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Tiszaúj 13. hét

Tavasszal minden évben né-
hány napra megnyílnak a 
tiszaújvárosi általános isko-
lák kapui. A szülőknek is le-
hetőségük van arra, hogy be-
kukucskáljanak a tanórákra. 
/3. oldal

Szülők iskolapadban Misztériumjáték. Az arnóti katolikus 
egyházközség március 25-én „Téged is megváltott” 
címmel húsvéti misztériumjátékot szervezett. 
Az érdeklődők a katolikus templom elől közösen 
indultak az arnóti Katona dombra, a misztériumjáték 
helyszínére, ahol felnőtt szereplők játszották el 
Jézus szenvedéstörténetét. 

Kellemes 
Húsvéti Ünnepeket 
kíván a Szuperinfó 

csapata!

Fotó: Varga Tamás

TISZAÚJVÁROS ÉS KÖRNYÉKE 2018. március 28. XXIX/13.

Zöldség-gyümölcs üzletünkbe
szakképzett,

eladói tapasztalattal 
rendelkező fér� vagy női
 munkatársat keresünk. 

Kizárólag megbízható, nemdohányzó, 
dolgozni akaró személyek 

jelentkezését várjuk!
Fényképes önéletrajzát küldje a 

3580 Tiszaújváros, Pf.: 57. címre.

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

Miskolc, Futó út 70.
46/432-511

CSEREPESLEMEZ

1.500 Ft/m2-től

www.tetolemezcentrum.hu

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 29-től
2018. április 04-ig

minden 
kiskerti 

kiszerelésű 
Kecskeméti Jubileum 

és Mobil paradicsom vetőmag

20% -os kedvezménnyel 
vásárolható meg.

455542
455447

455450

455449
455445

Cégünk azonnali munkakezdéssel, 
bejelentett, 8 órás, 

határozatlan időre szóló 
munkaszerződéssel, 

nettó 200.000 Ft-os munkabérrel keres 
jogosítvánnyal rendelkező 

teherautó sofőrt és 
gépkezelőt (JCB) 

Miskolc és környékére. 

Jelentkezni az alábbi elérhetőségen lehet: 
Major Rita 20/298-7500

455451
454996
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KÖNYVELÉS!
Bevallás készítés.

Süt-Kom Adó Bt.
Érd.: 06-20/922-9822

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

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

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 29., ÁPRILIS 5. és 10. y 08:00

TISZAÚJVÁROS

JABIL GYÁREGYSÉG, HUSZÁR ANDOR ÚT 1.

455461
455673

455355
455454

455464
455467
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Tavasszal minden év- ■
ben néhány napra meg-
nyílnak a tiszaújvá-rosi 
általános iskolák kapui. 
Ilyenkor nem csak a 
gyerekek figyelnek a ta-
nár magyarázó szavai-
ra, hanem a szülőknek 
is lehetőségük van arra, 
hogy bekukucskáljanak 
a tanórákra és megnéz-
zék, hogyan teljesít cse-
metéjük. 

Egy matematikaóra erejé-
ig Nagy István is visszaült a 
Tiszaújvárosi Szent István 
Katolikus Általános Iskola 
padjába. 

Nagy élmény
- Szerintem a gyerekek-

nek is, meg nekünk is nagy 

élmény - mondja az apuka. - 
A kíváncsiság mellett azért is 
jöttem el, mert emlékszem, 
hogy amikor én elsős vol-
tam, az édesapám is eljött 
megnézni engem és nekem 
az nagyon nagy élmény volt. 
Nagyon büszke voltam, hogy 
az én apukám is ott ül a hát-
só padban és engem figyel. 
Meg akartam mutatni, hogy 
én vagyok a legügyesebb. Én 
is szeretném megadni ez az 
élményt a fiamnak. 

Nyílt tanítási órákat tarta-
nak a Kazinczy Ferenc Re-
formátus Általános Iskolá-
ban is. 

- Nagyon sokan jönnek, 
mindenki kíváncsi, hogy 
mi történik a picinyével 
első osztályban - mondja 

Zimmermanné Fekete Ju-
dit, aki az első osztályban 
tartott angolórát. - Az első-
sök szüleinek ősszel és ta-
vasszal is tartunk nyílt órát, 
így be tudjuk mutatni, hogy 
milyen sok mindent tanult 
az első hónapokban. Ter-

mészetesen 45 
perc alatt nem 
lehet bemutat-
ni az elmúlt 
hónapok mun-
káját, azon-
ban a fejlődés, 
azt gondolom 
látható.

