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Tiszaúj 12. hét

Európá-
ban a 
nyári idő-
számítás 
m á r c i -
us utol-
só vasár-
n a p j á n 
kezdődik, 
és októ-
ber utol-
só vasárnapjáig tart. Emiatt min-
den évben más dátumra esik, de 
az időpont mindig ugyanaz: ok-
tóberben 3 órakor vissza kell ál-
lítani, márciusban 2 órakor előre 
kell tekerni az órákat. Idén már-
cius 25-én kell majd átállítani az 
órákat. 

Óraátállítás

Tavaszi nagytakarítás. 
Ha esik, ha fúj, ha havazik, a tavasz 
megérkezésének biztos jele, hogy 
a nők, a háziasszonyok nemcsak 
beszélnek róla, de neki is kezdenek 
a tavaszi nagytakarításnak. 
Akadnak férjek persze, akiket az 
őrületbe lehet ezzel kergetni, de 
többségben a családok együtt 
fáradoznak azon, hogy az ünnepre 
friss, tiszta, szép lakásban 
fogadják a vendégeket./5. oldal

Új munkahelyek

Felavatták Tiszaújvárosban már-
cius 19-én a MOL-csoport és a ja-
pán JSR Corporation szintetikus 
gumit (S-SBR) gyártó üzemét, 
mely több, mint 100 új munka-
helyet teremt./5.oldal

TISZAÚJVÁROS ÉS KÖRNYÉKE 2018. március 21. XXIX/12.

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

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

KÖNYVELÉS!
Bevallás készítés.

Süt-Kom Adó Bt.
Érd.: 06-20/922-9822

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.

VETŐMAGOK KIEMELT 
KISKERESKEDELMI 
FORGALMAZÓJA

Aktuális 
akciós ajánlatunkban 

2018. március 22-től 2018. március 28-ig
a 250 g kiszerelésű Rajnai törpe, 

az 500 g kiszerelésű Zsuzsi 
és az 1 kg kiszerelésű 

Kelvedon 
csodája borsók 

-os 
kedvezménnyel 

vásárolhatók meg.

20%

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.

PARK ÜZLETHÁZ Tiszaújváros, Szent István út 24.

Treff Kisüzlet

További részletek az üzletben!

IMPORT HASZNÁLTRUHA ÜZLETÜNKBEN
vékony dzseki, szövetkabát 
és blézer vásárt tartunk!
Minden bôrkabát FÉLÁRON!

Árufeltöltés naponta! (Az akció megjelenéstől a készlet erejéig tart!)

ACÉLSZERKEZETES

Megrendelés: 06-30/747-7376, 06-30/748-5923
www.bomstal.hu

BOMSTAL GARÁZSOK

Áraink a szállítást, összeszerelést is tartalmazzák!

CSAK

140.000 Ft

*17 színből választhat. Az akció érvényes 2018. május 31-ig. 
Az akció részleteiről érdeklődjön telefonon,

vagy látogasson el honlapunkra.

3x5 méteres garázs horganyzott
vázszerkezet, színes lemez 

155.000 Ft

17 színben

Nem rozsdásodik, 
nem igényel festést!

99.000 Ft

259.400 Ft

     3x5 méteres 
garázs horganyzott 
vázszerkezettel

t

Kutyakennel 
3x2 m t

3x5 méteres 
színes garázs 
billenő kapuval

t

454407

454218

454240

454403
454399

454398

454404
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www.szuperinfo.hu

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

Március 26-31-ig minden bérletünk akciós áron 
vásárolható meg! 
Sőt! Március 31-én féláras
percdíjakért szolizhatnak 
barnulni vágyó vendégeink! 

Kedves Vendégeink!
A tiszaújvárosi 
megaSun szolárium 
húsvét alkalmából is 
szeretne 
kedveskedni! 

Váru n k mi nd en kit sze retettel! 

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

Jelentkezni lehet olptech@olptech.hu e-mail címen, 
telefonon +36-70/291-5933 munkaidőben, vagy személyesen 

munkaidőben 3533 Miskolc, Kerpely Antal u. 35. 
(Digép Ipari Park) OLP-TECH Kft. telephelyén.

OLP-TECH Gyártó, Szerelő és Szolgáltató Kft.
Keresünk Miskolci munkahelyre 
CNC vezérelt él hajlító 

és hagyományos
 lemez hengerítő

kezelésében jártas dolgozókat. 

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. és ÁPRILIS 5. y 08:00

TISZAÚJVÁROS

JABIL GYÁREGYSÉG, HUSZÁR ANDOR ÚT 1.

454408
454412

454510

454348

454414

454334
454204
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Tiszaújváros képvi- ■
selő-testülete nemzeti 
ünnepünk, március 
15-e alkalmából az 
alábbi személyeknek, 
illetve szervezetnek 
adományozott ágazati 
kitüntetéseket. 

TISZAÚJVÁROS 
KÖZNEVELÉSÉÉRT 

Tóth Erika, Tiszaújvárosi 
Hunyadi Mátyás Általá-
nos Iskola és Alapfokú Mű-
vészeti Iskola, Életműdíj. 
Szabóné Gubányi Éva ta-
nár, Tiszaújvárosi Hunya-
di Mátyás Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Is-
kola, Évi díj. Törökné Tóth 
Judit gyógypedagógus, 
Tiszaújvárosi Hunyadi Má-
tyás Általános Iskola és Alap-
fokú Művészeti Iskola, Évi 
díj. Gulyás Sándorné tanár, 
Tiszaújvárosi Széchenyi Ist-
ván Általános Iskola, Élet-
műdíj. Zákány Ferencné ta-
nító, Tiszaújvárosi Szent 
István Katolikus Általános 
Iskola, Életműdíj. Szilágyi 
Gyuláné tanár, Tiszaújvárosi 
Szent István Katolikus Álta-
lános Iskola, Életműdíj. Ma-
joros Lászlóné tanár, Ka-
zinczy Ferenc Református 
Általános Iskola, Életmű-
díj. Simonné Varga Katalin 
tanár, Kazinczy Ferenc Re-
formátus Általános Iskola, 
Évi díj. Cseh Katalin tanár, 
Tiszaújvárosi Eötvös József 

Gimnázium, Szakgimnázi-
um és Kollégium, Évi díj. 
Wágner Judit tanár, Szeren-
csi SZC Tiszaújvárosi Brassai 
Sámuel Szakgimnáziuma és 
Szakközépiskolája, Évi díj. 
Ábrók Andrea óvodapedagó-
gus, Tiszaújvárosi Napközi 
Otthonos Óvoda, Évi díj. Ká-
poszta Zoltánné óvodapeda-
gógus, Tiszaújvárosi Napkö-
zi Otthonos Óvoda, Évi díj. 

