
    

450720

Tiszaúj 09. hét
A Desszertem remekei. Az ország tíz legjobb 
cukrászdája között szerepel a miskolci Desszertem. Sikerük 
egyik titka, hogy süteményeiket francia cukrászati technológiai 
alapokon készítik a régióból választott alapanyagokkal és 
hazai ízekkel. Képünkön a feketeribizlis-mákos szelet, a 
körtés-furmint mousse és a citrom tarte./5. oldal

Kocsis Fülöp érsekatyát első-
ként Bráz György, Tiszaújváros 
polgármestere és Dr. Fülöp 
György alpolgármester kö-
szöntötte a Városházán, ahol 
az atya szíriai útjáról is szó 
esett./3. oldal

A tiszaújvárosi Zabos Géza 
Horgász Egyesület éves köz-
gyűlést tartott./5. oldal Fotó: Buzafalvi Győző

Adomány a szír 
keresztényeknek

Veszélyes jégről 
horgászni 

TISZAÚJVÁROS ÉS KÖRNYÉKE 2018. február 28. XXIX/9.

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

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

Miskolc, József Attila út 87.  Auchan Áruház 

NYÍLÁSZÁRÓ CENTRUMNYÍLÁSZÁRÓ CENTRUM

Hitellehetőség!

Műanyag- és fa nyílászárók 
gyártása és beépítése 
teljes helyreállítással.

Homlokzati hőszigetelések
és teljes lakás felújítás.

KÖNYVELÉS!
Bevallás készítés.

Süt-Kom Adó Bt.
Érd.: 06-20/922-9822

Festmények, 
ajándéktárgyak 
a Sztrohár 
Képkeretezésben
Tiszaúváros, Barcsay tér 5.
Telefon: 49/340-013

MEGHOSSZABBÍTVA NOVEMBER 30-IG!

Tiszaújváros, Szent I. út 29/g.
(az új OTP-vel szemben) 

MINDEN VILÁGMÁRKÁS 
SZEMÜVEGKERET
KEDVEZMÉNNYEL!-50%

Telefon: 49/341-519 Nyitva: H-P: 9-17, Szo.: 9-12-ig
A kedvezmény komplett szemüveg készítésére vonatkozik, a részletekről érdeklődjön az üzletünkben. 

Akció időtartama: 2018. január 10-től március 15-ig
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 A Tiszaújvárosi Sport-Park Nonpro�t Kft. 
pályázatot hirdet

1 fő villanyszerelői
munkakör betöltésére.

Pályázati feltételek:
 l épületvillamossági szerelő képesítés 
  (szakmunkás vagy szakközépiskolai végzettség)
 l „B” kategóriás jogosítvány,
 l számítógép felhasználói szintű ismeretek,
 l egészségügyi alkalmasság,
 l büntetlen előélet,
 l önálló, precíz munkavégzésre való hajlandóság

Előnyt jelent:
 l informatikai képzettség
 l híradástechnikai ismeretek és 
  szórakoztató elektronikai készülékek 
   üzemeltetésében való jártasság,

A pályázathoz csatolni kell:
 l szakmai, fényképes önéletrajzot,
 l bizonyítvány másolatokat.

Pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 14.

Pályázatok benyújtásának módja:
 l Személyesen a Tiszaújvárosi Sport-Park Nonpro�t Kft.
  székhelyén (3580 Tiszaújváros, Teleki Blanka út 6. sz.) 
  munkanapokon 8-16 óra között. 
 l Elektronikus úton a sportpark@sportpark.tiszaujvaros.hu
  e-mail címen
 l Postai úton a 3580 Tiszaújváros, 
  Teleki Blanka út 6. szám alatti címre

A munkakör az elbírálást követően betölthető.

Pályázati felhívás

Miskolci munkahelyre 
keresünk 

OPERÁTOR 
munkakörbe munkavállalókat 

gyors munkába állási 
lehetőséggel. Elvárás: min. 

középfokú iskolai végzettség.
Jelentkezni lehet: 

06-30/376-9884
06-30/321-5611

E-mail: info@primajob.hu 

MŰSZAKI VIZSGÁZTATÁS
Eredetiség 

vizsgálat

POLGÁR Hősök út 102. (Agrokémia)
Nyitva tartás: H, Sze, P: 9-15-ig
Bejelentkezés: 30/465-8969

ST CHRISTOFER KFT
l Személygépjárművek
l Utánfutók
l Mezőgazdasági vontatók
l Lassújárművek
l Tehergépjárművek (7,5 tonnáig)

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

Határozatlan munkaszerződés
a kiemelt pozíciókban!!

MUNKÁT KERESEL? NÁLUNK A HELYED!

Jelentkezés feltételei:
l alap- vagy középfokú végzettség
l számítógépes ismeret

Ha kérdésed van, keress minket:
munka@jabil.com
+36-70/526-1303; 06-49/548-655
facebook.com/jabiltiszaujvaros
www.jabil.hu

NYÍLT TOBORZÁSI NAP

MÁRCIUS 1., 8., 13. y 08:00

TISZAÚJVÁROS

JABIL GYÁREGYSÉG, HUSZÁR ANDOR ÚT 1.

450802
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450732
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Kocsis Fülöp görög- ■
katolikus érsek-metro-
polita tavaly járt Szíri-
ában, hogy elvigye egy-
háza adományait egy 
keresztény közösség-
nek. 

Élményeit Remény a re-
ménytelenségben cím-
mel az Ötórai tea rendez-
vénysorozat keretében 
osztotta meg az érdeklő-
dőkkel Tiszaújvárosban, a 
Derkovits Kulturális Köz-
pontban. Kocsis Fülöp érsek-
atyát elsőként Bráz György, 
Tiszaújváros polgármeste-
re és Dr. Fülöp György al-
polgármester köszöntötte 
a Városházán, ahol az atya 
szíriai útjáról is szó esett. A 
görögkatolikus templomban 
tartott istentisztelet után a 

kulturális központba várták 
az érseket, aki képes beszá-
molót tartott szíriai útjáról. 

