünk megfelelő mű-
ködéséhez, és jó közér-
zetünkhöz többek kö-
zött a megfelelő vitamin 
szint is hozzájárul. 
Nélkülözhetetlen funkciókat 
töltenek be szervezetünkben 
a vitaminok, ezek (is) felelnek 
az immunrendszerünk működé-
séért, a szemünk egészségéért, 
sejtjeink regenerálódásáért, a 
véralvadásért, csontjaink és fo-
gaink tartósságáért. Van olyan 
vitamin, amely több mint száz 
feladatot lát el. Ezért, ha nem 
jutunk hozzá a kellő mennyiség-
hez, hiánytüneteket tapasztal-
hatunk, melyeket időben felis-
merve megfelelő élelmiszerek 
elfogyasztásával és kiegészí-
tő vitaminkészítményekkel sú-
lyos következményeket kerül-
hetünk el. Vitaminhiányhoz az 
elégtelen táplálkozás vezethet, 
azonban bizonyos máj- és bél-
betegségek is előidézhetnek vi-
taminhiányt, főként feszívódási 
és emésztési zavarok. Azonban 

vannak vitaminok, amelyek bő-
ségesen raktározódnak a 
szervezetben és az 
elégtelen bevi-

tel csak hosszú idő után vezet 
hiánytünetekhez.
Vitaminhiány akkor lép fel, ha 
a szervezet számára tartósan 
elégtelen mennyiségű vitamin 
szívódik fel, ezért a vitaminhoz 
köthető működési funkció za-
vart szenved és hiánytünetek 
alakulnak ki.
Mitől függ, hogy milyen gyor-
san ürül ki a szervezetből egy 
vitamin?
A vitaminok a szervezet mű-
ködéséhez nélkülözhetetlen 
szerves vegyületek. Testünk 

csak néhányat 
képes előállíta-

ni (a D-vitamint és a 
bélben élő baktériumok 

segítségével a K-vitamint), 
ezért a táplálékkal kell őket, 

vagy a képződésükhöz szük-
séges előanyagaikat felvenni. 
Két csoportjuk van, a vízben 
oldódó vitaminok: a C-vitamin, 
a B-csoport vitaminjai (B1, B2, 
B3, B5, B6, B7, B9, B12) és a 
zsírban oldódó vitaminok: A-, 
D-, E- és K-vitamin. A szervezet 
a zsírban oldódó vitaminokat 
hosszabb ideig képes raktároz-
ni, hiányuk ezért viszonylag rit-
ka, ellentétben a vízben oldódó 
vitaminokkal, melyek a vizelet-
tel ürülnek, ezért naponta ele-
gendő mennyiséget kell bevin-
nünk belőlük, hogy elkerüljük a 
hiányukkal fellépő kellemetlen 
tüneteket.

Tudta-e?
...hogy a B6-vitamin az egyik 
legszorgalmasabb vitamin, leg-
alább 100 különféle feladatot 
lát el, hiányában pedig fáradt-
ság, levertség és ideggyenge-
ség lép fel?
...hogy a B12-vitamin az egyetlen 
B-vitamin, ami nagyobb meny-
nyiségben raktározódik a szer-
vezetben, ezért ritkán fordul elő 
B12-vitamin hiány?
...hogy egy kisebb méretű fodros 
kel több K-vitamint tartalmaz, 
mint 4-5 db 100 mikrogrammos 
K-vitamin tabletta?
...hogy a C-vitamin segíti a vas 
felszívódását? Ezért vaspót-
lásnál ne feledkezzünk meg az 
elégséges C-vitamin bevitelről 
sem.
...hogy míg a napi ajánlott be-
vitel D-vitaminból 200 NE, ez-
zel szemben nyáron 10 perc na-
pozás alatt több mint 10000 
NE D-vitamin keletkezik a 
bőrünkben?
...hogy többek között a húsok-
ban, teljes kiőrlésű gabonafélék-
ben, hüvelyesekben megtalálha-
tó pantoténsav is befolyásolja 
hajunk színét és növekedését?