TISZAÚJVÁROS 
KÖZMŰVELŐDÉSÉÉRT 
Vajnárovits Mihályné 

szolgáltatási csoportvezető, 
Derkovits Kulturális Köz-
pont, Életműdíj. 

TISZAÚJVÁROS 
SPORTJÁÉRT 

Tiszaújvárosi Triatlon Klub, 
Évi díj. Tóth Éva szakosztály-
vezető, TSC Természetjáró 
Szakosztály, Évi díj. 

TISZAÚJVÁROSÉRT A 
KÖZSZOLGÁLTATÁSBAN 
Vékony János park-

gondozó-gépkocsivezető, 

Tiszaújvárosi Városgazda 
Nonprofit Kft., Életműdíj. 
Víg Mónika humánerőfor-
rás munkatárs, TiszaSzolg 
2004 Kft., Évi díj. Czerva 
Zoltánné pénzügyi előadó, 
Tiszaújvárosi Intézménymű-
ködtető Központ, Életműdíj. 
Szabó Anna élelmezésve-
zető, Tiszaújvárosi Intéz-
ményműködtető Központ, 
Évi díj.

HUMANITÁS SZOLGÁLATÁ-
BAN TISZAÚJVÁROSÉRT 
Fülöp Ágnes szakmai 

vezető, Tiszaújvárosi Hu-
mánszolgáltató Központ, 
Életműdíj. Dr. Szurdoki Vi-
rág háziorvos, palliatív el-
látó orvos, Tiszaújváros Vá-
rosi Rendelőintézet, Évi díj. 
Kovalcsik Lászlóné asszisz-
tens, Tiszaújváros Városi 
Rendelőintézet, Életműdíj. 

TISZAÚJVÁROSÉRT A 
KÖZSZOLGÁLATBAN 

Szakolczai Mária Katalin 
szociális munkatárs, Polgár-
mesteri Hivatal, Évi díj. 

TISZAÚJVÁROS 
KÖZBIZTONSÁGÁÉRT 

Hanyecz Roland címze-
tes rendőrzászlós, Rendőr-
kapitányság Tiszaújváros, 
Évi díj. 

PINTÉR FERENC DÍJ 
Bordás Szabolcs tűzol-

tó főtörzsőrmester, B.-A.-Z. 
Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság Tiszaújvárosi 
Katasztrófavédelmi Ki-
rendeltsége, Életműdíj. 
Hoffmann István beosztott 
tűzoltó, FER Tűzoltóság és 
Szolgáltató Kft., Életműdíj. 

LOVAS LAJOS DÍJ 
Fazekas Sándor operatőr, 

tanár, Társadalom- és Kul-
túratudományi Intézet Nyír-
egyháza, Évi díj. 

Az el ismeréseket a 
tiszaújvárosi önkormány-
zat nevében Bráz György 
polgármester és Dr. Fülöp 
György alpolgármester ad-
ta át március 15-én a városi 
díszünnepségen. 

 SZI

Szuper ügyek

Mit kell tennem, ahhoz, hogy 
boldog legyek? Mit kell tennem, 
ahhoz, hogy sikeres legyek? Mit 
kell tennem ahhoz, hogy jó fe-
leség, jó férj legyek? Ismerősen 
csengenek számodra is ezek a 
kérdések?
Ha a kell szót vizsgálja az em-
ber, hogy milyen érzéseket hoz 
elő belőle, az bizony a negatív 
tartományba esik. A kell mindig 
valami kényszer, jóvátétel a rossz 
döntések után, izzadságszagú 
erőlködés. A kötelesség, a sza-
bályok betartása.
A magyar nyelv szép és változa-
tos, számtalan lehetőséget kínál 
az érzéseink árnyalt kifejezésére. 
Az angol nem ilyen gazdag, a kell 
szóban viszont következetes. Már 
az alapoknál tanuljuk azt, külön 
szavuk van a belső kényszerből 
jövő kell-re, és a külső ráhatás mi-
atti kell-re. Így aztán egyértelmű 
mások számára, hogy saját dön-
tésből, vagy külső okok miatt csi-
náljuk azt, amit.
Az, hogy milyennek kellene len-
nem ahhoz, hogy szép, sikeres, 
okos, gazdag, jó nő, jó férfi legyek, 
egy egész iparág épült manap-
ság. A divattanácsadóktól kezd-
ve az életmód és fitneszgurukon 
át a spirituális mesterekig. Mert 
bizony el vagyunk veszve a saját 
világunkban és nagy szükségünk 
van arra, hogy valaki megmondja 
mi az üdvözítő számunkra.
Mester, mondd meg, mit tegyek? 
Semmit és azt könnyedén, írja 
Kiss Balázs Kunó, hazánk egyik 
avantgarde spirituális tanítója, 
amely egyben egyik könyvének 
a címe is. Ebben arra világít rá, 
hogy nem kell top jónak, okosnak, 
szépnek, sikeresnek lenni. Mert a 
kell az mindig mások mintája, el-
várása. Mert rajtam mindig más-
képp fog állni az a divatos ruha, 
mint a vágyott szépségideálon. A 
tanácsa, hogy kezdjük el önma-
gunk útját járni, csak úgy, minden 
csinnadratta nélkül. Közhely per-
sze, mondhatja az olvasó, hiszen 
annyian leírták már. De sok fölös-
leges energiát kiiktathatunk, ha 
megfelelés helyett a saját valódi 
igényeinkre figyelünk.
Én a negyvenes éveim végén 
jöttem rá arra: leginkább ak-
kor teszem tönkre lelkemet és 
az egyensúlyomat, ha örökösen 
felteszem magamnak a hogyan 
kezdetű kérdéseket. Ha állandóan 
elégedetlen vagyok magammal. 
Nem mondom, hogy búvópatak-
ként nem tör újra és újra elő, de 
már azért kordában tudom tar-
tani. És egyre jobban használom 
azt a placebo tablettát, aminek 
a nevét nem bírja el a nyomda-
festék, és a székely bölcs em-
ber mondatát: ödóga (lefordít-
va, ő dolga).
Meg pláne nem foglalkozom már 
azzal: milyen sorsfeladattal jöt-
tem erre a világra. Mert minek 
azt keresni, ha ott van előttem 
nap, mint nap.

