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Tiszaúj 11. hét

Kékfedelű vaskos kötet foglalja 
össze Tiszaújváros elmúlt esz-
tendejét. Pillanatképek 2017-
ből, írások a legfontosabb 
eseményekről a mintegy 350 
oldalas kötetben./3. oldal

Idén lesz 20 éves a 
Tiszaújvárosi Nyugdíjasok 
Egyesülete. Ezt az Idősek he-
tén ünneplik majd meg, kiál-
lítással, egy ünnepi esttel és 
más programokkal./3. oldal

Tiszaújváros évkönyve

20 éves egyesület

Kikelet. Talán a legromantikusabb ünnepünk 
március 15-e. Ezen a héten még a naptár is úgy 
hozta, hogy maradjon egy nyúlfarknyi időnk 
megérezni az ünnepnek és a kikeletnek az erejét. 
/3. oldal

1848. március 15.

TISZAÚJVÁROS ÉS KÖRNYÉKE 2018. március 14. XXIX/11.

Feladatok: 
– általános és 
 ügyviteli feladatok 
 elvégzése

Amit nyújtunk: 
– versenyképes bérezés
– Cafeteria
– stabil, hosszú távú munkalehetőség 
 és szakmai fejlődés lehetősége.

Elvárások:
– minimum középfokú végzettség

– felhasználói szintű számítógépes ismeret (Word, Excel)
– magabiztos angol nyelvtudás (középfok)

– precizitás, megbízhatóság

Érdeklődni: 
06-30/465-5650
Önéletrajzokat a 

következő e-mail címre várjuk: 
bkalamart@gmail.com

Tiszaújvárosi telephelyű, villanyszereléssel foglalkozó cég

IRODAI ASSZISZTENS
munkatársat keres.

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.

Miskolc, Futó út 70.
46/432-511

TRAPÉZLEMEZ

1.290 Ft/m2-től

www.tetolemezcentrum.hu

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

Üzleteink:
Kertész Áruház Miskolc, Búza tér 10.

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

Ke rtész Áru háza k Kf t.  ...h a Ön te rmésben gondolk odi k.

20%

Az akcióban résztvevő 
termékekből kereskedelmi mennyiséget 

nem szolgálunk ki!
VETŐMAGOK KIEMELT 
KISKERESKEDELMI 
FORGALMAZÓJA

Aktuális 
akciós ajánlatunkban 

2018. március 15-től 2018. március 21-ig minden 
kiskerti kiszerelésű paprika vetőmag

-os kedvezménnyel  vásárolható meg.

453127

453128
453126

453123
453125

453124
452633
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TEMETKEZÉS Kft.

Autósiskola
e-mail: korossyzsolt@freemail.hu

Tiszaújváros, Árpád út 5-7. szám alatt
(a Rossmann mögött)

Nyilv.sz.: 00795/2009„B” „M” „A”  kategória
Következõ tanfolyam: 2018. ápilis 4.

Jelentkezni lehet továbbá: A, C, C+E, GKI, B+E, moped kategóriában!

Telefon: 06-20/415-8442
Mezõcsáton is megnyitottunk!

Kossuth út 15. (Lottózó emeletén)

Gyakorlati oktatás, indulás-érkezés Mezõcsát.
Tanfolyam indul: 2018. április 4., 15.00 óra

ADMINISZTRÁTOR MUNKATÁRS  
pozícióra munkatársat keresünk.

Az új munkatárs feladatai:  
  Ügyfelekkel való kapcsolattartás, rendelésfelvétel
 Teljes körű számlázási feladat ellátása
 Fuvarszervezés, EKAER ügyintézés
 Megrendelések kezelése, készletkezelés

Amit várunk a pályázótól:

Előnyt jelent:

Ajánlat az új munkatársunk számára:

Jelentkezés módja: önéletrajzzal a 
job@salio.hu e-mail címre.

A Nagyi Titka lisztek gyártója

  

Cím: Sajószöged, Ady E. út 61.
Érd.: 06-70/340-8898, 06-70/340-8868

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

VIRÁGÜZLET
www.goodsmarket.eu

a -ben!
Alkalmi csokrok készítése!

Temetésre koszorúk, 
sírcsokrok készítése 

ingyenes kiszállítással! 

Ju dit

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 22., 29. y 08:00

TISZAÚJVÁROS

JABIL GYÁREGYSÉG, HUSZÁR ANDOR ÚT 1.

452797

452795

453518

453120
453509

453192
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Kékfedelű vaskos  ■
kötet foglalja össze 
Tiszaújváros elmúlt 
esztendejét. Pillanatké-
pek 2017-ből, írások a 
legfontosabb esemé-
nyekről a mintegy 350 
oldalas kötetben. 

A Tiszaújvárosi Krónika 
krónikásainak írásaiból vá-
logatott a könyv szerkesztő-
je, Ferenczi László. Csakúgy, 
ahogy az elmúlt esztendők-
ben, most is hónapokra bont-
va sorakoznak azok a városi 
események, amelyek a gaz-
daság, a közélet, a kultúra 
vagy a sport vonatkozásá-
ban meghatározták a város 
életét. A napokban a könyv 
már a nyomdába került, az 
utolsó simítások, egyezteté-
sek után sokszorosítják 1200 
példányban. 