Forrás: www.egeszsegtukor.hu

Egészség és életmód
Tippek a tavaszi fáradtság ellen Mik a legjobb természetes 

vitaminforrások?
A zsírban oldódó vitaminokat fő-
ként tej és tejtermékekben, tojás-
ban, halakban és növényi olajok-
ban találjuk meg. A tőkehalmáj 
nagyon gazdag D-vitaminban, be-
lőle 1 g már fedezi a napi D-vita-
min szükségletünket. K-vitamin-
ban gazdag a szója, a sötétzöld 
levelű zöldségek nagy K-vitamin- 
és karotin-tartalommal rendelkez-
nek. A búzacsíra, teljes kiőrlésű 
gabonák, mandula, dió és mogyo-
ró gazdag E- és B6-vitaminban. Az 
állati eredetű élelmiszerek B12-, 
B6-vitamin és biotintartalma je-
lentős. C-vitaminban gazdag a 
citrusféléken kívül a kivi, brok-
koli, karfiol, karalábé, sóska és a 
paradicsom. Viszont hőre és erős 
fényre lebomlik, ezért is ajánlott 
minél többször nyers zöldséget és 
gyümölcsöt fogyasztani.
A tavaszi fáradtságot a télen je-
lentősen lecsökkent D- és C-vita-
min szint okozhatja, ha a téli bo-
rús időben nem gondoskodtunk 
a plusz bevitelről.
Változatos étrenddel a kellő vi-
tamin mennyiséget biztosítani 
tudjuk a szervezetünk számára. 
Így elkerülhető a tényleges vita-
minhiány. A tavaszi fáradtságot 
pedig a friss zöldségek és gyü-
mölcsök vitamintartalmán kívül 
a harsány színük és ízük is ke-
zelni tudja.
Forrás: Táplálkozási Akadémia

518368
518375

518251

516768

518260
518359

518355

518166
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Siófoki lakások-nyaralók 80-120 
nm-ig eladók. 19,9 millió Ft-tól. Érd.: 
+36-30/936-6600.

H á z - ,  H á z r é S z e l a d á S

Hejőbába, főúton vályogfalazatú, gáz-
konvektoros fűtésrendszerű, 76 nm-es, 
2+1 félszobás családi ház eladó. Irány-
ár: 3 M Ft. Érd.: 06-70/381-5873.
Kesznyéten, 4 szobás, összkomfor-
tos családi ház, gázos, cserépkályhás, 
bútorozva, eladó. Érd.: 06-30/271-
3492.
Polgár, központhoz közel 3 szoba-
nappali-konyhás, összkomfortos, 
vegyes tüzelésű, radiátoros csalá-
di ház eladó. Irányár: 8,5 M Ft. Érd.: 
06-20/943-2003.
Sajóörös, a Kastély kertben csalá-
di ház nagy kerttel, garázzsal eladó. 
Érd.: 06-70/333-7669.

Sajóörös, eladó téglaépítésű, 123 
nm-es lakóterű családi ház 900 nm-es 
telekkel, 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 rendel-
kező családi ház. Érd.: 06-20/482-
6874.
tiszaeszlár, 100 nm-es, összkom-
fortos családi ház eladó. A telek akár 
megosztva is eladó. Érd.: 06-30/938-
3189.
tiszapalkonya, Rákóczi u. 10. csalá-
di ház, Tiszaújvárosban a Szederkényi 
úton garázs eladó. Érd.: 06-70/771-
2545.
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-tiszaszederkény, eladó 
vegyes falazatú 75 nm-es, 1+2 félszo-
bás, összközműves családi ház 944 
nm-es telken. Irányár: 13,9 M Ft. Érd.: 
06-70/381-5873.

l a K á S e l a d á S

tiszaújváros, Juhar közben eladó 
fszt-i, 2 szobás, erkélyes lakás pincé-
vel. Érd.: 06-20/403-0567.

Miskolc, belvárosában Soltész N.K. 
u. 77 nm-es, gázos, II. emeleti lakás, 
kétemeletes 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, Árpád úton eladó igé-
nyesen felújított, újszerű állapotú, föld-
szinti, 37 nm-es, erkélyes lakás. Vétel-
ár: 12 M Ft. Érd.: 06-70/381-5873.
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, központjában eladó 35 
nm-es, III. emeleti panellakás. Ár: 10 
M Ft. Érd.: 06-70/422-6310.
tiszaújváros, Pajtás közben eladó 
vagy kiadó nemrég felújított, I. eme-
leti, 37 nm-es lakás. Érd.: 06-20/526-
6689.

a l b é r l e t K í n á l a t

tiszaújváros, 35 nm-es bútorozat-
lan lakás hosszabb távra kiadó. Érd.: 
06-70/344-2365.

tiszapalkonya, különálló lakás kiadó 3 
fő részére. Érd.: 06-20/511-7254.