SZI – Maros Éva

RÚZS

Kell
Tiszaújváros március 15-i kitüntetettjei 

Mesefesztivál Nyékládházán

Már esedékes. Az idei kamarai hozzájárulás befizetése már esedékes. Valamennyi 
vállalkozás köteles a gazdasági kamarák valamelyikénél regisztrálni a gazdasági kamarákról 
szóló törvény értelmében, a bejegyzéstől számított öt napon belül. Az ipari és szolgáltató 
tevékenységet végző vállalkozások a Kereskedelmi és Iparkamaránál regisztráció kötelesek, 
míg az agrár főtevékenységet végző vállalkozások a Nemzeti Agrárkamaránál. A Kereskedelmi 
és Iparkamaránál a kamarai hozzájárulás évente 5 ezer forint. Fizetési határidő március 31.

A nyékládházi  ■
Dargay Attila Gyermek-
varázs Óvoda mese-
fesztivált rendezett ma 
délelőtt. 

A hagyományos rendez-
vényen öt környékbeli tele-
pülés óvodásai vettek részt, 
s dramatizáltak el egy-egy 
számukra kedves mesét. A 
gyerekek körében rendkívül 

népszerű rendezvényen 
Mályi, Harsány, Kistokaj, 
Emőd és Nyékládháza 
óvodásai szerepeltek. A 
nyékládházi gyermekek a 
névadójuk által rendezett 
Lúdas Matyi című mesét ad-
ták elő. A programot az óvo-
davezető, Gálné Vasvenszki 
Judit köszöntője után a 
nyékládházi „toporgók” 

néptánc tehetségműhely 
óvodásai nyitották. A kis 
szereplőket Surmann Antal 

alpolgármester úr ajándé-
kozta meg a zenés délelőtt 
végén.  SZI

Fotó: TK

Fotó: DÓ

454701
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A tiszaújvárosi székhelyű 
hulladékgazdálkodási iparban piacvezető 

ReMat Zrt. az alábbi munkakörökben 
várja leendő kollégáit! 

AKÁR AKTÍV NYUGDÍJAS SZAKEMBEREK  
JELENTKEZÉSÉT IS VÁRJUK!

PÉNZÜGYI 
ÜGYINTÉZŐ

Feladatai:

Elvárások:

LAKATOS

Feladatai:

Elvárások:

TARGONCA-
VEZETŐ

Feladatai:

Elvárások:

Amit kínálunk: 

Munkavégzés helye:
Jelentkezés: 

gaal.bettina@tvkremat.t-online.hu

További információ:  Gaál Bettina HR Vezető 49/540-559 
 hétköznap 7.00-15.00

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

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 

Nemzetközi multinacionális cég keres 
munkatársakat 

targoncás/raktáros
munkakörbe.

Amit kínálunk: l Versenyképes fizetés
 l Kiemelkedő Cafeteria
 l Bejárás támogatás
Elvárások:  l Multinacionális cégnél eltöltött 1-2 éves  
  tapasztalat hasonló munkakörben
 l Lean és 5S ismeretek
 l PDA, scanner használata
 l Alapfokú számítógépes ismeretek
 l OKJ-s targoncavezetői engedély megléte
 l Orvosi alkalmasság
 l Folyamatos műszak vállalása
 l Alapfokú iskolai végzettség (8 általános)
Munkavégzés helye:  Tiszaújváros

Jelentkezni: Kardinál Mónika +36-70/456-7787,
illetve: monika.kardinal@lowandbonar.com

454618
454593

454574

454210
452108
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Várhatóan a húsvéti  ■
hosszú hétvégén nyit ki 
a Tiszaújvárosi Gyógy- 
és Strandfürdő újonnan 
épült szárnya. Az egy-
medencés épületrész a 
gyerekeknek készült, 
0-6 éves korig használ-
hatják a legkisebbek.

Még áll a belső medence-
térből nyíló munkaterület, 
amit paravánnal kerítettek 
el, de napokon belül elbont-
ják, hiszen a húsvéti hétvégé-
re kinyit a fürdő új részlege, 
a babamedence is. A létesít-
mény a Babakert nevet kap-
ta, ami csatlakozik a termál-
fürdő légteréhez, de mégis 
külön szárnyban található. A 
babamedence 16 négyzetmé-
ter vízfelületű, 20-45 centi-
méteres vízmélységgel és 30-
32 Celsius fokos normál víz 

van benne. Játékelemek is 
kerültek bele, például vízkö-
pő-kacsa, csúszda, vízi gom-
ba, de élményelemként lesz 
benne vízfodrozás is, a me-
dencét pedig fűtött pihenő-
padok veszik körül. Az egész 
évben üzemelő beltéri me-
dence kialakításával a fürdő 
családbarát jellegének erősí-
tése volt a cél. A beruházás 
tavaly szeptemberben kezdő-
dött, hat hónap alatt készült 
el, a műszaki átadás megtör-
tént. Jelenleg az üzempróbák 
vannak folyamatban, majd 
utána kezdődik egy 30 na-
pos próbaüzem, de ez idő 
alatt már látogatható a léte-
sítmény. Lesz a közeljövőben 
még egy beruházás, egy gőz-
kabin kialakítását tervezik a 
meglévő szaunák mellé, ez 
április végéig valósul majd 
meg. SZI 

A meteorológiai ta- ■
vasz megkezdődött, 
látszatra mégis köze-
lebb állunk a karácsony-
hoz, mint a húsvéthoz. 
A tavaszi nagytakarítás 
azonban nem maradhat 
el. Vagy mégis?