Lehetetlennek tűnt
- Isten kegyelméből jutot-

tam el Szíriába - jelentette ki 
Kocsis Fülöp atya -, a szán-
dék megvolt ugyan, hogy a 
görögkatolikusok gyűjtését 
személyesen vigyem el egy 
szíriai görögkatolikus fa-
luba, de az akkori katonai 
helyzet nehézségei miatt ez 
lehetetlennek tűnt. Magyar-
országon a külügyminisz-
térium is jelezte, hogy nem 
szerencsés most a helyzet, 
végül egyházi kapcsolatok 
révén mégiscsak eljutot-
tam Damaszkuszba. A cé-
lom az volt, hogy a magya-
rok által gyűjtött összeget, 

mintegy negyvenezer dol-
lárt, személyesen adjam 
át egy görögkatolikus falu 
képviselőinek. Ebből egy le-
rombolt templomot építet-
tek újjá, és családi házakat 
hoztak helyre. Elsősorban 
azért utaztam, hogy szemé-
lyesen találkozzak az ottani 
keresztényekkel, hogy lás-
sam, milyen körülmények 
között élnek.

Személyesen  
legyünk jelen ott!

Azt tapasztaltam, hogy az 
ott élők azt fájlalják, hogy 
velük nem törődnek, és 
nem annyira az anyagi tá-
mogatás a fontos, hanem az, 
hogy személyesen legyünk 
jelen, hiszen már ez is nagy 
segítség. Nagyon sokféle 

keresztény közösség van 
Szíriában, nagyon színes, 
gazdag az egyház. Én, mint 
görögkatolikus, elsősorban a 
görögkatolikusokkal tudtam 
felvenni a kapcsolatot, ők a 
melktiák. 

De vannak görög ortodo-
xok, szír ortodoxok, katoli-
kusok, a káldok, maroniták, 
tényleg elég összetett a kö-
zeg. De amit mi érzéke-
lünk keresztényi ellenté-
teket itt Európában, az ott 
ismeretlen. Ott a szenve-
dés, a történelmi együttélés 
az iszlám világgal, a túlélés 
szükségessége nagyon ösz-
szehozta őket, és ott ilyen 
különbségek, ellentétek, fe-
szültségek egyáltalán nem 
érzékelhetőek.

 SZI

Szuper ügyek

Ági sok év házasság után sem 
tudja megérteni azt, a férje mi-
ért mos napközben legalább tíz-
szer kezet, és miért szellőztet 
stopper órával a kezében. A szel-
lőztetési procedúrában persze 
van némi logika, de szerinte oly 
mindegy, hogy három vagy négy 
percig van nyitva az ablak. Úgy 
gondolja, addig, amíg őt nem 
kényszeríti hasonlóra elfogad-
ja a bogarait.
Feri már kapcsolatuk kezdetén 
látta, hogy barátnője mániás 
rendszerető. A lakásba lépés-
kor a bejárati ajtó előtt le kellett 
vennie a cipőjét. Még véletlenül 
sem ehetett meg úgy egy édes-
séget, hogy azt ne az asztalnál 
tegye. A tévé elé pedig szent-
ségtörésnek számított tálcával 
vagy sörrel a kezében leülnie. 
Úgy érezte magát, mintha egy 
büntető táborban lenne, ahol so-
ha nem lazíthat. Amikor a szakí-
tásuk okaként a szigorú szabá-
lyokat hozta fel, a lány semmit 
sem értett az egészből.
Ágota úgy emlékszik vissza, 
hogy csak egy lépés választot-
ta el az elköltözéstől, amikor a 
barátja vegán lett. Az, hogy min-
den nap két félét kellett főznie, 
szeretetből megtette. De csak 
összeszorított fogakkal bírta 
hallgatni, hogy mindenki hülye, 
aki húst és tejterméket eszik. 
A múlt héten a Miskolci Szín-
házban Neil Simon, a Furcsa pár 
darabját néztük meg. A vígjáték 
komikuma két ember szélsősé-
ges különbözőségére épült. A 
férfiakat elhagyta a feleségük. 
Az egyiket a teljes megbízha-
tatlansága, rendetlensége, míg 
a másikat az őrületbe kergető 
pedantériája, női szerepeket - 
mint például sütés, főzés, taka-
rítás - átvevő viselkedése miatt. 
A barátok az együttélésük során 
olyan tükörré váltak egymásnak, 
amit talán még a feleségük sem 
tudott megadni számukra.
És persze akaratlanul, kény-
szerből tanultak is egymástól. 
A lúzer, nőfalónak felfoghatatlan 
volt az, hogy a  nők miért buknak 
az állandóan a volt felesége után 
nyavalygó barátjára, miért akar-
ják óvni, védeni, mint egy kis-
gyereket. A pedáns házimunka 
őrültnek meg rá kellett jönnie, a 
rossz szokásainak a legrosszab-
bika a mártíromsága.
Kacagtunk ott akkor este. De 
közben kicsit önmagunkon is ne-
vettünk. Mert ugyan kinek nin-
csenek a szokásai között olyan 
furcsaságok, amivel őrületbe 
lehet kergetni a feleséget, ba-
rátot, szülőket, munkatársat, 
gyereket. Ha az illetőnek sze-
rencséje van, tolerálják ezt, ha 
nincs, akkor csak az van hátra, 
hogy ő maga változzon. 

SZI – Maros Éva

RÚZS

Bogarak
Adomány a szír keresztényeknek

A tiszaújvárosi Za- ■
bos Géza Horgász 
Egyesület éves közgyű-
lést tartott. 

A tiszaújvárosi rendez-
vényen az egyesület elnö-
ke, Kiss Béla beszámolt az 
elmúlt esztendő gazdálko-
dásáról, a telepítésekről, a 
rendezvényekről, az esemé-
nyekről. Mint elhangzott, eb-
ben az évben is megtartják 
a már hagyományos verse-
nyeket, rendezvényeket és a 
telepítések is a megszokott 

ütemben zajlanak majd, az-
az augusztus kivételével min-
den hónapban telepít halat a 
Zabos Géza Horgász Egyesü-
let. A jövő évi tagdíjak mér-
tékéről is határoztak, e sze-
rint a díjak nem emelkednek 
2019-ben. 

És még egy horgászok-
nak - is - szóló információ. 
Az elmúlt napokban bekö-
szöntött az igazi, hideg tél, 
nem árt óvatosabbnak lenni-
ük a horgászoknak sem. Bár 
már úgy tűnhet, hogy a tavak 

befagytak, a jég vastagsága 
mégis kiszámíthatatlan, így 

veszélyes léket fúrni, és a jég-
ről horgászni. SZI

A közgyűlésen is elmondták: veszélyes jégről horgászni 

Adókonferencia.  A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparka-
mara (BOKIK) „Adó 2018. Konferencia” című rendezvényét március 1-jén (csütörtök) 
9-13 óra között tartják Miskolcon a Jakab Oktatási Kft.-nél (Kis-Hunyad utca 1.). 
Előadó: Homor József, okleveles adószakértő, kamarai tag könyvvizsgáló. Részletes 
program és jelentkezés: http://bokik.hu/hu/letoltes/90669/dc64a

Fotók: TK

Fotó: TK
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Lapzárta: hétfő 10 óra

www.szuperinfo.hu
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A megyei közgyűlés  ■
soron következő ülését 
február 26-án tartotta 
a Megyeházán. 