Jó lehetőség
- Ez egy na-

gyon jó lehető-
ség, hogy be-
mutathassuk 
az iskolánkat 

- nyilatkozta Makkainé 
Chmara Marianna, a Ka-
zinczy Ferenc Református 
Általános Iskola igazgatója. 
- A leendő elsősök és szüle-
ik megismerkedhetnek az 
iskola életével, egy kis íze-
lítőt kaphatnak arról, hogy 
hogyan is gondoljuk mi ezt 
az iskolának nevezett cso-
dát. A már ide járó tanulók 
szülei pedig bepillanthat-
nak gyermekük fejlődésé-
be, tanulmányaiba. 

A Tiszaújvárosi Széche-
nyi István Általános Iskolá-
ban április 9. és 12-e között 
lehet tanórákat látogatni. 
A Tiszaújvárosi Hunyadi 
Mátyás Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola 
több időpontban is várja a 
nyílt órákra a szülőket és a 
kíváncsi óvodásokat.  SZI

Szuper ügyek

Amikor a Santanas fúj, bármi 
megtörténhet, szabad a gaz-
da, mondja Mike a Holiday cí-
mű filmben a Londonból Los 
Angelesbe érkező Irisnek, akire 
egyébként nem jellemző, hogy 
utazgatással töltené az idejét. A 
szerelmi csalódást elszenvedő 
újságírónő – akinek nemhogy 
nem találtak viszonzásra az ér-
zései, de még a karácsonyi par-
tin be is jelentette eljegyzését 
egy másik nővel a férfi - egy ott-
honcsere keretében jut el Aman-
dához, akinek szintén válságba 
jutott az élete. A két hét alatt 
tényleg csodák történnek ve-
lük, önmegismerésben és pár-
kapcsolatban is.
Persze utazásra elsősorban nem 
azért szánja rá magát az ember, 
hogy rátaláljon a szerelem. De 
mint ahogy a film cselekménye 
is mutatja, bármi előfordulhat 
velünk. Manapság, az olcsó fa-
pados járatoknak köszönhetően 
egyre többen indulunk neki a vi-
lágnak. Egyre több utazó dönt 
amellett, hogy kilép az utazási 
irodák nyújtotta szervezésből 
és a saját kezébe veszi a fogla-
lásokat. Egyre többen tudatosan 
készülnek a nagy útra és meg-
tervezett útitervvel a kezükben 
barangolják be a látnivalókat.
Az, hogy az utazás nemcsak egy 
másik ország látnivalóit, hanem 
a saját személyiségünk fejlesz-
tését is nyújtja, saját tapaszta-
latból tudom. Óriási sikerélmény 
volt számomra, hogy egyedül el-
indultam és levezettem Olaszor-
szágba, és remekül boldogultam 
ott a csekély angol tudásom-
mal. Szintén megveregettem a 
vállamat, amikor Kairóban, a vi-
lág egyik legnagyobb repülőte-
rén minden bonyodalom nélkül 
kiviteleztem az átszállásomat. 
Bátrabbá, nyitottabbá, elfoga-
dóbbakká tettek az egyedüli 
kalandjaim.
Most újabb nagy felfedezés előtt 
állok. Ázsiába, Malajziába indu-
lok, ahol még soha sem jártam. 
Bár kicsit megrémít a 18 órás 
repülőút, de bízom benne töké-
letes lesz minden. Egy szigetre 
megyek Penangra, ahol szinte 
megelevenedik Ázsia több or-
szága. A valamikori volt angol 
gyarmat, Georgetown városrész 
az Unesco világörökség része. A 
kínai negyed, a Little India már 
két ország kultúráját kínálja. A 
város igazi multikulti, hiszen 
street food-jai vonzzák Auszt-
rália, Európa, Ázsia utazóit.
Érdekes és kedves kaland lesz 
ez, mert a repülőtéren a két éve 
nem látott barátnőm, Panni vár 
rám. Sokat tanultam tőle eddig 
az életben: a nyitottságról, a bá-
torságról, a változtatásról. És ar-
ról, hogy a legjobb dolgok akkor 
történnek velünk, ha engedjük, 
hogy megtörténjenek.