- 2011 óta szerkesztjük, tör-
deljük a könyvet, ez már a 
hetedik lesz a sorban, ami-
óta mi csináljuk - mondja 
Kalicz Magdolna, a GraFol 
Print Nyomdaipari és Ke-
reskedelmi Kft. ügyvezető-
je. - Hosszú hónapokkal ez-
előtt kezdtük ezt a munkát, 
a szerkesztővel folyamatosan 
egyeztetünk, itt a nyomdában 
pedig négyen dolgozunk ve-
le. Folyamatosan kaptuk az 

anyagokat, amiket havi bon-
tásban tördelünk be. A tar-
talmi munkába nem szólunk 
bele, viszont a dizájnba, a tör-
delési munkákban a grafiku-
sunk ötletei benne vannak. 
Mivel ez egy sorozat, ezért 
nem nagyon térünk el az elő-
zőektől. Külsejét tekintve is 
hasonló, mint a korábbiak. A 
város ötvenedik, jubileumi 
évfordulójára aranyszínű lett 
a borító, máskor a bordó és 
a kék külső váltogatják egy-
mást. Idén 200 könyv készül 
keménytáblás, 1000 pedig pu-
hatáblás kivitelben. 

Az évkönyvet elsőként 
azok a kitüntetettek kap-
ják meg, akik a március 
15-i városi díszünnepségen 
vehetik át önkormányzati 
elismerésüket. 

- A hagyományokhoz hí-
ven március 15-én, a sajtó-
napi ünnepségen hozzuk 
nyilvánosságra az évkönyvet 
- nyilatkozta lapunknak dr. 
Fülöp György, Tiszaújváros 
alpolgármestere .- Mint min-
dig, ezúttal is kronológiai 
sorrendben fűzzük össze 
a városban történt esemé-
nyeket, a kötet végén pedig 

a várossal kapcsolatos sta-
tisztikai adatokat mutatjuk 
be. A 2017-es évkönyv annyi-
ban újszerű lesz, hogy nem 
csak a múltról szól, hanem a 
jövőről is, hiszen tavaly két 
olyan beruházásról is szüle-
tett döntés, - nevezetesen a 
MOL Petrolkémia beruházás-
ra gondolok és a Jabilra, ahol 
egy nagy logisztikai csarnok 
épül, - ami a városunk elkö-
vetkezendő ötven évét, sike-
rességét, jövőjét is biztosítja - 
jelentette ki dr. Fülöp György 
alpolgármester. 

 SZI

Szuper ügyek

Az ablakom alatti fákon lakó ma-
darak reggeli zenéje csalhatatlan 
jele annak minden esztendőben, 
hogy akármit is mutat a hőmé-
rő odakint, a március mégiscsak  
egy tavaszi hónap. Igazából nem 
vagyok egyetlen évszak eluta-
sítója sem, de az idén valahogy 
nehezen ment a tél. 
Márai Négy évszakjában a már-
ciusról úgy emlékszik meg: az 
influenzán át gázoltunk feléd. 
Csak mosolygok magamban a 
sorait olvasva, hogy már abban 
az időben sem kímélte az orrfú-
jástól, a láztól, a heteken át való 
betegágyban való fekvéstől az 
embereket a sors a megelőző hó-
napokban. Pedig abban az időben 
organikusan táplálkoztak az em-
berek - nem ismerték még a fast 
foodot - meg mozgásban sem ké-
nyelmesedhettek el, használták 
a lábukat a közlekedésre.
Visszatérve az ablakom alatti 
madarakra, érdekes módon már 
február végén hangoskodtak reg-
gelente, és a hangjuk azóta is 
csak erősödik. Bár a múlt héten 
a mínuszokban még a reményünk 
is felhagyott azzal, hogy valaha 
is kisüt a nap, de a kitartásukat  
hallva csak erősödik bennem az, 
aminek ideje van, az megérkezik 
hozzánk.
Gyerekként szerettem a márciusi 
szelet, amikor még nagyon felöl-
tözve ugyan, de egyre többet le-
hettünk kint az udvaron. Szögli-
geten, ahol éltünk, valahogy más 
ereje volt ennek a szélnek. Piros-
ra fújta az arcunkat, éles volt, 
de benne volt az a frissesség és 
megújulás amit csak a tavasz tud 
megadni. És máig is emlékszem 
az illatára. A kesernyés, de még-
is tiszta illatot valószínű az erdő 
rügyfakadása hozta a levegőbe. 
Bármerre is jártam, bárhol is él-
tem eddig, ezt az illatot sehol 
máshol nem éreztem .
Március idusáról sokszor beszélt 
a nagyapám. Emlékezett arra, 
hogy  gyerekkorukban volt idő 
amikor  már mezítláb szaladgál-
tak, és édesanyám is csak erő-
síteni tudta ezeket. Nagymama 
már ez idő tájt újra a patakban 
mosott és a kislibákat is kien-
gedték a fűre.
Mivel kisiskolásként Jókain szoci-
alizálódtam, így cseppet sem le-
pődök meg magamon, amikor azt 
érzem, nekem a március egyenlő 
a szabadsággal  és a legromanti-
kusabb ünnepünknek a március 
15-ét tartom.
A héten még a naptár is úgy 
hozta, nemcsak egy nyúlfarknyi 
időnk lehet megérezni az ünnep-
nek és a kikeletnek az erejét. És 
ha jól sáfárkodunk ezzel a hosszú 
hétvégével, akkor a takarításon, 
kertgondozáson, wellness-en túl 
jut időnk arra is, hogy feltölte-
kezzünk a múlt bátorságával, és 
hittel nézzünk saját boldogulá-
sunk felé. 

SZI – Maros Éva

RÚZS

Kikelet
Készül Tiszaújváros évkönyve 

20. jubileuma előtt a nyugdíjasok egyesülete 

Alapkőletételi ünnepség. Az M30-as autópálya Miskolc – Tornyosnémeti 
közötti szakasz megvalósításának alkalmából alapkőletételi ünnepséget tartottak március 
12-én az Arnótot Sajópálfalával összekötő országos közút mellett. Beszédet mond Homolya 
Róbert közlekedéspolitikáért felelős államtitkár. 