A hosszúra nyúlt tél után 
legtöbben csak egy homokos 
fövenyre vágyunk. Nos, ho-
mokból még mindig akad, 
hiszen a hetet sokan kezd-
ték azzal, hogy felszórták a 
lépcsőket, vagy a kapu előt-
ti jeges járdaszakaszt. A ta-
vasz azonban nem csupán 
a jó időt és a virágzás év-
szakát jelenti. Akkor is ta-
vasz van, ha ezt az időjós-
ok ugyanúgy harangozzák 
be, mint a decembert. Pél-
dának okáért a húsvét sem 
maradhat el. Ugyanígy sok 
háziasszony a tavaszi nagy-
takarításról sem hajlandó 
lemondani. A nagytakarí-
tás kikelet havában vallási 
gyökerekre vezethető vissza. 
Persze jól illeszkedik a meg-
újulás időszakához is, ami-
kor környezetünket alapos 
tisztítással és rendrakással 
újíthatjuk meg. Bár a vallási 

okokból elkövetett partvisra-
gadás ódivatú hagyomány-
nak tűnhet, volt benne rá-
ciót: régen a télen csúcsra 
járatott gyertyák, petróle-
umlámpák, kandallók füstje 
mindenütt nyomot hagyott, 
így, hacsak nem akarták a 
tavaszt és a nyarat egy ko-
romfátyol alatt tölteni, job-
ban tették, ha eltakarították 
a tél maradványait. Persze 
manapság már sokkal ke-
vesebb káros hatás éri ott-
honunkat télen, mégsem árt 
a takarítás. Kutatók szerint 
a rendetlenség egyfajta tu-
datalatti stresszfaktor, amit 
jobb feloldani. Erről pedig 
akkor se mond le a háziasz-
szonyok többsége, ha leg-
feljebb jégvirágok nőnek a 
márciusi éjszakákon. Heti 
körkérdésünkben pedig ar-
ra keresünk választ, ki ho-
gyan és mikor lát neki ennek 
a műveletnek.

Gábor (37)
Én kifejezetten szeretem 

a nagytakarítást, ilyenkor 
ugyanis parancsra kell el-
hagynom a házat, és azzal 
foglalkozni, amivel szeretnék. 
Tavaly horgászni mentem. 
Idén, azt hiszem, megkérem 
a páromat, hogy meccsnapra 
időzítse a munkát. 

Ibolya (45)
Idén két részletben látok 

neki a munkának, hiszen a 
szőnyegeket nem igazán tu-
dom tisztítani kiporolni, mert 
száradás közben megfagyná-
nak. Talán nem is baj, hiszen 
így egyszerre kevesebb dol-
gom lesz. 

Erika (30)
Az a legfontosabb, hogy 

bentről kifelé haladjunk. Én 
először mindig pókhálózok, 
és port törlök. Aztán jöhet-
nek a szőnyegek, a függönyök 
kimosása. Aztán egy alapos 
söprés-felmosás kombiná-
ció. Általában szeretek jól 
kiszellőztetni is ilyenkor, de 
ezt idén kicsit rövidebbre fo-
gom fogni, ha jövő hétvégéig 
nem változik drasztikusan az 
időjárás. SZI - BM 

Családbarát gyógyfürdő: Babakert 

Nem maradhat el a tavaszi nagytakarítás

Szuper ügyek
Felavatták Tiszaúj- ■

városban március 19-én 
a MOL-csoport és a ja-
pán JSR Corporation 
szintetikus gumit 
(S-SBR) gyártó üzemét. 

A két fél közös beruhá-
zásaként megvalósult, vi-
lágviszonylatban is élenjá-
ró technológiát alkalmazó 
gyár több mint 100 új mun-
kahelyet teremt. Orbán Vik-
tor miniszterelnök, Hernádi 
Zsolt, a MOL-csoport elnök-
vezérigazgatója és Koichi 
Kawasaki, a JSR Corporation 
ügyvezető igazgatója ünne-
pélyes keretek között adta át 
a két vállalat új, szintetikus 

gumit előállító üzemét 
Tiszaújvárosban. Az új ter-
melőegység évi 60 ezer ton-
na oldószeres eljárással ké-
szült sztirol-butadién gumit 
(S-SBR) állít elő, amely az 
egyik legkeresettebb vegy-
ipari termék a világon. A 
műgumi legfontosabb alap-
anyaga a butadién, amelyet 
a MOL Petrolkémia 2015-ben 
átadott üzeme állít elő. 

Beszédében Orbán Viktor 
az első számú nemzeti vál-
lalatnak nevezte a MOL-t. 
A mostani üzemavatás-
sal Tiszaújváros újabb lé-
pést tett abba az irány-
ba, hogy Közép-Európa 

legjelentősebb vegyipari 
központja legyen. 

A MOL és a JSR Corporation 
2013-ban állapodott meg ma-
gyarországi vegyesvállalat 
létrehozásáról. Az üzem a 
JSR MOL Synthetic Rubber 

Zrt. beruházásaként valósul 
meg. Hernádi Zsolt, a MOL-
csoport elnök-vezérigazga-
tója elmondta: „Rengeteg 
munka áll még előttünk, de 
jó úton haladunk stratégiai 
célunk megvalósítása felé, 

hogy a MOL-csoport 2030-
ra a térség vezető vegyipari 
vállalatává váljon.” „A MOL-
csoporttal kötött együttmű-
ködésünknek köszönhetően 
a leginnovatívabb technoló-
giát honosítottuk meg a most 
átadott tiszaújvárosi üze-
münkben, és ennek révén 
kiváló minőségű szintetikus 
gumit gyárthatunk. Bízom 
benne, hogy hozzájárulunk 
az új mobilitási szemlélet el-
terjedéséhez, a gazdasági, 
társadalmi fejlődéshez is”– 
mondta Koichi Kawasaki, a 
JSR Corporation ügyvezető 
igazgatója a beruházásról.