Nyakó István január 12-
én bejelentette Török De-
zsőnek, a megyei közgyűlés 
elnökének, hogy lemond me-
gyei önkormányzati képvi-
selői mandátumáról. Ebben 
az esetben a jelölő szervezet-
nek 30 nap áll a rendelkezé-
sére, hogy a megüresedett 
helyre a párt - ezúttal a Ma-
gyar Szocialista Párt - listájá-
ról másik személyt jelöljön. 
Az MSZP jelzése alapján a 
Borsod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei Területi Választási Bi-
zottság február 5-i ülésén 
úgy döntött, hogy az MSZP 
megyei listájának nyolca-
dik helyén levő Pap Zsolt 
ügyében nincs semmifé-
le jogi akadálya, hogy övé 

legyen a megüresedett man-
dátum. Ezt követően a me-
gyei közgyűlés február 26-i 
rendes ülésének első napi-
rendi pontjaként a területi 
választási bizottság elnöke, 
dr. Murányi Zsolt átadta a 
tiszaújvárosi Pap Zsoltnak 
a képviselői megbízólevelet 
és az MSZP-frakcióban levő 
Pap Zsolt letette esküjét Tö-
rök Dezső elnök és a közgyű-
lés tagjai előtt.

A B.-A.-Z. megyei közgyű-
lés döntése alapján Pap Zsolt 
a pénzügyi és társadalmi bi-
zottság tagja lett. Korábban 
ő egyébként az ügyrendi és 
mandátumvizsgáló bizott-
ság nem közgyűlési tag-
ja volt, amely megbízatása 
most megszűnt. E megüre-
sedett tisztség ellátására a 
szocialista képviselőcsoport 
kezdeményezése alapján 

Angyal Bélát választotta meg 
a testület. A tiszaújvárosi 
Pap Zsolt egyébként 46 esz-
tendős, a kezdetektől Dél-
Borsod központjában él. 
Nős, három gyermek édesap-
ja. Jelenleg a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Mentőszer-
vezet vezető mentőtisztje és 
a légimentésben tevékenyke-
dik. Úgy nyilatkozott, hogy 
hivatásának és munkájá-
nak tekinti az emberéletek 
mentését. A tiszaújvárosi 
önkormányzat képvise-
lő-testületének 12 éve tag-
ja. Részt vesz a felnőtt-és 
gyermekegészségügyi ok-
tatásban is.

Török Dezső, a közgyű-
lés elnöke tett javaslatot a 
Borsod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei Önkormányzat 2018. 
évi költségvetéséről szó-
ló önkormányzati rendelet 

megalkotására, amelyet el-
fogadott a testület. A bevéte-
lek 97 százaléka támogatás, 
a többi pedig az ún. átvett 
pénz kategóriájában sze-
repel. Elfogadta a közgyű-
lés a Borsod-Abaúj-Zemp-
lén Megyei Klímastratégia 
2018-2030 című dokumen-
tumot, amely végrehajtása 
az elkövetkezendő időszak 
egyik legfontosabb feladata 
lesz. Bánné dr. Gál Boglár-
ka, a közgyűlés alelnöke, a 

Borsod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei Értéktár Bizottság elnö-
ke beszámolt a Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei Értéktár 
Bizottság 2017. második fél-
évi tevékenységéről. Végeze-
tül zárt ülésen javaslatot tet-
tek a Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megye Közbiztonságáért Díj 
2018. évi adományozására, 
illetve a Borsod-Abaúj-Zemp-
lén Megye Tűzbiztonságáért 
Díj 2018. évi adományozásá-
ra. SZI - BGy

Tiszaújvárosi a megyei közgyűlésben
Szuper ügyek

A 2018-as Volks- ■
wagen-Dining Guide Év 
Étterme Díjátadó Gálán 
átadták a legjobb étter-
meknek járó elismeré-
seket, idén először a leg-
jobb cukrászdákat is dí-
jazták a kalauzban. 

A Dining Guide ez évben 
első alkalommal a cukrász-
dákat is tesztelte, bár ezzel 
kapcsolatban egyáltalán nem 
voltak olyan pozitívak a ta-
pasztalataik, mint az étter-
mekkel. Mint mondták, őket 
is meglepte a cukrászdák-
ban tapasztalt, meglehető-
sen alacsony színvonal. Az 
Étteremkalauz 2018-as kiad-
ványába 100 hely meglátoga-
tása után végül 65 cukrászda 
került be. Élen a Vácon talál-
ható Mihályi Patisserie vég-
zett, és ők kapták az Év cuk-
rászdája díjat is. A magyar 
cukrászdák nagy részét a mai 
napig elkerülték a valós vi-
lágtrendek és irányzatok, de 

még nagyobb baj az, hogy az 
alapvetően magyar hagyomá-
nyokon alapuló klasszikus 
desszertek színvonala is na-
gyon alacsony, gondolunk itt 
egy krémesre vagy egy dobos 
tortára - nyilatkozta Herczeg 
Zoltán, a Dining Guide teszt-
jeinek szervezője.

Örvendetes, hogy a Din-
ing Guide szerinti tíz leg-
jobb cukrászda között sze-
repel a miskolci Desszertem 
is. Íme néhány vélemény a be-
jegyzések alapján: „Nagyon 
örültem, amikor megnyílt ez 
a cukrászda Miskolcon. Az-
óta sem okozott csalódást. Ha 
diétázik az ember de elcsábul 
egy sütire nagyon jól jön”. „Is-
merősök ajánlották a helyet, 
nem bántuk meg. A kávé- és a 
répatorta nagyon finom volt. 
Egyetértek: végre egy jó cu-
ki.” „Nem ismertük a helyet, 
csak nagyon hívogató volt és 
nem bántuk meg. Minőségi 
sütemények és pékárú, jó ár-

érték arány és kiszolgálás. 
Ha Miskolcon jártok, gyertek 
be.” „Fantasztikus választék, 
igazi gyöngyszem a belváros-
ban. Nagyon figyelmes, ud-
varias kiszolgálás, kötelező 
program”.