Megtartotta éves  ■
közgyűlését a Tiszaúj-
városi Nyugdíjasok 
Egyesülete. A rendez-
vényen a tavalyi év ér-
tékelése mellett a 
2018-as tervekről is 
szó esett. 

Tizenkilenc százalékkal 
nőtt az egyesület tagjainak 
száma tavaly, így már 649 
nyugdíjas tagja a szervezet-
nek. Az egyesület tavaly vá-
lasztott új elnököt. 

- Nagyon sok rendezvé-
nyünk, programunk volt 

tavaly - hangsúlyozta Varjas 
Lászlóné elnök -, az érdeklő-
dés, az aktivitás is nőtt. Célom 
volt, hogy a friss nyugdíjaso-
kat is bevonjam az egyesületi 
életbe, úgy érzem, ez sikerült. 
Az idén is megtartjuk a ha-
gyományos programjainkat 
és több egynapos kirándulást 
is szervezünk majd. Május-
ban Betlérre és a dobsinai jég-
barlangba látogatunk, június-
ban Szilvásváradra utazunk 
egy baráti szalonnasütésre, 
szeptemberben a jelenlegi ter-
vek szerint a Dunakanyarhoz 

u t a z u n k 
majd. Októ-
berben az 
Idősek hetén 
határon túli 
vendégeink-
kel is terve-
zünk majd 
egy egyna-
pos kirándu-
lást. Idén lesz húszéves egye-
sületünk, ezt az Idősek hetén 
ünnepeljük majd meg, kiál-
lítással, egy ünnepi esttel és 
más programokkal. Örömmel 
tapasztalom, hogy tagjaink 

egyre aktívabbak, a kirándu-
lásokra szinte pillanatokon 
belül lefoglalják a helyeket, 
és a táncos-zenés rendezvé-
nyek is népszerűek - hangoz-
tatta Varjas Lászlóné.  SZI

Fotó: TK

Fotó: TK

453470
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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!

Szolgáltatásaink: 
l egyedi méretre gyártás felár nélkül
l árnyékolástechnika, redőny, szúnyogháló
l ingyenes helyszíni felmérés, árajánlat készítés
l párkányozás – műanyag, gránit, műkő- és mészkő anyagokból

A feltüntetett árak tartalmazzák a bontást, beépítést, takarást, külső-belső
műanyag párkányokat, törmelékek elszállítását és az ÁFA-t.

600 mm 900 mm 1200 mm 1500 mm

 60x150:
br. 44.900 Ft

  90x150:
br. 51.900 Ft

120x150: 
br. 57.900 Ft

150x150: 
br. 83.900 Ft

1500 m
m

1500 m
m

1500 m
m

1500 m
m

Ujj Stone Kft. 
3574 Bőcs, Dózsa Gy. u. 9. e-mail: ujjstone@freemail.hu

Tel.: +36-30/898-0905, 46/655-663

          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.

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

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 

ÓRIÁSI VÁLASZTÉK, KEDVEZŐ ÁRAK!
Nálunk nem kell bejelentkezni,

bármikor jöhet 8.00–17.00 óra között!

3527 Miskolc, József Attila u. 51. Tel.: 46/413-756

MEGÉRKEZTEK AZ ÚJ NYÁRI GUMIK!
GUMIDISZKONT ÁRUHÁZ

25
év

453139
453099

449849

453122
453049

453107
453146

452107
453136
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A MOL Petrolkémia kiemelt helyet 
foglal el a közép-európai régió pet-
rolkémiai vállalatai között. A cég 
európai szinten a tíz legjelentősebb 
polimer gyártó közé tartozik 17 szá-
zalékos közép-európai piaci része-
sedéssel. A termelés több mint 70 
százalékát külföldi piaci szereplők 
vásárolják és használják fel. A 2017-
ben 710 kilotonna mennyiségű poli-
mert értékesített a vállalat 49 ország 
1271 vásárlója számára.

Több vadelütés is  ■
történt az elmúlt na-
pokban Borsod-Abaúj-
Zemplén megye útja-
in.

Széphalom és Sátoralja-
újhely közötti útszakaszon 
február 24-én 18 óra körül 
egy autós elé szaladt egy őz, 
amit a sofőr, a fékezése elle-
nére is elütött. 

A másik eset február 
26-án 3 óra körül történt 
Nyékládháza és Emőd kö-
zött. A vad itt is a jármű elé 
ugrott. A közúti közlekedé-
si balesetekben nem történt 
személyi sérülés, az őzek 
azonban mindkét esetben 
elpusztultak. Az ilyen és ha-
sonló balesetek elkerülése 
és a vadállatok védelme ér-
dekében is ajánljuk a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Rendőr-főkapitányság Közle-
kedésrendészeti Osztály ve-
zetője, Pitkó László r. alezre-
des prevenciós ajánlásait.

A vadbaleseteket olykor 
nehéz elkerülni, mivel az ál-
latok értelemszerűen nem 

a KRESZ szabályai szerint 
közlekednek, és váratlanul 
képesek felbukkanni a köz-
lekedő járművek előtt. A 
legtöbb vadelütés miatt be-
következő baleset anyagi 
kárral végződik, esetenként 
azonban súlyos személyi sé-
rüléssel is járhat. A vadve-
szélyt jelző táblák mentén 
ezért legjobb módszer a fi-
gyelem, a fokozott óvatos-
ság és a sebesség csökken-
tése. Fontos, hogy vezetés 
közben ne telefonáljanak az 
autósok, kapcsolják be a biz-
tonsági övet, tartsanak na-
gyobb követési távolságot és 
folyamatosan figyeljék az út 
mindkét oldalát! 