SZI – Maros Éva

RÚZS

Utazás

Szülők az iskolapadban: bekukucskáltak az órákra 

Közérdekű problémák. A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal ezúton is 
felhívja a lakosság figyelmét, hogy a 06-80/200-839-es telefonszámon lehetőség van 
közérdekű problémák bejelentésére. A hívás ingyenes. A telefon üzenetrögzítős, a nap 
24 órájában hívható. A rögzített bejelentések alapján a polgármesteri hivatal megteszi 
a szükséges intézkedéseket.

Határozatlan időre  ■
elhalasztották a felújí-
tásra váró kesznyéteni 
Sajó-híd lezárását. 

Február 16-án a kivitelező 
és az önkormányzat részvé-
telével megtartott egyezteté-
sen a munkaterület átadását 
március 19-ére, a híd lezá-
rását pedig március 22-ére 
tervezte a Magyar Közút. A 
télies időjárás elhúzódása 
miatt azonban a társaság té-
li üzemeltetési időszakának 
lezárása a szokásos március 

15-éről bizonytalan időre, az 
időjárás tavaszira fordulásá-
ig el lett halasztva, ami az 
építési, kivitelezési munkák 
kezdésének módosítását is 
jelenti. A téli időszak lezárá-
sát követően újabb egyezte-
tés várható, ahol a tényleges 
munkakezdési időpontot is 
rögzíteni fogják. Az új kez-
dési dátumokról és a lezá-
rás pontos időpontjáról a la-
kosságot időben tájékoztatni 
fogják. Kesznyéten megkö-
zelítése Tiszaújváros felől 

ennek ellenére akadályba üt-
közhet. Elképzelhető ugyan-
is, hogy a Sajó áradása miatt 

nem a hidat, hanem az árté-
ren átvezető utat kell lezár-
ni. SZI

Fotók: TK

Fotó: TK

Elhalasztott hídlezárás Kesznyétenben 

455631
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Ha nem kapja 
a Szuperinfót,

hívja a 
(80) 442-444-es

telefonszámot!

MÁR TÖBB MINT 20 ÉVE
A FÉMSZERKEZET GYÁRTÁSBAN! 

Az alábbi munkakörökben keresünk munkatársakat: 

– Hegesztő 
– Hegesztőrobot-kezelő
– Villanyszerelő 
Pályakezdők jelentkezéseit is várjuk, akik részére mentor programban 
való részvételt kínálunk!
Elvárás:
- Szakirányú végzettség  
- Önálló, pontos munkavégzés
- Több műszak vállalása 
- Hegesztőrobot-kezelőknél érettségi megléte 
Amit kínálni tudunk: 
- Biztos háttér, stabil munkahely 
- Igény szerint költségmentes szálláslehetőség 
- Helyi étkezési lehetőség kedvezményesen (büfé)
- Családi kedvezmény maximális kihasználtságának lehetősége 
- Bejárás biztosítása 
- Fizetési előleg 
Havi járandóság:           bruttó 240.000-360.000 Ft/hó
Családi kedvezmény maximális (3 vagy több gyermek) kihasználásával, 
a havi bér összege, akár a NETTÓ 340.000 Ft-ot is elérheti!
Munkavégzés helye : Erdőtelek 

Önéletrajzokat az alábbi e-mail címre várjuk: 
karrier@sbskft.hu

Érdeklődni a HR-osztályon az alábbi telefonszámokon 
lehet: 06-20/440-1570, 06-20/356-5958

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: 2018/13. 

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

A biatorbágyi M1 Üzleti Parkban lévő telephelyünk bővülő
csapatába keresünk új kollegákat az alábbi munkakörökbe:

Tarts velünk, mi összetartunk!
A Flex Magyarországon közel 10.000 munkavállaló közreműkö-
désével nyújt magas színvonalú, komplex szolgáltatásokat  
a terméktervezéstől, a gyártáson és logisztikai tevékenységen 
át az értékesítés utáni szervizelésig.

Amennyiben

Jelentkezz hozzánk!

 
Bővebb információ és jelentkezés: toborzas@�ex.com  
vagy a 06-80-205-192 ingyenesen hívható zöld számon.

szeretnél biztos jövedelmet, bejelentett munkahelyet,
szívesen lennél tagja egy összetartó csapatnak,  
ahol szakmailag is fejlődhetsz,
bevállalod a többműszakos munkavégzést,

»  operátor
»  raktáros

JÓL JÖNNE 100.000 FT? 
Csatlakozz hozzánk most,  

és bruttó 100.000 Ft belépési bónuszt adunk!