Várvízi Péter, a Desszertem 
szakmai vezetője erősségük-
nek azt tartja, hogy nagyon 
odafigyelnek a szezonalitás 
hatásaira. Az anyagválasz-
tás kiemelkedő szempon-
tunk, prémium alapanyag-
okkal dolgozunk, akár a 
csokoládén, tejszínen, vagy 

bármilyen gyümölcspüréken 
jelenik az meg cukrászdánk 
életében. Az alapvető cuk-
rászati technológiát szigorú 
és pontos receptúrák alap-
ján betartjuk. Törekszünk 
arra is, hogy a hagyomá-
nyos termékeket, például a 
Rákóczi-túróst másféle mó-
don készítjük el, közmegelé-
gedésre. De ugyanígy mutat-
hatom a mákos-feketeribizlis 
desszertet, vagy a klasszikus 
süteményeket, mint a francia 
Operát, amely rendkívül ked-
velt nálunk, akárcsak a körtés 

furmint mousse, amely a Fur-
mint február alkalmával ké-
szítünk. Nagy kedvenc a sós-
karamellás mousse, mely egy 
kis karamellizált mogyoróval 
ropogósra van tálalva. Igazá-
ból hat hetente változó a kí-
nálatunk, a rendszerbe 10-12 
sütemény érkezik, a szezon-
nak megfelelő alapanyagok-
ból válogatva. Természetesen 
megtalálható nálunk szinte 
az év minden napján a klasz-
szikusabb almás pite, szed-
res-szilvás pite, málnás-kó-
kuszos pite. Egyre bővül az 
a kör, amely betér a Desszer-
tembe, érdekes végignézni, 
hogy egy légtérben ülnek fi-
atalok és idősek, nagyon rit-
ka az ilyen helyiség – mondja 
Várvízi Péter. Süteményein-
ket francia cukrászati tech-
nológiai alapokon készítjük 
a régióból választott alap-
anyagokból és hazai ízekkel. 
Ez lehet a sikerünk egyik tit-
ka.  SZI - BGy

A tíz legjobb cukrászda között a Desszertem

36. Miskolci Nemzetközi Ásványfesztivál. Különleges ásványbe-
mutatók, földtudományi játszóház, kiállítások, előadások és ásványkülönlegességek... 
– a 36. Miskolci Nemzetközi Ásványfesztivál számos érdekességgel vár kicsiket és 
nagyokat, korosztálytól függetlenül minden érdeklődőt március 3-4-én, a Miskolci 
Egyetem főépületében.

Pap Zsolt megyei önkormányzati képviselő letette az esküt

Fotó: Varga Tamás

Fotó: Buzafalvi Győző
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Polgár, központhoz közel 3 
szoba+nappali+konyhás, összkomfortos, 
vegyes tüzelésű, radiátoros családi ház 
eladó, dupla telekkel . Irányár: 7,95 M Ft. 
Érd.: 06-20/943-2003.
Bánréve,(közvetlenül a szlovák határ mel-
lett) csendes utcában, 990 nm telken, 80 
nm-es összkomfortos (2 szoba-nappa-
li) családi ház eladó. A házhoz nyári kony-
ha, garázs, pince, fúrt kút tartozik. Fűtése 
gázkonvektor+cserépkályha, a meleg víz 
ellátásáról gázbojler gondoskodik. Irányár: 
3,4 M Ft. Érd.: hétköznap 17óra után, hét-
végén egész nap 06-20/260-9517.
Bogács, eladó a fürdő mellett, Dózsa György 
út 39.sz. alatt üdülőnek is alkalmas családi 
ház. Érd.: 06-30/953-5402.
sajószöged, 3 szobás, összkomfortos családi 
ház eladó. Érd.: 06-20/450-8732.
Tiszaújváros-Tiszaszederkény, 950 nm-es 
telken 3 szoba-nappalis, 2 fürdőszobás csa-
ládi ház + garázs eladó. Érd.: 06-20/566-
7936.
sajóörös, központjában eladó 1133 nm-es 
telken 2 szobás, régi típusú családi ház 
melléképülettel. Irányár: 6,9 M Ft. Érd.: 
06-30/322-2628.
sajóörös, csendes utcájában 78 nm-es, 3 
szobás családi ház, két utcára nyíló 1339 nm 
telken eladó. Érd.: 06-20/414-1786.
Polgár, központhoz közel eladó 2 szobás, 
összközműves, gáz- és vegyes tüzelésű 
kazánnal fűtött családi ház. Irányár: 5,5 M 
Ft. Érd.: 06-70/381-5873.
sajóörös, eladó 2007-ben épült, 3 szoba-
nappali-amerikai konyha elosztású, kétszin-
tes, újszerű családi ház 906 nm-es telken. 
Irányár: 27,9 M Ft. Érd.: 06-70/381-5873.
Polgár, központban eladó 2 szoba-nappalis, 
nagy konyha, étkezős, gázkonvektoros csalá-
di ház nagy telekkel. Irányár: 9,9 M Ft. Érd.: 
06-70/381-5873.
sajóörös, eladó 140 nm-es, 4 szobás, dupla 
komfortos, szigetelt téglafalazatú családi ház. 
Irányár: 29,8 M Ft. Érd.: 06-70/381-5873.
sajószöged, eladó 2 szoba+étkezős, vegyes 
falazatú, gázkonvektoros  családi ház külön-
álló, lakható épületrésszel 834 nm-es telken. 
Irányár: 7,7 M Ft. Érd.: 06-70/381-5873.

Tiszagyulaháza, 2001-ben épült összkom-
fortos családi ház nagy telekkel, belső felújí-
táshoz szükséges anyagokkal együtt eladó! 
CSOK igényelhető! Irányár: 5,5 M Ft. Érd.: 
06-70/216-7690.
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Miskolc, belvárosában Soltész u. 77 nm-es, 
gázos, II. emeleti, belső udvaros, pihenőker-
tes társasházi lakás eladó. Gépészetileg tel-
jesen felújított, ablakok cserélve műanyag 
ablakokra. Nappali+étkező+konyha egyben, 
3 szoba, előszoba, fürdőszoba, külön WC. Ár: 
13 M Ft. Érd.: 06-20/980-6678.
Tiszaújváros, Munkácsy úton 55 nm-es, 
I. emeleti, téglaépítésű lakás eladó. Érd.: 
06-70/940-7181.
Tiszaújváros, Mátyás király úton 55 nm-es, 
átlagos, III. emeleti panellakás eladó. Érd.: 
06-20/377-4097.
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Berendezett albérletet keresek kertes ház-
ban, Tiszaújváros vonzáskörzetében. Érd.: 
06-20/506-6547.
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albérlet kiadó Folyáson! Teljesen felújított, 1 
szobás, 55 nm-es lakóház kiadó. Képek meg-
tekinthetőek: www.folyas.hu weboldalon.
Tiszaújváros, lakás kiadó 3 fő részére szám-
laképesen, hosszú távra. Érd.: 06-30/352-
9076.
Tiszaújváros, kiadó 55 m-es, 1+2 félszo-
bás, bútorozott, gépesített társasházi lakás. 
Érd.: 06-70/381-5873.
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költözzön Folyásra! Nyugodt, biztonságos 
környezetben építési telkek megfizethe-
tő áron eladók! Érdeklődni: H-P 8-16 órá-
ig. Tel.: 52/391-943.