Ha a gépkocsi vezető-
je lát egy vadat a járműve 
előtt átszaladni, lassítson le 
még jobban, mert akár több 
is várható. Baleset esetén a 
112-es segélyhívó számot 
kell hívni. Az elpusztult ál-
latot ne vigyék magukkal, 
mert az bűncselekménynek 
számít. 

SZI - BGy

A párbeszéd folytatá- ■
sát hangsúlyozta a 
hejőkeresztúri általános 
iskolában megtartott 
rendőr-roma fórum. 

A Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Rendőr-főkapitány-
ság Területi Kisebbségi Kap-
csolattartási Munkacsoportja 
(TKKM) március 8-án tartot-
ta meg idei első rendőr-roma 
fórumát, ahol a cigány szer-
vezetek munkatársai is képvi-
seltették magukat. A program 

első pontjában 
az elmúlt év 
eredményeiről 
adott tájékoz-
tatást a TKMM vezetője. Itt 
többek között megemlítették, 
hogy az elmúlt év sikerei után 
ebben az évben is lesz „Roma 
Ki Mit Tud” és nem maradnak 
el a közös együttélést támo-
gató programok sem.

A program második felé-
ben a Hejőkeresztúri IV. Bé-
la Általános Iskolában már 
évek óta működő Komplex 

Instrukciós Programot (KIP) 
mutatta be az intézmény ve-
zetője. A közeljövőben orszá-
gos szintűvé emelt program 
voltaképpen olyan megol-
dásokat kínál a felzárkóz-
tatásra, a generációk közöt-
ti párbeszédre, ami pozitív 
jövőképet ad mindannyiunk 
számára. .

SZI - BGy

Nyékládháza is csatla- ■
kozott azokhoz az önkor-
mányzatokhoz, amelyek 
gondoskodnak a védőol-
tással megelőzhető beteg-
ségek elleni védelemről. 

Ez Surmann Antal alpol-
gármester indítványára és 
Nyékládháza Város Önkor-
mányzata képviselő-testü-
letének támogatásával tör-
tént meg február végén. 

– Városunk vezetése új 

támogatá-
si forma-
ként az 
idén elő-
ször átvál-

lalta a szülőktől a 6-24 hetes 
csecsemők rotavírus elleni 
védőoltásának költségeit. 
Fontosnak tartom, hogy le-
hetőségeink szerint mindent 
megtegyünk a helyi lakos-
ság, kiemelten a gyermekek 
egészségének megőrzéséért. 

A védőoltásprogram beve-
zetésével megóvjuk a csa-
ládokat a betegségekkel já-
ró többletkiadásoktól és az 
esetleges jövedelem-kiesés-
től is – részletezte az alpol-
gármester. Mint hozzátette 
Surmann Antal, az új tá-
mogatást a városban dol-
gozó védőnőknél, illetve a 
Nyékládházi Polgármeste-
ri Hivatalban igényelhetik a 
szülők.                  SZI - BGy

Az őzek és a KRESZ

Új támogatási forma Nyékládházán 

Pozitív jövőkép

Szuper ügyek
A MOL Petrolkémia  ■

a 2017-ben végrehaj-
tott energiahatékony-
sági programjainak kö-
szönhetően 583.131 GJ 
földgáz és 4.506.120 
kWh villamosenergia-
megtakarítást ért el.   

A fejlesztések és a beru-
házások eredményeként 32 
850 tonnával csökkentette 
CO2 kibocsátását a cég. El-
kötelezettségének elisme-
réseként a vállalat elnyerte 
az Energiahatékony Válla-
lat díját. 

A Virtuális Erőmű Prog-
ram által indított Energia-
hatékonysági Kiválósági 
Pályázat az energiatudatos 
vállalatok teljesítményét is-
meri el. Az Energiahatékony 

Vállalat díjat olyan cégek 
nyerhetik el, amelyek már 
megvalósítottak energiaha-
tékonysági programokat, 
korszerűsítéseket, beru-
háztak zöld energiába így 
jó példával szolgálnak a gaz-
daság többi szereplője szá-
mára. Az elismerésre pályá-
zók energiamegtakarítását 

a Virtuális Erőmű Prog-
ram szakértői felmérik és 
hitelesítik. 

Fenntarthatóság és 
környezettudatosság

A MOL Petrolkémia mel-
lett Fazekas Attila, a vállalat 
Termelés és energia vezető 
kontrollere is elismerésben 
részesült, elnyerte az év fi-
atal energetikai szakértője 
díjat. 

A MOL elkötelezett a fenn-
tarthatóság és környezettu-
datosság mellett. A tavalyi 
évben a MOL Petrolkémiánál 
megvalósított energiahaté-
konysági fejlesztéseknek kö-
szönhetően körülbelül 2100 
magyar háztartási fogyasztó-
ra jutó évi villamosenergia-

felhasználását spórolt meg 
a vállalat. 

Jó példával járunk elöl
„Minden projektünk ese-

tében kiemelt helyen ke-
zeljük a környezetvédelem 
kérdését. Folyamatosan ke-
ressük azokat a lehetősége-
ket, amelyeknek köszön-
hetően csökkenthetjük 
energiafelhasználásun-
kat, szén-dioxid kibocsátá-
sunkat. A szakértők által 
odaítélt Energiahatékony 
Vállalat díj jól példázza elkö-
telezettségünket. Jó példával 
járunk elöl” - mondta Zsinkó 
Tibor, a MOL Petrolkémia 
Zrt. vezérigazgatója.

A MOL az idei év-
ben is folytatja innovatív 

programjait, mely keretében 
a MOL Magyarország három 
üzemében, Tiszaújvárosban, 
Százhalombattán és Füzes-
gyarmaton is napelemparkot 
épít. Az így megtermelt zöld-
áram mintegy 9000 tonna 
szén-dioxid kibocsátását 
váltja ki.