 SZI 

Szintetikusgumi-gyár Tiszaújvárosban: 100-nál több új munkahely

Áldozatsegítő központ. Az áldozatsegítés hazánkban elsősorban az állami 
intézményrendszeren keresztül megvalósuló olyan szolgáltatás, amelynek keretében az 
áldozattá vált személyek a bűncselekmény okozta hátrány, így különösen testi vagy lelki 
sérülés, érzelmi megrázkódtatás, vagyoni kár folytán megváltozott élethelyzetük hely-
reállításához kaphatnak egyénre szabott támogató segítséget. A miskolci Áldozatsegítő 
Központot március 19-én nyitották meg.

Fotó: TK

Fotó: MOL
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Bánréve,(közvetlenül a szlovák határ mel-
lett) csendes utcában, 990 nm telken, 80 
nm-es összkomfortos (2 szoba-nappali) 
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.
Igrici, központjában teljesen felújított, 
összkomfortos családi ház eladó. Érd.: 
06-70/620-5943.
Nemesbikk, eladó 1986-ban épült 4 szo-
bás, téglaépítésű, gáz- és vegyes tüzelésű, 
tetőtér beépítéses családi ház 478 nm-es 
telken. Irányár: 6,6 M Ft. Érd.: 06-70/381-
5873.
Polgár, családi ház eladó, 120 nm+garázs, 
melléképület, új építésű, 12 éve épült. 
Irányár: 17 M Ft. Érd.: 06-20/986-6475, 
06-20/805-2672.
Polgár, központban eladó szilikát falaza-
tú, 2 szoba-konyha-fürdőszobás, konvek-
toros családi ház, kis telekkel. Irányár: 6 M 
Ft. Érd.: 06-20/345-9978.
Polgár, központhoz közel 3 szoba-nappali-
konyhás, összkomfortos, vegyes tüzelésű, 
radiátoros családi ház eladó, dupla telek-
kel. Irányár: 7,95 M Ft. Érd.: 06-20/943-
2003.
Polgár, központjában 3 szobás családi ház 
eladó. Irányár: 10 M Ft. Érd.: 06-20/943-
2211.
sajóörös, eladó 1994-ben épült, 3 szo-
ba-nappali elosztású, szigetelt családi 
ház. Irányár: 29,8 M Ft. Érd.: 06-70/381-
5873.
sajóörös, eladó tetőteres, téglaépítésű, 
2+2 félszoba+nappalis, rendezett, folya-
matosan karbantartott családi ház. Irányár: 
15 M Ft. Érd.: 06-70/381-5873.
sajószöged, 3 szobás, összkomfortos csa-
ládi ház eladó. Érd.: 06-20/450-8732.
Tiszadada, családi ház gazdálkodás-
ra alkalmas épülettel, nagy kerttel eladó. 
Érd.: 42/240-810.

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

Tiszagyulaháza, 2001-ben épült összkom-
fortos családi ház nagy telekkel, belső fel-
újításhoz szükséges anyagokkal együtt 
eladó! CSOK igényelhető! Irányár: 5,5 M 
Ft. Érd.: 06-70/216-7690.

l a k á s e l a d á s

Tiszaújváros, eladó 51 nm-es, igényesen 
felújított, panelprogramos, társasházi lakás. 
Érd.: 06-70/381-5873.
Tiszaújváros, eladó téglaépítésű, társas-
házi, 55 nm-es, fszt-i, 2 szobás, erkélyes 
felújított lakás. Irányár: 13,9 M Ft. Érd.: 
06-70/381-5873.

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 egy-
ben, 3 szoba, előszoba, fürdőszoba, külön 
WC. Ár: 13 M Ft. Érd.: 06-20/980-6678.
Tiszalök, társasházban fszt-i, 2,5 szobás 
lakás reális áron eladó. Érd.: 06-70/323-
3298.
Tiszaújváros, 44 nm-es, felújított, III. eme-
leti lakás téglaépítésű társasházban eladó. 
Érd.: 06-70/381-5873.
Tiszaújváros, I. emeleti, 42 nm-es, 2 
szobás téglalakás eladó: 13,5 M Ft. Érd.: 
06-70/953-3025.
Tiszaújváros, II. emeleti, 37 nm-es, 1,5 
szobás, erkélyes lakás eladó: 9,7 M Ft. Érd.: 
06-70/953-3025.
Tiszaújváros, kertvárosában II. emeleti, 85 
nm-es, jó állapotú társasházi lakás eladó: 
27 M Ft. Érd.: 06-70/953-3025.
Tiszaújváros, Mátyás király úton 55 nm-es, 
átlagos, III. emeleti panellakás eladó. Érd.: 
06-20/377-4097.
Tiszaújváros, Rózsa úton 51 nm-es, I. 
emeleti, panelprogramos lakás eladó. Érd.: 
+36-70/433-4413.
Tiszaújváros, új építésű lakások a Keleti 
Városkapu Lakóparkban leköthetők! Tel.: 
06-70/953-3025.

l a k á s k e r e s é s  
Tiszaújvárosban eladó lakást keresek! 
Hívjon bizalommal: 06-70/953-3025.
Tiszaújvárosban földszinti lakást kere-
sek, készpénzzel fizetek! Érd.: 06-70/953-
3025.

a l B é r l e T k í N á l a T

Tiszaújváros, 1,5 szobás, II. emeleti, erké-
lyes lakás bútorozatlanul, kéthavi kaucióval 
kiadó. Érd.: 06-70/560-8844.
Tiszaújváros, 40 nm-es albérlet berendez-
ve kiadó. Érd.: 06-20/318-0167.
Tiszaújváros, Árpád úton 4 főre berende-
zett lakás 150eFt + rezsi áron kiadó. Érd.: 
06-70/432-2099.
Tiszaújváros, Mátyás király úton hosszú 
távra kiadó azonnali költözéssel 54 nm-es, 
1+2 félszobás, III. emeleti, erkélyes, telje-
sen felújított, félig bútorozott lakás, liftes 
házban. 110eFt/hó + rezsi + kéthavi kau-
ció. Érd.: 06-20/288-8212.