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.

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.

g a r á z S

garázs kiadó Tiszaújváros, Szederké-
nyi úti garázssoron. 20000 Ft/hó. Tel.: 
06-20/324-0543.
tiszaújváros, a Rendőrség mellett - 
széles bejárati ajtóval - garázs eladó. 
Irányár: 2,7 M Ft. Érd.: 06-70/409-
2830.
tiszaújváros, az új Spar mögött 2 db, 
egymásnak háttal álló garázs eladó. 
Érd.: +36-20/962-3691.

tiszaújváros, Bartók Béla úti 
garázssoron garázs eladó. Vásá-
rolnék garázst az Örösi úti vagy a 
Mátyás király úti garázssoron! Érd.: 
06-70/605-3029.

J á r M ű K e r e S é S 

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

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

n ö V é n Y

dióbél eladó. Érd.: 49/355-816. 

á l l a t

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

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

tojótyúk, 599 Ft/db. Szép tollas, 
kiválóan tojó, ingyenes szállítással. 
Érd.: 06-70/240-1331.

tyúkvásár! Barna, szép tollazatú  
tojó tyúkok 440 Ft/db áron, 2019. 
április 09-én 12 - 13 óráig Ónod, 
Vásártéren.

e g Y é b  e l a d á S
4 LE Briggs motoros rotációs kapa fel-
újítva, 1800 W-os ciklonátor (porszívó) 
eladó. Érd.: 06-30/963-5910.
eladó 28-as női kerékpár, mélyvázas, 
alu agydinamó, agyváltó, teleszkóp. 
Érd.: Kesznyéten, Vörösmarty u. 23.
eladó új beltéri ajtó 203x75 cm. Érd.: 
06-20/579-1121.
eladó: Károli Biblia 1865-ös, régi kar-
dok, Arminiusz számológép, 60 éves. 
Simson Star. Érd.: 06-30/549-0341.
Szekrénysorok, rekamiék, asztalok, 
fotelek, szőlőprés, fateknők, üst üst-
házzal eladó. Érd.: 06-30/271-3492.

e g Y é b  K e r e S é S

Személyautókat, vashulladékot vásá-
rolok. Érd.: 06-70/532-2021.

Apró

Kos - Nem fog minden úgy 
alakulni, mint tervezi, ezért már 
most érdemes rugalmasan áll-
nia a hetéhez. Fogadja el, ha 
valami nem úgy történik, ahogy 

szeretné és akkor elkerülheti a problémákat. 
A kapcsolatait tekintve is legyen kicsit 
engedékenyebb, sokszor túl görcsös, szigorú, 
akaratos másokkal szemben. Ne akarja, hogy 
mindenki azt tegye, amit Ön elvárna.

Bika - Rengeteg feladata lesz a 
héten, de kap hozzá segítséget. 
Kérnie sem kell és szerettei, 
barátai, kisegítik Önt. Ugyanak-
kor a héten egy csodálatos dolog 

történhet Önnel, amit nem tud másképp 
magyarázni, csak azzal, hogy létezik a sors. 
Kimondottan megjön a hite és elkezdi kutatni 
a természetfelettit, a spirituálist, hogy választ 
kapjon az Önt ért eseményre. 

Ikrek - Egy bizonyos dolog, amiről 
azt hitte hamar megoldódik, 
mégiscsak tovább tart és ez rossz 
érzést kelt Önben. Bár már eddig 
is kitartott, még egy kis ideig 

kellene, már nem tart sokáig a dolog. Hama-
rosan megoldódik! Bízza magát barátaira, 
szeretteire, akiktől a héten elegendő lelki 
támogatást kapna, hogy képes legyen folytat-
ni az útját. 