Tiszaújvárosban eladó 5699 nm telek. Lakó 
és ipari célra egyaránt használható (lakás, 
telephely, mezőgazdálkodásra). Ár: 7 M Ft. 
Érd.: 06-70/562-5017.
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Polgáron kiadó 2018. március 01-től a Pető-
fi út 1.sz. alatt lévő üzlethelyiség (volt Zsuzsi 
ABC). Érd.: 06-30/780-1364.
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Tiszaújváros, új Spar közelében ház alat-
ti 16 nm-es garázs eladó. Irányár: 3,6 M Ft. 
Érd.: 06-70/555-8001.

J á r M ű k e r e s é s 

autóját megveszem adásvételivel 1 millió 
forintig 1994-es évjárattól. Azonnal fizetek. 
Kevés vagy lejárt műszakival, motorhibás, 
enyhés sérült is érdekel. Házhoz megyek, hív-
jon bizalommal. Érd.: +36-30/995-4950.
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Tojótyúk 599 Ft/db. Szép barna tollas, 
kiválóan tojó, ingyen házhoz szállítva. Érd.: 
06-70/240-1331.

Tyúkvásár! Barna, jó tollazatú tojó tyúk 
400 Ft/db áron 2018. március 8.-án 12-14 
óráig Ónod, Vásártéren.
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kis bálás szalma eladó, 300 Ft/db. Érd.: 
06-70/407-1037.
kisbálás széna, szalma, fedett tárolóból 
eladó Folyáson. Tel.: 06-30/817-8740.
Takarmányborsó tisztított, zsizsiktelenített 
10.000 Ft/mázsa és zab 4.500 Ft/mázsa 
eladó. Érd.: 06-70/535-0847.

eladó: Szénabála 150-es tavalyi, Szürke 
marha növendék 1 éves. Érd.: 06-30/349-
5720.
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eladó szekrénysor és 3-2-1-es ülőgarnitú-
ra. Érd.: 49/739-829.
Újszerű tömör fenyő étkezősarok eladó. Érd.: 
06-70/623-3288.
nagyon keveset használt YAMAHA YPT-255 
tip. szintetizátor eladó. Érd.: 06-70/586-
6687.
akciós, konyhakész tüzifa 12.500 Ft/m3-től. 
Cser, tölgy, bükk, akác. Gyors, megbízha-
tó házhoz szállítás. Számlával és szállítóval. 
Érd.: 06-20/800-1201 (AA5946453)
eladó 2 db új pehelypaplan, 25 l-es akvári-
um. Érd.: 49/347-333.
akciós kalodás (1mx1mx1m) és erdei m3-es 
(1mx1mx1,7m) és ömlesztett tüzifa rendel-
hető! Ingyenes házhoz szállítás. Jelenlegi 
termékeink: tölgy, bükk, akác, nyárfa. Ár: 
11.000 Ft-tól. Hívjon bizalommal: 06-30/705-
2337 (EUTR azonosító: AA5854363).

PyTHOn Bőrruházat bőrkabát és bőrru-
házat vásárt tart 2018. március 9-én a 
tiszaújvárosi vásárban. Tel.: 06-20/977-
6258.
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személyautókat és vashulladékot vásáro-
lok. Érd.: 06-70/555-1262.
ipari ezüstöt, platina hőelemszál, 
érintkezőpogácsa, nitrát, paszta, palládium, 
forrasztópálca, tekercs, amalgám stb. vásá-
rolok. Érd.: 06-20/923-4251.
Gyűjtő keres: régi matchboxokat, játékokat, 
távirányítós autókat, lemezjátékokat és autó-
kat, pedálos moszkvicsot. Érd.: 06-70/418-
2086.
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szobafestést, szigetelést, kőműves és ács-
munkát vállalunk. Érd.: 06-20/943-5564.
Gyümölcsösök, szőlők, rózsák szaksze-
rű metszését azonnalra vállalom. Érd.: 
06-70/348-2035.
Új Ford Tranzit kisbusz, 9 személyes, hosz-
szított, elől-hátul klímás, vonóhorgos, 
KIADÓ hosszabb-rövidebb távra cégeknek 
és magánszemélyeknek. Tel.: 06-20/260-
0910, 06-70/620-0497. E-mail: fabmetalkft.
iroda@gmail.com
lakásfelújítás, átalakítás, hőszigetelés, kon-
vektorok, gáztűzhelyek javítása, víz-gáz-
fűtésszerelés. Érd.: 06-20/498-2149.
Palatető bontás nélküli felújítá-
sa színes, mintás, bitumenes zsindely-
lyel. Ingyenes árajánlatkészítés. Akció 
-10%. Érd.: 06-30/229-2206, www.
palatetofelujitasjavitas.hu

antik fali-, ébresztő- és karórák javítá-
sát vállalom. Szervizmunkák: üveg, csat, 
rugós fül, elemek cseréje a helyszínen 
megvárható. Tiszaújváros, Szt. István 
út Elliptic Óra-Ékszer Nyitva: H-Sze-Cs: 
9-12, 13-17, Szo.: 9-12.

Boróka Vendégház és Mintagazdaság - 
Folyás, Disznótoros hétvégék, bálok, ren-
dezvények szervezését vállaljuk 40 férő-
helyes teremben vagy 100 főig szabadté-
ren. Rendezvényekre sütemény, pogácsa 
készítését megrendelésre vállalunk. Tel.: 
06-30/817-8740, www.facebook.com/
szovetkezet.boroka

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

Masszázs Tiszaújvárosban! Kérésre ház-
hoz megyek 20 km-es körzetbe. Üzle-
tembe masszőr társat keresek. Érd.: 
06-70/553-1752.