 SZI 

Energiahatékony vállalat a MOL Petrolkémia

Tavaszi nagytakarítás. A megyeszékhelyi közterületek tavaszi nagytakarítá-
sát március harmadik hetében kezdi meg a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. A nemzeti 
ünnep rendezvényterületein és a belvárosban már hamarabb, március 12-ével kezdődtek 
a munTISZA Hírekkák. A takarítási munka – a rendezvényhelyszínek kivételével – március 
19-ével kezdődik és Miskolc egész területét érintik. Elsőként a főközlekedési útvonalak és 
környezetük, majd azoktól kifelé haladva a mellékútvonalak következnek. 

Zsinkó Tibor

Fotó: magánarchívum

Fotó:TKM

Fotó: M
PK
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H á z - ,  H á z r é s z e l a d á s

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 ellá-
tásáról gázbojler gondoskodik. Irányár: 3,4 
M Ft. Érd.: hétköznap 17óra után, hétvégén 
egész nap 06-20/260-9517.
Polgár, csendes utcában eladó szilikátból 
épült, 4 szoba+nappalis, szintes családi ház. 
Irányár: 10 M Ft. Érd.: 06-70/381-5873.
Polgár, központban eladó 2 szoba-nappa-
li, konyha-étkezős, összközműves, jó álla-
potú családi ház. Irányár: 9,9 M Ft. Érd.: 
06-70/381-5873.
Polgár, központjában 3 szobás családi ház 
eladó. Irányár: 10 M Ft. Érd.: 06-20/943-
2211.
sajóörös, 1994-ben épült, 3 szoba-nappali 
elosztású, szigetelt családi ház eladó. Irányár: 
29,8 M Ft. Érd.: 06-70/381-5873.
sajóörös, csendes utcájában 78 nm-es, 3 
szobás családi ház, két utcára nyíló 1339 nm 
telken eladó. Érd.: 06-20/414-1786.
sajóörös, eladó 1133 nm-es telken 2 szo-
bás családi ház melléképülettel. Irányár: 6,5 
M Ft. Érd.: 06-30/322-2628.
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.

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.
sajószöged, 3 szobás, összkomfortos családi 
ház eladó. Érd.: 06-20/450-8732.

Tiszadob, eladó Holt-Tiszához közel 2 
szoba-konyhás, összkomfortos ház, mel-
léképületekkel. Irányár: 2,85 M Ft. Érd.: 
06-30/496-1192.

l a k á s e l a d á s

Tiszaújváros, Mátyás király úton 55 nm-es, 
átlagos, III. emeleti panellakás eladó. Érd.: 
06-20/377-4097.
Miskolc, belvárosában Soltész u. 77 nm-es, 
gázos, II. emeleti, belső udvaros, pihenőkertes 
társasházi lakás eladó. Gépészetileg teljesen 
felújított, ablakok cserélve műanyag ablakok-
ra. Nappali+étkező+konyha egyben, 3 szo-
ba, előszoba, fürdőszoba, külön WC. Ár: 13 
M Ft. Érd.: 06-20/980-6678.
Tiszaújváros, 44 nm-es, felújított, III. eme-
leti lakás téglaépítésű társasházban eladó. 
Érd.: 06-70/381-5873.

Tiszaújváros, eladó 51 nm-es, igényesen fel-
újított, panelprogramos társasházi lakás. Érd.: 
06-70/381-5873.
Tiszaújváros, eladó 55 nm-es, 2 szobás, 
I.emeleti, átlagos állapotú társasházi lakás. 
Érd.: 06-70/381-5873.
Tiszaújváros, Rózsa úton 51 nm-es, I. 
emeleti, panelprogramos lakás eladó. Érd.: 
+36-70/433-4413.
Tiszaújváros, Rózsa úton eladó 53 nm-es, 
fszt-i, 2 szobás, erkélyes lakás különálló pin-
cével. Érd.: 06-70/310-6862.

é P í T é s i  T e l e k
költözzön Folyásra! Nyugodt, biztonságos 
környezetben építési telkek megfizethe-
tő áron eladók! Érdeklődni: H-P 8-16 óráig. 
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.

F ö l d ,  k e r T 
sajószöged, a Vasút utca közelében 600 
nm-es zártkert szőlővel, gyümölcsfákkal, fúrt 
kúttal eladó. Érd.: 06-70/373-1323.

Kos - Minden erejével egy 
bizonyos problémát szeretne 
megoldani és ezért bármire 
képes. Az első és legfontosabb 
feladat, hogy felmérje, mi 

akadályozza tervei vagy álmai meg-
valósulását. Lehet, hogy egyszerűen nem 
reális, amit kitalált, de ebben az esetben 
sem kell elvetni, csak gondolja újra!

Bika - A következő napok-
ban olyan döntéshelyzet elé 
kerülhet, amikor nem képes 
megállapítani, mi helyes, illetve 
helytelen. A legjobb, amit tehet, 

hogy hallgat a megérzéseire, hiszen 
mindig is törekedett arra, hogy mindenből 
a legjobbat hozza ki és sose ártson 
másoknak.

Ikrek - Mostanában az az 
érzése, hogy Ön haladna előre, 
de mások folyton megaka- 
dályozzák benne, mintha szán- 
dékosan próbálnák vissza- 

tartani és sajnos nincs kizárva, hogy bár 
szeretik és jót akarnak Önnek, talán kicsit 
tényleg féltékenyek is. De nem éri meg 
azért összeveszni velük.

Rák - A bolygók kedvező hát-
teret adnak vállalkozásához. 
Most lehetősége van meg-
újulni. A szabályokat azon-
ban nem hagyhatja figyelmen 

kívül! Érdemes lenne most a külsején 
is radikálisan változtatni. Próbáljon ki 
egy merőben új, Öntől nem megszokott 
stílust! Meglátja, hódítani fog vele!