Rák - Szinte bármit hajlandó 
lenne megtenni céljai elérésének 
érdekében. Okosan teszi, ha ezt 
nem hangoztatja, mert valaki visz-
szaélhet vele. Kerülje a könnyűnek 

vagy gyorsnak tűnő megoldásokat, mert nem 
járna velük szerencsével. Figyeljen arra, hogy 
mostanában túl sokat panaszkodhat és sze-
rettei kezdhetnek Öntől besokallni, csak nem 
mondják meg Önnek.

Oroszlán - Legyen óvatos, ha 
nagyobb összeget készül kiadni 
a kezéből, nehogy kellemetlen 
meglepetés érje. Jobban tenné, 
ha nem is vásárolna egyedül, 

legyen még ott valaki Önnel, hiszen nem 
véletlenül mondják, hogy több szem, többet 
lát. Ugyanakkor azt is tartsa szem előtt, hogy 
nem mindig az a jó, ami olcsó, néha érdemes 
többet áldozni a jobbra.

Szűz - Fogadja el, hogy 
környezete nem érthet minden-
ben egyet Önnel és másképp 
gondolkodnak. Ha megpróbálja 
rájuk erőszakolni a saját elkép-

zeléseit, abból csak veszekedések lesznek. 
Lehetne kicsit empatikusabb másokkal, 
mert manapság a szigorúságával és kemény 
ítéleteivel csak azt éri el, hogy elüldözi vagy 
megbántja őket.

Mérleg - Ember tervez, Isten végez. 
Nem kell kiakadni, ha valami nem 
úgy sikeredik, mint azt Ön szeretné. 
Ráadásul a legjobb az egészben az, 
hogy talán még nem sejti, de jól 

fognak elsülni a dolgok és kedvezően alakul 
a hete. Sok kellemes meglepetés és váratlan 
fordulat fogja érni. Ezért is ne stresszeljen  
feleslegesen. Legyen rugalmas és próbáljon 
meg többet mosolyogni a környezetére!

Skorpió - Nem sikerül valami, 
amiben nagyon reménykedett, 
vagy pedig lemaradt róla. Bár 
nehéz ezt ilyenkor elhinni, de okkal 
történt és később még örülhet is 

annak, hogy így alakultak a dolgok. Vár Önre 
egy sokkal jobb lehetőség. Érdemes lenne 
több időt töltenie szeretteivel, akiktől rengeteg 
szeretetet és pozitív visszacsatolást kapna a 
napokban, amire nagy szüksége lenne.

Nyilas - Lényeges dolgokra döbben 
rá a napokban. Ezek a felismerések 
komoly hatást gyakorolnak majd az 
életére és egészen átértékeli azt, 
aminek következtében úgy dönt, 

ideje változtatnia bizonyos dolgokon. Viszont 
nem érdemes rágörcsölnie tervei meg-
valósítására, szinte varázslatosan egyszerűen 
jön össze minden, amit szeretne. Kezdheti 
megalapozni a jövőjét.  

Bak - Egyre kedvezőbben alakul-
nak a dolgai. Minden, amit eltervez, 
az is meg is valósul. Ha manapság 
készül ingatlant vásárolni vagy 
eladni, abban is szerencséje lesz. 

Egyesek utazásra vagy költözésre számíthat-
nak és azzal együtt új élmények és kalandok 
várnak rájuk. A napokban rengeteg változás 
mehet végbe az életükben vagy legalábbis 
kezdődhet el.

Vízöntő - A napokban jelentős 
belső változásokon megy keresztül. 
Sokáig hitte, hogy Ön tud mindent 
jobban, csak magának lehet igaza, 
de egyre többször látja be ennek az 

ellenkezőjét. Végre készen áll igazán szem-
benézni a hibáival és tanulni belőlük. Már 
szívesen meghallgatja környezete véleményét 
saját magával kapcsolatban. Ráadásul most 
jóval önzetlenebb is. 

Halak - Hármasba kapcsol és 
megállás nélkül pörög. Ügyeket 
intéz, besegít, átalakít, mint aki 
mindent a héten akar elvégezni. 
Tény és való, rengeteg mindent 

fog elintézni és megvalósítani terveiből, de 
ügyeljen arra, hogy szeretteivel is elég időt 
töltsön és hogy semmit se vigyen túlzásba. 
Ügyeljen arra, hogy eleget pihenjen, különben 
egyik percről a másikra kidőlhet.