Kos - Ne akarja megváltani a 
világot, csak lazítson. Engedjen 
szerettei kérésének, ha prog-
ramokat javasolnak, vegyen 
részt benne. Szüksége van 

arra, hogy egy kicsit kiszakadjon a meg-
szokásból. Bár kezdetben bizonytalanul 
érzi magát, végül sikerül feloldódnia és 
jól érezheti magát.

Bika - A héten számos új, 
kellemes élmény érheti. Aján-
latos kimozdulnia a négy fal 
közül és nyitottnak lennie a 
mindennapokban, mert akár új 

barátságokat is köthet. Ha költözés vagy 
lakásfelújítás előtt áll, vagy valamilyen 
problémás ügyet kellene megoldania, 
nem várt segítőkre találhat.

Ikrek - Nyugtalanságát, 
mozgékonyságát úgy tűnik, 
idén kissé visszafogják a családi 
kötelezettségek, vagy az anya-
giak hiánya. A bezártság pedig 

nem tesz jót az Ikrek jegyűeknek. Azon-
ban nem hagyhat ott csapot-papot. Le- 
gyen mértékletes a kalandok keresésé-
ben, vagy vigyen magával másokat is!

Rák - Az év legszuperebb hete 
vár a rákokra. Hétfőtől vasár-
napig víz dominancia fogja Önt 
támogatni, ha nagy kihívások 
előtt áll. Egy szabályos három-

szög (Rák Hold, Skorpió Jupiter, Halak 
Merkúr, Vénusz és Neptunusz) rajzolódik 
ki hétfőn, csütörtökön és pénteken, ami 
elárasztja energiával.

Oroszlán - A Szaturnusz hely-
zete azt jelzi, hogy a munkával, 
életmóddal kapcsolatos dol-
gokra kell nagyon odafigyelnie 
minden Oroszlán jegyűnek. Sű- 

rű teendői, kötelességei közepette sem  
szabad elhanyagolnia egészségét, vagy 
szervezete a nagy terhelés miatt kénytelen 
lesz kényszerpihenőre küldeni Önt.

Szűz - Ha teheti, vegyen ki 
szabadságot, vagy néhány sza-
bad napot, mert jó lenne, ha 
azt tehetné, amihez kedve van.  
Szüksége van arra, hogy felépít- 

hesse önmagát és a munka helyett megol- 
dást keresne a problémáira. Mondjuk vásá- 
roljon magának valamit, amiben örömét 
lelheti! A lényeg, hogy ne stresszeljen!

Mérleg - Egy nyugodt hét 
elé néz. Érdemes lenne arra 
használnia, hogy átgondolja, 
milyen új dologba vághatná 
a fejszéjét. Nem feltétlenül 

munkával kapcsolatosan, hanem valami-
lyen új kedvtelést, sportot iktathatna be 
az életébe. Minden régi és új vágy meg-
valósításának kedveznek a csillagok.

Skorpió - A következő napok-
ban szinte minden, amibe bele- 
kezd, káoszba fullad. Mindenütt 
felfordulást lát, a munkahe-
lyén, a kapcsolataiban, a lelkéről 

már nem is beszélve. Nem ússza meg, 
hogy mielőbb neki álljon rendet tenni 
maga körül, mert amíg nincs rend a kör-
nyezetében, addig a lelkében sem lesz.

Nyilas - Nehezen találja 
meg a közös hangot azokkal, 
akikre eddig számíthatott. Túl 
erőszakosan kívánja érvényre 
juttatni az akaratát. Amíg nem 

tud kérni, csak követelni, nem is számít-
hat megértésre. Bár Önnek fontos lenne 
megvalósítani a terveit, el kell fogadnia, 
hogy mások ezzel nem azonosulnak.

Bak - Kicsit jobban is odafi-
gyelhetne az egészségére, 
mert a visszatérő panaszok 
nem biztos, hogy maguktól 
megoldódnak. Amellett, hogy 

felkeresi orvosát, tarthatna egy alapos 
önvizsgálatot is, hogy esetleg mik lehet-
nek azok a lelki problémák, amelyek a 
gondok mögött húzódnak.

Vízöntő - Az újdonságok és 
izgalmak iránti vágya új bará-
tokkal hozhatja össze, vagy 
rátalálhat az új szerelmére. 
Sajnos, az ilyen kapcsolat - 

jóllehet, ösztönzőleg hat - nem szokott túl 
sokáig tartani. Ha viszont mégis tartósnak 
bizonyul, akkor az tényleg gyökeresen 
megváltoztatja az életét.

Halak - Az Uránusznak az 
uralkodó bolygójával alkotott 
fényszöge jelentősen gyengít-
heti az Ön ellenállóképességét. 
A Neptunusz helyzete ugyan-

akkor kedvez a vizes helyeken való 
időzésnek, a gyógyfürdő hasznára lehet. 
Feltéve, hogy el tud szakadni nyomasztó 
kötelezettségeitől és a problémáitól.
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következményeket és hátrányokat a  Megrendelőre hárítja. 

MTI
HÍRFELHASZNÁLÓ

Bejárai ajtók, nyílászárók 
cseréje, redőnyök, 

szúnyoghálók gyártása, 
beépítése, javítása. 

Tel.: BO-RU 06-20/411-2768

Tiszaújvárosban a 
Szent István úton földszinti, 
2 szobás, teljesen felújított

LAKÁS bútorozottan, hosszú távra,  
számlaképesen KIADÓ. 

Érdeklődni: 30/525-1725

t Szállítás billenős és 
   önrakodós kocsival
t Daruzás 30 tonnáig 
t Kosaras kocsi bérlés.
t Gépi földmunka, föld és 
   ömlesztett áru szállítás.

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.