Oroszlán - Olyan kellemetlen 
meglepetésekkel kezdődhet a 
hét, amelyek a karrierjével 
kapcsolatosak. Aztán fordul a 
világ. Szakmájában elismerik 

és még az is megtörténhet, hogy aki 
korábban ellenségesen viselkedett, netán 
kitette a szűrét, most számít a tehet-
ségére és a szaktudására.

Szűz - Önnek általában nem 
esik nehezére a veszekedés, 
mostanra azonban már szinte 
belefáradt abba, hogy valaki 
a szomszédságában folyama-

tosan kötözködik Önnel. Azért is jól teszi, 
ha ismét a sarkára áll, mert ha csak egy 
kicsit is meghátrál, az „ellenség” képes a 
háza ajtajáig üldözni Önt. 

Mérleg - A héten tényleg nem 
mindegy, hogy melyik lábbal 
kel fel. Az sem lényegtelen 
azonban, hogy kivel találkozik. 
Ha túl sok olyan ismerőse van, 

akik az örökös panaszkodásukkal már 
nyomasztóan hatnak Önre, akkor a leg-
jobb, ha mostanában messziről elkerüli 
őket. Törekedjen harmóniára!

Skorpió - Kényes konstellációk 
kísértik. Ha úgy áll a helyzet, 
hogy elvesztette valakinek a 
bizalmát, akkor jobb lenne 
azt mielőbb visszaszereznie. 

Jobban teszi, ha megnyílik és mondhatni 
őszinte vallomást tesz, ami nem csak 
Önnek tenne jót, de akár még a kapcso-
latukat is megmentheti vele.

Nyilas - A napokban, sajnos 
meg kell tapasztalnia, milyen 
is egyedül boldogulni. Ugyanis 
szerettei, barátai sem tudnak 
vagy lehetnek a segítségére, így 

egymagának kell megküzdenie bizonyos 
dolgokkal. A legjobb, amit tehet, hogy 
igyekszik a megérzéseire és a legjobb 
tudására hagyatkozni.

Bak - Ez az Ön hete, még ha 
apróbb nehézségekkel indul 
is. Pár nap után azonban talán 
élete legszebb időszaka veszi 
kezdetét. Mély nyugalmat érez, 

ami ugyanakkor óriási tetterővel jár 
együtt. Határozottan alakítja maga körül 
a történéseket és senki sem kérdőjelezi 
meg, amit Ön mond vagy tesz.

Vízöntő - Már van tapaszta-
lata a pénzügyek terén, főleg, 
ami a rokonságával kapcso-
latos. Talán kölcsön adott egy 
összeget, vagy tárgyat valaki-

nek, akiben aztán csalódnia kellett. 
Szerencsére most fordul a kocka: vissza-
kaphatja a kölcsönt. Érdemes most meg-
állni és értékelni a helyzetét. 

Halak - Most kellene úgy bán-
nia a többiekkel, mintha hímes 
tojások lennének. Előfordulhat 
fertőzés vagy lázas meg-
betegedés is, ezt megelőzendő 

töltse fel házi gyógyszertárát és vigyáz-
zon, hogy ne fertőzze meg környezetét. 
Ha dühös, vagy csalódott, próbálja meg 
indulatait megfelelően kezelni.

 HOROSZKÓP 12. HÉT (2018. március 19-től március 25-ig)

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: Maros Éva

Szerkesztőség, hirdetésfelvétel: 3580 Tiszaújváros, Szent István út 1/a. Tel./fax: 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
Terjeszti: a Magyar Posta és az Inform Média Lapkiadó Kft. Sokszorosítás ideje: kedd Megrendelési szám: 2018/11. 

Lapzárta: hétfő 10.00 óra. Eng. szám: 163/0388/7/2010 
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

Gyógyszálloda

Hajnal Hotel*** 
3400 Mezőkövesd, Hajnal u. 2.

Tel.: 06-49/505-190
info@hajnalhotel.hu www.hajnalhotel.hu

A csomag tartalma: 
Szállás, svédasztalos reggelivel Félpanziós ellátással 

Zárt parkoló Gyógyvizes medence, úszómedence, gyerekmedence, 
szauna, sókamra, infrakabin, konditerem korlátlan használata  

Új wellness fürdő komplexummal
+ajándék 3D masszázsfotel kezelés Napi egy kancsó lúgosított 

egészségvíz fogyasztása szobánként  Wi� a szálloda egész területén
Hajnal szárny:  27.000 Ft/fő/3 éj
Kikelet szárny: 28.000 Ft/fő/3 éj

+ helyi idegenforgalmi adó 350 Ft/fő/1 éj

4 nap /3 éj
Érvényes: április 2. és április 27. között, 

kivétel, péntek-szombat éjszaka.

Áprilisi 
nyugdíjas
hétköznapok

Könnyítse munkáját 
a Grenatherm hősugárzó és a 
Grenaisol hőszigetelő lappal

Miskolc, Csabavezér u 115. Tel.: 06-30/303-8648

www.grenaisol.hu      www.facebook.com/grenaisol

A grenathermből készült
burkolat átmelegedés 
után a teljes felületén 
- lassan sugározza ki a 
meleget.

- tiszta
- gyors

- könnyű
- hatékony
- egyszerű

- higiénikus
- gazdaságos

- környezetbarát

Sírkő tisztítás, felújítás 19.900 Ft-tól
Egyes síremlékek  259.000 Ft-tól
Dupla síremlék  359.000 Ft-tól

SZŰCS SÍRKŐ
Árainkkal díjmentesen házhoz megyünk.

 Minőségi gránit síremlék

Telefon:  06-30/351-6376

AKCIÓ! 2018. 03. 31-ig történő megrendelésnél 
INGYEN betűvésés + 1 db ajándék váza!