 HOROSZKÓP 14. HÉT       (2019. április 1-től április 7-ig)

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

06-70/381-5873
birone.klara@dh.hu

www.dh.hu
Szeretné INGATLANÁT 

ÉRTÉKESÍTENI?
 Forduljon hozzám
bizalommal!

TISZAÚJVÁROS,
SZENT ISTVÁN ÚT 24.

PARK ÜZLETHÁZ

NAPOSCSIBE ÉS 
TAKARMÁNY-

BOLT 

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

4 órás 
munkakörbe 
erős �zikumú
 munkatársat 

�zikai 
munkára 
keresünk! 

Érdeklődni 
személyesen!

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

FIGYELEM 
RÉGISÉGFELVÁSÁRLÁS!

Április 2. kedd TISZAÚJVÁROS, Bethlen G. út  4.
Phőnix Hotel, 10.00–16.00 óra

Törtarany: 6100 Ft/g-tól, fazon, antik és
briliánssal díszített 9000-22 000 Ft/g.

Márkás karórák (hibásan is) Patek, Philippe,  
Omega, Rolex, IWC Scha�hausen stb.,  

minden fajta automata vagy felhúzós is!
Neves festmények. Ezüsttárgyak.

Herendi porcelán, Zsolnay kerámiák.
Régi pénzek: márka, korona, schilling, pengő stb.
Ezüst-arany pénzérmék, tallérok, kitüntetések.

Régi színes szódás és patika üvegek. 
Szarvasagancs. Borostyán ékszer: 10 000 Ft-tól.

Háború előtti képeslap-gyűjtemény.
Teljes hagyaték. Díjtalan kiszállás. 

Tel.: 06-70-381-6345

503554

518347

518387
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Ipari ezüstöt vásárolok, platina 
hőelemszál, amalgám, érintkező pogá-
csa, forrasztópálca, palládium, nitrát, 
paszta, stb. Érd.: 06-20/923-4251.

S z o l g á l t a t á S  K í n á l a t

aszfaltozást, zúzalékolást vállalok, 
utak, járdák, autóbeállók stb. Ugyan-
itt mindenféle kőművesmunkát A-Z-
ig. Érd.: 06-20/923-4251.

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

Cserepes lemeztetők készítése bontás 
nélkül a palára is. Palatetők átfedése 
bitumenes zsindellyel. Lapostetők víz-
szigetelése. Csatornázás. Kéményra-
kás. Ingyen árajánlat! 15 % kedvez-
mény! Érd.: 06-70/591-9739 www.
lackoteto.5mp.eu

Palatető bontás nélküli felújítása szí-
nes, mintás, bitumenes zsindely-
lyel. Ingyenes árajánlatkészítés. Akció 
-10%. Érd.: 06-30/229-2206, www.
palatetofelujitasjavitas.hu

Palatetők bontás nélküli felújítá-
sa bitumenes zsindellyel, lemez-
tetők készítése. Ingyenes áraján-
lat! Érd.: 06-70/948-8087, www.
palatetojetfelujitjuk.hu

Szobafestés, tapétázás megbízható, 
tapasztalt szakembertől. Zihor Tibor. 
Érd.: 06-70/333-7866.

Szobafestést, szigetelést, kőműves és 
ácsmunkát vállalunk. Érd.: 06-20/943-
5564.
Újévi szerencsejóslatok! Mesterjós 
megmondja, mit tartogat számodra 
2019. Gyógyító-tisztító energiák. Tel.: 
06-70/434-2178.

Vállalok kőműves munkát, festést, 
szigetelést, burkolást, bontást. Érd.: 
06-70/281-9688.