é P í T é s I  T e l e k
költözzön Folyásra! Nyugodt, biztonságos 
környezetben építési telkek megfizethető 
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 
eladó Sajószögeden 40 nm ház alatta 
garázs, 1500 nm zártkert gyümölcsössel. 
Érd.: 06-20/416-8924.
Görbeháza, eladó 5 db (darabonként 2180 
nm-es) földművelésre használható beépí-
tetlen terület, valamint szántó 0,1916 nm. 
Érd.: 06-20/386-2984.
sajószöged, 35.sz. főút mellett eladó 989 
nm zártkert, termő gyümölcsfákkal, lakha-
tó házzal (nagy terasz, víz, villany, pince). 
Érd.: 06-70/357-6228.
sajószöged, a Vasút utca közelében 600 
nm-es zártkert szőlővel, gyümölcsfákkal, 
fúrt kúttal eladó. Érd.: 06-70/373-1323.
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Tiszaújváros, városközpontban iroda 
kedvező áron kiadó. Földszinti, külön 
bejáratú, bútorozott, két iroda + előtér 
+ WC. Érd.: +36-30/915-4451.

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 

autóját megveszem adásvételivel 1 millió 
forintig 1994-es évjárattól. Azonnal fizetek. 
Kevés vagy lejárt műszakival, motorhibás, 
enyhén sérült is érdekel. Házhoz megyek, 
hívjon bizalommal! Érd.: +36-30/995-
4950.

á l l a T

1 db 170-180 kg-os anyadisznó vágásra 
eladó. Érd.: 06-30/265-2556.
4-es mentes MT állományból vegyes élet-
korú szarvasmarha eladó. Érd.: 06-70/949-
9674.
eladó 2 db 100 kg-os hízó. Érd.: 
06-30/265-2556.

előjegyzést felveszünk napos csibére, 
előnevelt (kettősH, húsH) és Red Master 
(KH) 1,7 - 2 kg súlyú vágócsirkére. Szál-
lítás folyamatos. A csibék vakcinázottak, 
vakcinázni tilos! Naposcsibe és Takar-
mánybolt Polgár, Rákóczi út 8. Tel.: 
52/237-327.

Hízott kacsa megrendelhető házhoz szál-
lítással. Érd.: 06-30/505-6249.
Tojótyúk, 599 Ft/db. Szép tollas, kivá-
lóan tojó, ingyen házhoz szállítva. Érd.: 
06-70/240-1331.

Tyúkvásár! Aranyosi tyúkvásár 1 éves 
Vörös Tojó Tyúk, szép tollasak 600 Ft/
db. Ingyenes házhoz szállítás! Érd.: 
06-30/757-6057.

N ö v é N y

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

kisbálás széna, szalma, fedett tárolóból 
eladó Folyáson. Tel.: 06-30/817-8740.
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akciós, konyhakész tüzifa 12.500 Ft/
m3-től. Cser, tölgy, bükk, akác. Gyors, 
megbízható házhoz szállítás. Számlával 
és szállítólevéllel. Érd.: 06-20/958-6233 
(AA5946453).

eladó: 1db acéllemez vadászfegyver szek-
rény, 1 évig használt 3 db acélradiátor, 1.9-
es Suzuki terepjáró jó állapotban. Érd.: 
06-20/803-0120.
8 t pótkocsi, műtrágyaszóró, eke, szemes 
kukorica eladó. Érd.: 49/355-816.
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.
szecskavágó eladó motorral együtt. Érd.: 
06-30/273-9901.
rendelje meg akciós tüzelőjét! kalo-
dás (1mx1mx1m), és erdei m3-es 
(1mx1xm1,7m), és ömlesztett tűzifa ren-
delhető! Ingyenes házhoz szállítás. Jelenle-
gi termékeink: tölgy, bükk, akác, nyárfa. Ár: 
11000 Ft-tól. Hívjon bizalommal: 30/3066-
568 EUTR azonosító: AA5854363
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Flippert (játékgépet) keresek használtat és/
vagy működésképtelent, alkatrészeket is. 
Érd.: 06-30/337-2285.
Használaton kívüli személy- és teherautót, 
rossz akkumulátort, hulladék vasat vásá-
rolok. Házhoz megyek. Érd.: 06-20/958-
6233.
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szobafestést, szigetelést, kőműves és 
ácsmunkát vállalunk. Érd.: 06-20/943-
5564.
9 személyes mikrobusz bérelhető sofőr-
rel, kedvező áron bel- és külföldre. Érd.: 
06-20/957-7365.
ácsmunka, tetőfedés, gipszkartonszerelés, 
festés és kőműves munkák. Érd.: 
06-30/584-8588, www.alaptol.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.

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

dunnából paplankészítés kedvező áron 
Polgáron! Érd.: 06-30/352-1745.

Kos - A Kosok a héten nagyon 
mélyen élik meg a dolgokat, 
eseményeket. Főleg akkor, ha 
korlátozzák őket, most a leg-
fontosabb, hogy a saját útjukat 

járják, különleges megérzéseik meglepő 
dolgokat sugallhatnak nekik, amire 
érdemes odafigyelniük. Új barátokat, 
támogatókat szerezhetnek a héten!

Bika - A héten gyakran kever-
heti magát kínos helyzetekbe. 
Ha nem akar egész héten 
pirulni, akkor nem ártana kicsi-
vel többet gondolkodnia. Nem 

gondol bele a dolgok várható következ-
ményeibe ezért cikis pillanatok között 
találja magát. Nem a csillagok gáncsolják 
el, Ön túl figyelmetlen!

Ikrek - Nehezen hoz meg 
döntéseket és még utána is 
bizonytalankodik. Kerülje ezért 
az olyan helyzeteket, ahol 
fontos kérdésekben várják a 

választ Öntől. Vonuljon bátran félre, 
olyan feladatokkal foglalkozzon, melyek-
kel egyedül is képes megbirkózni. Így a 
magabiztosság látszatát keltheti. 