452798
453121

453138

453380

453211
453210



72018. március 14.

Görbeháza, eladó 5 db (darabonként 2180 
nm-es) földművelésre használható beépítet-
len terület, valamint szántó 0,1916 nm. Érd.: 
06-20/386-2984.

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

Tiszaújváros, városközpontban iroda ked-
vező áron kiadó. Földszinti, külön bejáratú, 
bútorozott, két iroda + előtér + WC. Érd.: 
+36-30/915-4451.

a l B é r l e T k í n á l a T

Házvezetésért cserébe Tiszaújvárosban 
lakrész kiadó egyedülálló hölgynek. Érd.: 
06-30/214-7351.

G a r á z s

Panel társasház alatti 18 nm-es, fűtött garázs, 
erkély alatti bejárattal eladó. Tiszaújváros, 
Árpád út 36. Érd.: 06-70/420-8221.
Tiszaújváros, Örösi út 34., 18 nm-es garázs 
eladó. Irányár: 4,5 M jó magyar forint. Érd.: 
06-70/316-9919.

J á r M ű k e r e s é s 

személyautókat, kisteherautókat vásáro-
lok azonnali készpénzfizetéssel! Bármilyen 
érdekel! Hívjon bizalommal: 06-30/231-
7750.

á l l a T

előjegyzést felveszünk napos csibére, elő-
nevelt (kettősH, húsH) és Red Master (KH) 
1,7 - 2 kg súlyú vágócsirkére. Szállítás 
folyamatos. A csibék vakcinázottak, vakci-
názni tilos! Naposcsibe és Takarmánybolt 
Polgár, Rákóczi út 8. Tel.: 52/237-327.

előnevelt tarka-barka csirke vakcinázott állo-
mányból, kettős hasznosítású, házhoz szállít-
va (40-50 dkg) folyamatosan megrendelhető. 
Érd.: 06-30/990-3747, 06-30/395-3010.
Tojótyúk 599 Ft/db. Szép barna tollas, 
kiválóan tojó, ingyen házhoz szállítva. Érd.: 
06-70/240-1331.
Tyúkvásár! Sajólád Gyömrőpusztán márc. 
15-től 9-14 óráig, vasárnap kivételével. Ár: 
500 Ft/db. Érd.: 06-20/217-4755.

n ö v é n y

eladó: Szénabála 150-es tavalyi, Szürke 
marha növendék 1 éves. Érd.: 06-30/349-
5720.

kis bálás szalma eladó, 300 Ft/db. Érd.: 
06-70/407-1037.
kisbálás széna, szalma, fedett tárolóból 
eladó Folyáson. Tel.: 06-30/817-8740.

e G y é B  e l a d á s
8 t pótkocsi, műtrágyaszóró, eke, szemes 
kukorica eladó. Érd.: 49/355-816.
eladó jó állapotban lévő gáztűzhely, új mos-
dókagyló, WC-csésze, karnis, heverő, Lucnic 
varrógép. Érd.: 06-70/555-9325.
eladó: eke 2-3 fejes, Regent váltvaforgató 
4 fejes, szőnyegkasza 150-es, kombiná-
tor, függesztett tárcsa, Kemper kasza 135-
ös, függesztett boronák. Érd.: 06-20/229-
6269.
nagyon keveset használt YAMAHA YPT-255 
tip. szintetizátor eladó. Érd.: 06-70/586-
6687.

e G y é B  k e r e s é s
Gyűjtő keres! Régi matchboxokat, játékokat, 
távirányítós autókat, lemezjátékokat és autó-
kat, pedálos moszkvicsot. Érd.: 06-70/418-
2086.
ipari ezüstöt, platina hőelemszál, 
érintkezőpogácsa, nitrát, paszta, palládium, 
forrasztópálca, tekercs, amalgám, stb. vásá-
rolok. Érd.: 06-20/923-4251.
személyautókat és vashulladékot vásáro-
lok. Érd.: 06-70/555-1262.

s z o l G á l T a T á s  k í n á l a T
ácsmunka, tetőfedés, gipszkartonszerelés, 
festés és kőműves munkák. Érd.: 06-30/584-
8588, www.alaptol.hu

lakásfelújítás, átalakítás, hőszigetelés, kon-
vektorok, gáztűzhelyek javítása, víz-gáz-
fűtésszerelés. Érd.: 06-20/498-2149.

antik fali-, ébresztő- és karórák javítását 
vállalom. Szervizmunkák: üveg, csat, rugós 
fül, elemek cseréje a helyszínen megvárha-
tó. 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.

lakásszerviz: víz, villany, burkolás, festés. 
Érd.: 06-20/322-2798.
Mikrohullámú sütő javítást vállalok. Érd.: 
06-20/517-5254.
szobafestést, szigetelést, kőműves és ács-
munkát vállalunk. Érd.: 06-20/943-5564.

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

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

M u n k a H e l y e T  k í n á l

állatgondozót keresek szarvasmarha 
telepre. Érd.: 06-30/533-7609, 06-70/382-
9039.
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.
ingatlaniroda alkalmazottat keres fő- vagy 
másodállásban (alapbér+jutalék). Érd.: 
06-30/650-6088.

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

Balatonkenesei vendéglőbe szezonra pul-
tost, szakácsot, konyhai kisegítőt keresek. 
Érdeklődni: 06-30/393-3548.