M u n K a H e l Y e t  K í n á l

a tiszaújvárosi telephelyű Peracto 
Kft. építőipari szakemberek jelent-
kezését várja, azonnali kezdéssel. A 
munkavégzés Tiszaújváros és 100 
km-es vonzáskörzetében, az utazta-
tást a cég biztosítja. Szakmai önélet-
rajzokat várunk: peractokft@gmail.
com e-mail címre. További felvilágo-
sítás: +36-70/387-8586.

autószerelőt és „D” kategóriás jogo-
sítvánnyal autóbuszvezetőt kere-
sünk kiemelt bérezéssel dunaharaszti 
telephelyre. Szállást biztosítunk! Érd.: 
06-70/984-4630, H-P: 8-15 óráig, 
Ventona Trans Kft.

betanított munkásokat keresünk 
Győr-Moson-Sopron megyei mun-
kavégzésre. Nők és férfiak jelent-
kezését egyaránt várjuk, ingyenes 
szállással. Elvárás 8 általános iskola. 
Érd.: 06-30/709-3150, 06-70/236-
7297. Qualiti Job

boczkó&boczkó Kft. munkájá-
ra igényes munkavállalókat keres 
ajkai, pétfürdői telephelyére bádo-
gos előkészítő munkák műhelyben 
történő munkavégzésére, valamint 
hőszigetelési és fémlemezburkolási 
munkák építkezéseken történő mun-
kavégzésére. Pályakezdők jelent-
kezését is várjuk. Iskolai előkép-
zettség nem szükséges. Érdeklőd-
ni +36-30/792-6377 telefonszámon 
8-16 óráig lehet, illetve a fényképes 
önéletrajzokat az iroda@boczko.hu 
e-mail címre kérnénk megküldeni.

Hajdúnánásra keresünk rajzról önál-
lóan dolgozni tudó lakatosokat. Érd.: 
06-20/440-8355 Nivella Kft.

Szakképzett eladót felveszünk. Jelent-
kezés fényképes önéletrajzzal: Kása Tér 
Bolt Kft. Hejőbába, Templom tér 2. Érd.: 
06-70/941-0554.
Vegyes karbantartási feladatokra kere-
sünk „B” jogosítvánnyal rendelkező 
munkaerőt sajószögedi munkahely-
re. Építőiparral kapcsolatos szakmai 
végzettség előny. Önéletrajzot várunk: 
szogedkft@gmail.com Érd.: 49/340-
022 Községüzemeltetési Kft.

 
Tiszaújvárosi Szuperinfó

ELROMLOTT AZ AUTÓJA?
SZEMÉLYGÉPKOCSI  

BÉRELHETŐ, 
akár 1 napra is!

Tel.: 06-20/229-4967

A Flott-Építő Kft. éjjeliőrt 
keres tiszaújvárosi munkaterületre, 

hosszú távra. Nyugdíjasok és rehabilitációs 
kártyával rendelkezők jelentkezését is 

várjuk.  Érdeklődni a 06-20/264-4581 
számon hétköznap 8-16-ig. 

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.

Tiszaújváros, Teleki Blanka út 2. (Termálfürdő)

Ha otthonodnak tekinted a konyhát és imádod 
a pörgést, kihívást, jelentkezz hozzánk

SZAKÁCSNAK!
Téged keresünk, ha:

 (lehetsz pályakezdő is)

Amit kínálunk:

PIZZAFUTÁRT 
ÉS PULTOST
KERESÜNK!

tagja lenni, akkor jelentkezz!
Amit kínálunk:

 lehetőség

Á L L Á S L E H E T Ő S É G !

Jelentkezz fényképes önéletrajzzal személyesen vagy telefonon: 06-20/560-1129

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

Tokaji György 06-70/408-1888

900 Ft
/zsák/30 kg

(30 Ft/kg)

38-as nf-tégla 
300 Ft/db

Ép�x Kft. 
Polgár, 

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

Akció! 
KÁLYHA
CSÖVEK 
FÉL ÁRON!

 Bejelentkezés: 
Kocsis Erika

06-70/670-4550

FODRÁSZAT, 
KOZMETIKA, 

PEDIKŰR 
ÁTKÖLTÖZÖTT 
a Rózsa u. 34-ről,  Tiszaújváros, 

Lévay út 44. alá!

KERETES 
HIRDETÉSSEL,

TERJESZTÉSSEL 
kapcsolatban 
kérem hívja 
a következő 

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

szerkesztő-irodavezető

Tiszaújvárosi Nevoló Kft. 

keres J.C.B 3 CX 
munkagépre 

kezelőt. 
Szakmai tapasztalat 

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

telefonon.518357

518362
518363

515794

518361

518535

518534

518373
515798
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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.

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

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

518346

518374
518348

518365
518348