Rák - Azoknak a Rákoknak, 
akik most kezdenek fontos 
dolgokba, mindenképpen érde-
mes lenne lassan haladniuk. 
Hiszen tudják, hogy hajlamo-

sak túlságosan kapkodni, mindent azon-
nal akarni, amikor jól állnak a dolgaik, de 
néha pont ez sínyli meg a kapcsolatukat. 
Ne siettesse a nagy pillanatokat!

Oroszlán - Figyelje a jeleket, 
az álmait, mert most minden-
nek jelentése van, ugyanis 
aktívan kapja az égiektől az 
útmutatást. Lehet, hogy nem 

mindegyikkel fog egyetérteni, de hát Ön 
kérte a segítséget, amit meg is kap. Az, 
hogy a jelek nem kedvére valók, az már 
másik lapra tartozik. 

Szűz - Ön tudja jól, hogy minél 
tovább halogat valamit, annál 
nehezebb lehet megbirkózni 
vele a végén. A legnagyobb 
kihívást most az otthona, a 

családi élete és a gyermekei jelentik az 
Ön számára. Ha ezen a téren nehézségei 
adódnak, akkor érdemes a legkomolyab-
ban vennie a felmerülő problémákat.

Mérleg - Szinte az őrületbe 
kergetik azzal, ha unalmas 
feladatokat kell végeznie. Csak 
akkor élvezi a munkát, ha az 
valamiféle kihívást is jelent az 

Ön számára. Vagy legalább megédesíti az 
életét valamilyen kis flörtölés, szerelem-
féle, avagy egy érdekes barátság. A hob-
bijában felüdülést találhat!

Skorpió - Az Ön számára 
megjött a tavasz! Egész héten 
varázslatos hangulatban lesz. 
Öntől kevéssé megszokott 
módon, mindenkivel kedves, 

odaadó, szeretetteljes lesz. Rá fog jönni, 
hogy ezzel nem csak másokkal tesz jót, 
hanem önmagával is, hiszen nagyon is 
jólesik szabadon kimutatni az érzéseit.

Nyilas - A Nyilasok életében 
valami olyasmi válik épp valóra, 
amit nagyon szerettek volna 
már. Az anyagiak terén a hét 
csalódást hozhat, de a családi 

dolgaikban viszont érdemes felvállalni 
az áldozatot és nem ítélkezni, amíg nem 
tudják a háttér-információkat. A héten 
hallgassanak a megérzéseikre!

Bak - Érdekes időszak ez 
a Bakok számára. Nagyon 
szeretnék átélni a biztonságot, 
de ennek megteremtése most 
több hitet kíván, mint máskor. 

Mélyen élik meg jelenleg a problémákat, 
így könnyebben is sérülnek. A hétvége 
felé már könnyebbé válnak a dolgok és 
így új kihívásokba is belevághat.

Vízöntő - Merkúr különös 
szögben áll Jupiterrel. Felemás 
energiák áramlanak Ön felé. 
Úgy érezheti, ideje számot 
vetnie és átgondolnia, mi 

mindentől kellene megszabadulni és el 
kellene már engedni azokat a személye-
ket vagy dolgokat, amelyek csak hátrál-
tatják. Ne siesse el a döntést!

Halak - Szeretne eredményeket 
felmutatni, de még túl korai 
visszaigazolást várnia. Egyelőre 
érje be annyival, hogy önmaga 
elégedett a saját haladásával, 

akár a munkáját, akár a tanulmányait 
illetően. Ha majd sikerül magát tökélyre 
fejlesztenie, akkor várhat jó reakciókat a 
környezetétől is.

 HOROSZKÓP 13. HÉT (2018. március 26-tól április 1-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: 2018/12. 

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

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

LAKÁS bútorozottan, hosszú távra,  
számlaképesen KIADÓ. 

Érdeklődni: 30/525-1725

Tűzifa fuvarozás 
kedvező áron
0620 5297719

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)

454412

454699

454410

454411

454595



72018. március 21.

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
Gyümölcsösök, szőlők, rózsák szaksze-
rű metszését azonnalra vállalom. Érd.: 
06-70/348-2035.

közeleg a Húsvét, rendeljen süteménye-
ket és savanyúságokat a Folyási Boróka 
Szövetkezettől. Bőséges választék, pénz-
tárcabarát árak várják vevőinket. Telefon: 
06-30/817-8740.

lakásfelújítás, átalakítás, hőszigetelés, 
konvektorok, 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

M u N k a H e l y e T  k í N á l

ács, szerkezetépítő és művezető szak-
embereket keresünk dél-németországi 
társasház építéshez azonnali kezdéssel. 
Hivatalos bejelentés, hazautazás, szállás 
biztosított. Versenyképes fizetés. Svetho 
Kft. Érd.: 06-70/703-4545.

autószerelő és gépszerelő szakképesí-
téssel rendelkező munkatársakat kere-
sünk polgári telephelyű cégnél. Jelent-
kezés önéletrajzzal: kamionszerviz@
stefancamion.hu címen.
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.

Betanított dolgozókat keresünk autó-
ipari beszállító partnerünkhöz Dunántúl-
ra, a régióban a legmagasabb bért biz-
tosítják. Szállás, utazás biztosított. Érd.: 
06-30/511-4219.

Irányítástechnikai, karbantartási felada-
tokra keresünk gyakorlattal rendelkező 
műszerészt, tiszaújvárosi munkaterület-
re. Előny: „B” kat. jogosítvány, Rb-s kép-
zettség. Érd.: 06-20/938-2692.

Bútor webáruház számítástechni-
kai ismeretekkel rendelkező munkatár-
sat keres polgári telephelyére. Logisz-
tikai gyakorlat előny! Önéletrajzot a: 
butorolcsonwebaruhaz@gmail.com címre 
kérjük elküldeni. Érd.: 06-20/943-2003.

sofőrt (B-kat.) és rakodó munkatársat 
keresünk bútorszállításra, polgári telep-
helyen. Szállítási gyakorlat előny. Érd.: 
06-20/943-2003.
Fornetti Trans Kft. polgári telephelyére 
keres közreműködő kft. tagokat, gépjár-
művezető-áruterítő feladatkörbe, kiemelt 
bérezéssel. „C”-kategóriás vezetői enge-
dély szükséges. Érd.: 06-30/655-2482.

kft. keres dunántúli partner cégének összeál-
lító lakatosokat, CO-hegesztőket nettó: 1600-
1700 Ft órabérrel. Utazás, szállás biztosítva. 
Érd.: 06-20/408-3614.
Mélyépítéssel foglalkozó építőipari cég keres 
kőműves munkavállalót, betanított segédmun-
kás munkavállalót. Érd.: 06-70/361-7722.
Méhészeti munkavégzésre segéderőt kere-
sek! Érd.: 06-30/273-9901.