Bútor webáruház számítástechnikai ismere-
tekkel rendelkező munkatársat keres polgá-
ri telephelyére. Logisztikai gyakorlat előny! 
Önéletrajzot a: butorolcsonwebaruhaz@
gmail.com címre kérjük elküldeni. Érd.: 
06-20/943-2003.

karbantartói állás gépész/villamos terüle-
ten. Kiemelt bérezés, szállás és utazás biz-
tosítva. Állandó, hosszú távú munkalehető-
ség Tatabányán multi környezetben. Önélet-
rajzokat a: multi.tatabanya@gmail.com cím-
re várjuk.

sofőrt (B-kat.) és rakodó munkatársat kere-
sünk bútorszállításra, polgári telephelyen. 
Szállítási gyakorlat előny. Érd.: 06-20/943-
2003.
szigetszentmiklósi élelmiszerboltba (Buda-
pest mellett) kereskedelmi gyakorlattal ren-
delkező házaspárt keresünk kiemelt fizetés-
sel. 2 szobás, összkomfortos szolgálati lakást 
biztosítunk. Jelentkezés fényképes önélet-
rajzzal: agocsjozsi53@gmail.com

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

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

Miskolc belvárosi ékszerüzletbe keresünk 
ékszerbecsüs 

végzettséggel és 
gyakorlattal rendelkező 

munkatársat. 
Érdeklődni:

Tel.: +36-20/916-3594

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

LAKÁS bútorozottan, hosszú távra,  
számlaképesen KIADÓ. 

Érdeklődni: 30/525-1725

Temetői munkára
B kategóriájú jogosítvánnyal 

rendelkező munkatársat keresünk 
Tiszaújvárosból és környékéről.  

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.

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.

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

Az MAN Ka mi on és Busz Ke res ke del mi Kft. 
tiszaújvárosi kirendeltsége felvételre keres

Raktárvezető, Alkatrész 
értékesítő munkatársat

Feltétel:
 – autóipari középfokú végzettség, raktár-gazdálkodási ismeretek, 
  középfokú német vagy angol nyelvtudás, jó kommunikációs 
  képesség, számítógépes ismeretek (Office csomag)  

Előnyt jelent:
 – felsőfokú végzettség, SAP ismeret, tehergépjárműves szakmai 
  gyakorlat, vizsgabiztosi végzettség, autószerelő végzettség, 
  targoncavezetői jogosítvány

Amit kínálunk:
 – kiváló munkakörnyezet, versenyképes fizetés, stabil 
  multinacionális háttér, folyamatos továbbképzési lehetőség

Jelentkezés:
  fényképes önéletrajz (fizetési igény megjelölésével) küldésével 
  vagy időpont egyeztetéssel: gyorgy.pek@man.eu 
  vagy: MAN Kft. 3580 Tiszaújváros Bay Z. út 15.  
  Pék György kirendeltség vezető részére. 
  Telefonszám: 06-49/544-409

       Tiszaújvárosi Szuperinfó

452800

453131

451227

453132

453137

453220

453221

453223
453214

453381
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2 m-es konyhablokk 
már 73.900 Ft-tól

Egyedi méretben is elkészítjük konyhabútorát!
Kanapé 

149.000 Ft helyett
109.900 Ft

Franciaágy 
116.000 Ft 

helyett 
92.400 Ft

2,4 m-es
gardrób
(választható 
többféle színben)
129.900 Ft

3,3 m-es szekrénysor 
149.000 Ft helyett
127.200 Ft

Ülőgarnitúrák 
széles  választékban 

már
139.900 Ft-tól

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

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

T

KÖNYVELÉS!
Bevallás készítés.

Süt-Kom Adó Bt.
Érd.: 06-20/922-9822

Műanyag termékek előállításával foglalkozó 
tiszaújvárosi telephelyű vállalat 

MINŐSÉGELLENŐR
munkakörbe pályakezdő, vagy gyakorlattal 

rendelkező munkatársat keres. 

Azon személyek jelentkezését várjuk, akik legalább 
középfokú végzettséggel rendelkeznek és vállalják a 
3 műszakos munkarendet, természetesnek tartják a 
feladatok ellátásához kapcsolódó dinamikus munka-
végzést. Előnyt jelent, ha ismerik a hőre lágyuló mű-
anyagok feldolgozás-technológiáját és a műanyag 
feldolgozáshoz kapcsolódó minőségvizsgálati mód-
szereket, és rendelkeznek ebben a tárgykörben gya-
korlati tapasztalattal. 

Az önéletrajzzal ellátott pályázatokat 
„minőségellenőr” jeligére a 

3581 Tiszaújváros, Pf.: 254. címre vagy az
info@partium.hu e-mail címre 

legkésőbb 2018. március 20-ig.

Kötelező kamarai hozzájárulás meg�zetése 
Kereskedelmi és Iparkamara 

Tiszaújvárosi Képviselete Jakab Zoltán 
Kamarai regisztráció,  

Széchenyi Kártya  
hitelügyintézés vállalkozóknak,  

Építőipari regisztráció, Cégkivonat
Mobil telefonszám: +36 70/272-8301

 Iroda telefonszám: 06 49/540-100 
e-mail cím: jakab.zoltan@bokik.hu

Tájékoztató a gazdálkodó szervezetek kamarai hozzájárulás meg�zetéséről
Fizetési határidő: minden év március 31.

Díja: 5.000 Ft/év
Fizetési lehetőségek: banki átutalás, pénztári be�zetés, „sárga csekk”

Bankszámlaszám: 
Budapest Bank Zrt. 10102718-01680500-02003001

Pénztári be�zetés és „sárga csekk” átvétele 
a BOKIK Tiszaújvárosi Képviseleti Irodában

Ügyfélfogadási napok: Hétfő-Szerda 9:00-12:00 és 14:00-16:00, 
Péntek 9:00-12:00

Cím: Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kereskedelmi és
Iparkamara Tiszaújvárosi Képviselete

3580 Tiszaújváros, Szent István út 1/a. (Szuperinfó bejárata)
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453193
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