450950

450731

450439

450727
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autómentés, gépszállítás profilba, pol-
gári telephelyű cégnél hosszú távra gép-
kocsivezetőt keresünk. Feltételek: B-E-C-
CE jogosítvány és GKI kártya. Előny: trailer 
tapasztalat. Jelentkezés: 06-70/426-3283-
as telefonon.
autószerelő és gépszerelő szakképesítéssel 
rendelkező munkatársakat keresünk polgári 
telephelyű cégnél. Jelentkezés önéletrajzzal: 
kamionszerviz@stefancamion.hu címen.
sofőrt (B-kat.) és rakodó munkatársat kere-
sünk bútorszállításra, polgári telephelyen. 
Szállítási gyakorlat előny. Érd.: 06-20/943-
2003.
a Diego Tiszaújváros, bolti eladót keres. 
Önéletrajzokat: tiszaujvaros@diego.hu cím-
re kérjük, vagy személyesen a Tisza út 19-21. 
szám alatt az üzletben.
dunántúli munkára betanított dolgozókat 
keresünk. Szállás, utazás biztosított. Érd.: 
06-30/709-3150.
állatgondozót keresek szarvasmarha 
telepre. Érd.: 06-30/533-7609, 06-70/382-
9039.
Bútor webáruház logisztikában jártas, infor-
matikai ismeretekkel rendelkező munkatár-
sat keres polgári telephelyére. Önéletrajzot 
a: butorolcsonwebaruhaz@gmail.com címre 
kérjük elküldeni. Érd.: 06-20/943-2003.
Folyási Boróka Szociális Szövetkezet irodai 
kisegítő, adminisztrációs munkatársas keres. 
Önéletrajzokat: folyas@gmail.hu e-mail cím-
re várjuk. Tel.: 06-30/703-3944.
Csoportvezetőt, CO-hegesztőket, lakato-
sokat, villanyszerelőket felveszünk Abdára. 
Szállást biztosítunk. Érd.: 06-70/942-8927.
Tiszaújvárosba keresünk hosszú távú mun-
kavégzésre lakatos, csőszerelő valamint 
hegesztő szakembereket. Érd.: 06-70/395-
0824.

ingatlaniroda alkalmazottat keres fő- vagy 
másodállásban (alapbér+jutalék). Érd.: 
06-30/650-6088.
villanyszerelő munkakörben munkavállalót 
keresek. Érd.: 06-30/905-6044.
vendéglátó egység keres konyhai kisegítőt. 
Érd.: 06-20/480-7609.

Betanított dolgozókat keresünk autóipa-
ri beszállító partnerünkhöz Dunántúlra, 
a régióban a legmagasabb bért bizto-
sítják. Szállás, utazás biztosított. Érd.: 
06-30/511-4219.

Polgár területére kora reggeli kézbe-
sítésre kerékpárral rendelkező meg-
bízható kézbesítőt keresek. Rehabilitá-
ciós ellátás, nyugdíj, vagy főállás mel-
lett is végezhető tevékenység. Ugyan-
itt Díjszedőt is keresek. Jelentkezés: 
06-20/365-3899.

kft. keres gyakorlattal rendelkező vil-
lanyszerelőket alapszerelésre. Nettó 
1500 Ft/óra. Szállás, utazás, napi elő-
leg megoldott. Érd.: 06-30/197-7141, 
06-20/323-2208.

irányítástechnikai, karbantartási fel-
adatokra keresünk gyakorlattal rendel-
kező műszerészt, tiszaújvárosi munkate-
rületre. Előny: „B” kat. jogosítvány, Rb-s 
képzettség. Érd.: 06-20/938-2692.

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

Bér és munkaügyi ügyintéző, pénzügyi ügy-
intéző, irodavezető/adminisztratív munkát 
keresek sürgősen Tiszaújvárosban. Tel.: 
06-70/223-3030.

Munkát keresek: biztonsági őr, gépkocsive-
zető, traktoros, lakatos, segédmunkás. Tel.: 
06-30/880-9020.

O k T a T á s T  v á l l a l

kedvezményes oktatások! Boltvezető, eladó, 
szakács, élelmezésvezető, vendéglátó eladó, 
üzletvezető, kézápoló, műkörömépítő, láb-
ápoló, kozmetikus, szociális gondozó. Rész-
letfizetéssel is! Érd.: 06-30/860-0384.

s z a B a d i d ő , Ü d Ü l é s , s z ó r a k .

Boróka Vendégház és Mintagazgaság - 
Folyás, 2 szobás, teljesen felszerelt, 4-6 férő-
helyes vendégház, akár teljes ellátással egész 
évben várja vendégeit. Tel.: 06-30/817-8740, 
www.facebook.com/szovetkezet.boroka

v e G y e s

lakhatást, ellátást, anyagi biztonságot kíná-
lok egyedülálló hölgynek, házvezetésért cse-
rébe. Tel.: 06-30/214-7351.

Újságunkat az 
interneten is 
olvashatják: 

www.szuperinfo.hu

   Facebook:
Tiszaújvárosi Szuperinfó

K-VILL ENERGY KFT.
szak- és 

segédmunkásokat
keres 

országos munkavégzésre.
Szállás, utazás térített.

Versenyképes jövedelem.
Jelentkezés: 

info@k-vill-energy.hu
06-20/560-8785

A tiszaújvárosi CNI Kft.
keres 

gyártó
munkakörbe 
munkatársat.

Előny:
- Targonca vezetői engedély

Jelentkezni lehet: 

+36-30/410-6781-es
telefonszámon.

Temetői munkára
B kategóriájú jogosítvánnyal 

rendelkező munkatársat keresünk 
Tiszaújvárosból és környékéről.  

Érdeklődni: 30/525-1725

A
Mamma Rosa

Étterem
napi 8 órában, 

„B” jogosítvánnyal 
rendelkezô 

munkatársat
keres 

azonnali kezdéssel.
Feladat: 

étel- illetve pizzaszállítás.

Tel.: 06-30/912-2085

Az E-Power System Kft.
keres Tiszaújvárosba 
az alábbi pozíciókba 

munkatársakat azonnali 
belépési lehetőséggel, 

határozatlan idejű 
szerződéssel:

- lakatos
- raktáros
- hegesztő: awi, láng
- anyagmozgató
- termelés irányító
- betanított tekercselő

Jelentkezni lehet a
munkaugy.hr@gmail.com

e-mail címen.

BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT KERESÜNK

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

Ingyenes szállás 
Utazási költségtérítés

Előlegrendszer

AMIT BIZTOSÍTUNK:

GYŐR-MOSON-SOPRON
MEGYE

140000 Ft-tól 

Több műszakos munkarend

AZ AUTÓIPARBA

/nyugatimelo www.jobmotive.hu

Hosszú távú munkalehetőség, 
kiváló munkakörnyezet.

06 70 315 8492

próbaidő után akár
nettó

200000 Ft-ig 
 +cafetéria/hó

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

Ingyenes szállás 
Utazási költségtérítés

Előlegrendszer

AMIT BIZTOSÍTUNK:

BOS AUTOMOTIVE 
P. M. BT.

nettó140000-200000 Ft 
+cafetéria/hó 

Több műszakos munkarend

/nyugatimelo www.jobmotive.hu

Hosszú távú munkalehetőség, 
kiváló munkakörnyezet.