Németországba és Dániába keresünk mun-
kavállalókat mezőgazdasági területre: állatte-
nyésztés állatgondozás (szarvasmarha, ser-
tés), traktoros, mezőgazdasági gépszerelő, 
növénytermesztési területre, ill. betanított 
munkákra. Tapasztalat előny, de egyik helyen 
sem feltétel. Legalább alap német vagy angol 
nyelvtudás minden helyen szükséges. Jelent-
kezés: 06-70/949-0400, nyiregyhaza@
andreasagro.com, www.andreasagro.com

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

Izometriás csőszerelő munkahelyet keres. 
Tel.: 06-70/272-0990.

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 
férőhelyes vendégház, akár teljes ellá-
tással egész évben várja vendégeit. Tel.: 
06-30/817-8740, www.facebook.com/
szovetkezet.boroka

v e G y e s

Ingyenes lakhatást, ellátást kínálok egye-
dülálló hölgy számára, házvezetésért cse-
rébe. Érd.: 06-30/214-7351.

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

Ingyenes szállás 
Utazási költségtérítés

Előlegrendszer

AMIT BIZTOSÍTUNK:

RÁBA JÁRMŰIPARI 
HOLDING NYRT. 

nettó150000-250000 Ft 
+cafetéria/hó 

Több műszakos munkarend

/nyugatimelo www.jobmotive.hu

Hosszú távú munkalehetőség, 
kiváló munkakörnyezet.

MOSONSZOLNOK, 
GYŐRLADAMÉR

06 70 315 8492
06 70 317 6258

BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT KERESÜNK

AZ AUTÓIPARBA
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

BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

Ingyenes szállás 
Utazási költségtérítés

Előlegrendszer

AMIT BIZTOSÍTUNK:

AJKA, NOSZLOP

BOCK HUNGÁRIA KFT. 

nettó140000-200000 Ft 
+cafetéria/hó 

Több műszakos munkarend

K E R E S Ü N K

/nyugatimelo www.jobmotive.hu

Hosszú távú munkalehetőség, 
kiváló munkakörnyezet.

06 70 315 8492

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

A TA-Logistics Kft. 
tiszaújvárosi telephelyére, 

RAKTÁROS
munkakörbe, 

érvényes targoncavezetői 
jogosítvánnyal rendelkező 

kollégákat keres 
hosszú távú munkavégzésre.

TA-Logistics Kft.

További információ: 06-70/455-8090

 Virágkötőt keresünk
Tiszaújváros és

környékéről. 
Érdeklődni: 

06-30/836-0938

Már Tiszaújvárosban is!

Törzsvásárlói, kivitelezői, projekt kedvezmények!

Kiskerék BARKÁCS CENTRUM és HORGÁSZBOLT
SAJÓSZÖGED, Ady Endre út 33. (főúton, a tóparti vendéglővel szemben) Tel.: 06-30/218-55-33  Nyitva: H-P: 7-17,  Szo: 7-13

TISZAÚJVÁROS, Piramis üzletház, Mátyás Kir. út 13. Tel.: 06-70/341-22-34 Nyitva: H-P: 7-17,  Szo: 7-13

FESTÉKEK, LAZÚROK, SZÍNKEVERÉS, FESTŐKELLÉKEK HŐSZIGETELŐ RENDSZER, 
NEMESVAKOLAT

CSAVAR, KÖTŐELEM, ZÁR, VASALAT KÉZI SZERSZÁMOK, SZERSZÁMGÉPEK,
KERTI GÉPEK

MUNKAVÉDELEM GIPSZKARTON RENDSZER,
GLETTEK, GIPSZEK

VILLANYSZERELÉSI ANYAGOK,
LED TECHNIKA

HORGÁSZCIKKEK:
BOTOK, ORSÓK, ZSINÓROK, HORGOK, 

KIEGÉSZÍTŐK, ETETŐANYAGOK, 
ÉLŐ- ÉS MESTERSÉGES CSALIK

MŰANYAG 
AJTÓ, ABLAK, 

REDŐNY, 
SZÚNYOGHÁLÓ

454323

454322

454237

454321
454584

454412

454213

454509
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Nyírás, trimmelés, 
fürdetés, szárítás, 

fésülés, bontás, 
karomvágás, 

fültisztítás, 
bűzmirigy-

tisztítás.

Tiszaújváros, Munkácsy Mihály út 34. 
+36-70/413-9204

Ugat-lak 
kutyakozmetika

Kedves kertbarátok, 
ÚJRA NYITVA a 
SA-JÓ KERT
Faiskolai Áruda!

Sajóörös, Arany János út 25.
(Sajószöged felől az első utca balra)

Tel.: 20/400-6832
Nyitva: H-P: 9.00–17.00, Szo.: 8.00–12.00

Kínálunk még:
l málnatövek (folyton-és egyszer termő)
l törzses és bokros ribizli, köszméte
l josta l tüske nélküli szeder
l cserepes szamócatövek
l fekete berkenye 
l fürtös kék áfonya l homoktövis 
l füge l évelő dísznövények

Gyümölcsfaoltványok és 
cse me geszôlô oltványok 
gazda g választékával 
várju k vásárlói n kat.

T

Március hónapban  
az alábbi OKJ-s  

tanfolyamok  
indulnak:

Óvodai dajka
Töltőállomás kezelő

Aranykalászos gazda
Személy-vagyonőr

Fogadós
Élelmiszer eladó

Boltvezető
Érdeklődni 

és jelentkezni lehet: 
06-30/584-1185

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

SAJÓ BÚTORBOLT

454216

454208
454215

454217

454542
454543

454541

454406

454409

454415