MOSONSZOLNOK, 
GYŐRLADAMÉR

06 70 639 9920

BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT KERESÜNK

AZ AUTÓIPARBA

Jelentkezni lehet Prókai Istvánné humánpolitikai vezetőnél a  
 maria.prokaine@tiszatextil.com e-mail címen 2018. március 15-ig

KERES Tiszaújvárosban vagy környékén lakó

Értékesítőt 
Elvárások: l angol és/vagy német tárgyalóképes nyelvtudás, 
 l B kategóriás jogosítvány.
Előny: l felsőfokú végzettség, 
 l szakirányú képzettség, 
 l műanyagiparban szerzett szakmai tapasztalat, 
 l SAP ismerete

European Based Supplier of Quality Bags

A 65%-ban export piacokon értékesített polipropilén és polietilén 
csomagoló anyagokat gyártó, jelenleg 270 főt foglalkoztató 

TiszaTextil Kft.

A Graf Állványzat Kft. keres

karbantartó (TMK) 
lakatost 

azonnali munkakezdéssel 
mezőkövesdi munkahelyre.

Amit kínálunk: 
– versenyképes �zetés,
– hosszú távú munkalehetőség,
– étkezési hozzájárulás,
– munkába járási költségtérítés.

Szakirányú végzettség, gyakorlat előny.
Jelentkezni lehet:

– e-mailban: holdi@grafallvanyzatkft.t-online.hu
vagy munkanapokon 7 és 14 óra között

– személyesen: Graf Állványzat Kft.
   Mezőkövesd, Eper u. 55., vagy
– Telefonon: 06-49/505-380

          FELADATOK:

•  Villanyszerelési és elektromos  
karbantartási munkák elvégzése

•  Üzemzavar és hibaelhárítás
•  Új berendezések üzembe helyezése, karbantartása
•  Megelőző és javító karbantartási feladatok végrehajtása
•  Hibafeltárási folyamatokban való aktív részvétel
•  Közműmérők időszakos leolvasása, dokumentálása
•  Napi, heti, havi ellenőrzések elvégzése, dokumentálása
•  Felmerülő problémák kezelése

ELVÁRÁSOK:

•  Erősáramú villanyszerelő szakmunkás végzettség
•  Minimum 5 éves szakmai tapasztalat
•  Önálló munkavégzés
•  Magas fokú problémamegoldó képesség
•  Igényesség önmagára és munkájára
•  Biztonságtechnikai előírások ismerete
•  „B” kategóriás jogosítvány

AMIT KÍNÁLUNK:

• Hosszú távú, stabil munkalehetőség
• Versenyképes jövedelem

Várjuk jelentkezését fényképes önéletrajzzal 
a polgaroffice@m3outlet.hu e-mail címre.

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

M3 OUTLET Polgár • 4090 Polgár, Hajdú út 52.

Miskolc belvárosi ékszerüzletbe keresünk 
ékszerbecsüs 

végzettséggel és 
gyakorlattal rendelkező 

munkatársat. 
Érdeklődni:

Tel.: +36-20/916-3594

450717

450715

450586

450712

448243

450952

449265

450587

450954

450590
449849

451163
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Új!

Új!

Mit kínálunk? 
- versenyképes
   �zetés
- családias légkör
- megbecsülés

Jelentkezés: Fényképes önéletrajzzal a garzogabi@gmail.com 
e-mail címen vagy a +36-30/425-2146 telefonszámon

Munkavégzés helye: Görbeháza

TRAKTOROS ÁLLÁS! 

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

2018. március 5-től március 8-ig

minden bérletünket 
akciós áron vásárolhatják meg!

Ajándék ozzatok

mele get és ba rnaságot 

k e dv esete kne k Nôna p 

alkalmából!

NŐNAP a MEGASUN Tiszaújvárosban

Bölker Kft.
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!

Az alaptól a tetôig
 minden, ami az 
építéshez kell!

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

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

Műanyagipari
vállalkozás

az alábbi pozíciókba 
munkatársakat 

keres: 

EXTRÚDER GÉPKEZELŐ
Feladatok:

l fóliagyártó gépeink kezelése 
l késztermékek csomagolása
l anyagmozgatás 

Elvárások:
l többműszakos munkarend vállalása
l gyártás területén szerzett releváns tapasztalat
l kitartó rugalmas felelősségvállaló személyiség

Előnyt jelent:
l műanyagiparban szerzett tapasztalat
l szakmunkás képesítés

Amit biztosítunk:
l hosszú távú, stabil munkalehetőség
l versenyképes �zetés
l munkába járás támogatása
l azonnali munkakezdés

Munkavégzés helye: 
 4090 Polgár Hajdú út 40. (Ipari Park)
Jelentkezni lehet:
Személyesen: 4090 Polgár, Hajdú út 40. (Ipari Park)
E-mail: info@remtrade.hu
Telefon: 06-30/919-0990

NINCS MIT ENNI,
ÜRES A FRIGÓ, 
VAGY CSAK
NINCS KEDVED 
A BOLTBA MENNI?

Rendelj a 

Termál Pizzériából! 
 Készételek 
 Frissensültek 

 Gyros-tál 
 Saláták és  Pizzák 

   közül választhatsz!

Tiszaújváros, Teleki Blanka út 2. (Termálfürdõ) Nyitva: minden nap 9–19 óráig

Online rendelés: www.termalpizza.hu
A kiszállítás Tiszaújváros területén ingyenes!

10–22 óráigKiszállítás:

Ne hagyja ki!
AKCIÓ! (február 28-tól március 1-ig,

ezen belül a készlet erejéig)

Rendelés: 49/343-809, 20/569-7198, 70/666-8888 

3500 Ft feletti 

rendelés esetén AJÁNDÉK 

egy 1,75 l üdítô!

Szolgáltatásaink:
t minden nap angol nevelés-oktatás
t integrált nevelés- oktatás
t képességfejlesztő műhelyek (zene, kézműves, mozgás)
t kutyaterápia
t gyermek jóga
Tájékoztató anyag kérhető a viki09viki@gmail.com 

e-mail címen. Tel.: 06-70/617-5734  
Honlap: www.pajkosfenysugar.hupont.hu

Magyar-Angol 
TAGÓVODA 
OSZLÁRON

Szeretettel és egyszerűséggel.
Csináld velem, játsszál velem,

 játszunk együtt.
Felvétel 2 és fél éves kortól!

450589
450735

450953
450944

450728
450734

450725
450948

451002
450738

450737