INGYENES SZÁLLÁST VAGY  
LAKHATÁSI TÁMOGATÁST BIZTOSÍTUNK!

02_flex_szuperinfo_120x227mm_patyi_kampany_kelet MO.indd   1 2018. 03. 22.   20:12
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Szuper ügyek
Nemzeti ünnepünk  ■

alkalmából dr. Fazekas 
Sándor földművelés-
ügyi miniszter kitünte-
téseket adott át. 

Konkoly Thege Sándor-
díjat vehetett át Kiss Fe-
renc, a Dél-Borsodi Agrár 
Kft. ügyvezető igazgatója. 
Az indoklásban az áll, hogy 
Kiss Ferenc ezen agrárszak-
mai kitüntetést az egymás-
ra épülő gazdasági ágazatok 
proaktív termelési szerkeze-
tének biztosításáért, a nö-
vénytermesztésben, a tej-
hasznú szarvasmarha és 
a „geleji nyurga ponty” te-
nyésztésében elért gazda-
sági sikereiért kapta. Továb-
bi érdeme a saját nyers tejre 
épülő tejfeldolgozó üzem 
megalapítása és közéleti te-
vékenysége. A Magyar Ál-
lattenyésztők Szövetsége ja-
vasolta egyébként Konkoly 
Thege Sándor díjra Kiss Fe-
rencet, a Dél-borsodi Agrár 
Kft. ügyvezető igazgatóját, 
a Holstein-fríz Tenyésztők 
Egyesületének elnökét. 

Mindig a több lábon állás-
ra a megfontolt és megtérü-
lő fejlesztésekre helyezte a 
hangsúlyt amellett, hogy a 

település meghatározó mun-
káltatójaként példás társa-
dalmi felelősségvállalással 
viseltetik munkatársai fe-
lé. Nem csak anyagi meg-
becsülésükről gondoskodik, 
hanem a közösség számá-
ra a munkaidőn kívüli ak-
tív pihenés közösségformá-
ló, összetartó erejét szem 
előtt tartva - pihenőparkot, 
horgásztavat alakított ki a 
vállalkozás vízi környezet-
tel gazdálkodó részlegének 
területén. 

A gazdaság vállalkozási 
stabilitását az egymásra épü-
lő, egymást szinergikusan 
támogató ágazatok kiváló 
menedzselése és a piaci fo-
lyamatokra érzékenyen rea-
gáló proaktív termelési szer-
kezet biztosítja. Szántóföldi 
növénytermesztésük alapját 
a meglehetősen gyenge ter-
mőföld szakszerű haszná-
lata biztosítja. A tejhasznú 
szarvasmarhatelepen kelet-
kező szervestrágya környe-
zettudatos felhasználása, a 
talajszerkezet és a talajélet 
folyamatos javítása elenged-
hetetlen ezeken a területe-
ken. A kedvezőtlen időjárású 
években is elért kimagasló 

hozamok igazolják vissza 
szakmai elképzeléseinek 
helyességét. Kötetlen tar-
tású telepén kimagaslóan 
magas az egy tehénre ju-
tó szabad mozgástér nagy-
sága. Jól levegőző, szellős, 
napfény-járta istállóit fo-
lyamatosan fejleszti annak 
érdekében, hogy az állatok 
a lehető legjobb környezet-
ben termeljenek. A hosszú 
hasznos élettartamot elérő 
tehenekre vonatkozó cél-
kitűzését a gazdaságban 
„Aranytörzskönyvben” re-
gisztrált 6 db 100 ezer kg tej 
életteljesítményt elért tehe-
ne igazolja. 

A volat i l is tejpiac 

szélsőséges mozgásainak 
hatására a nagyobb bizton-
ságot jelentő integráció ki-
alakítását választotta és a 
gazdaság saját megtermelt 
nyers tejére épülő tejfeldol-
gozó üzemet alapítottak, 

amely mára már kiváló pré-
mium minőségű kézműves 
termékeivel nem csak a ha-
zai vásárlók bizalmát, ha-
nem a külföldi fogyasztók 
megbecsülését is elnyerte. 
A hazai piacokon folyadék-
tejjel, tejföllel, kefirrel, túró-
val és különleges sajtjaikkal 
vannak jelen több áruház-
lánc boltjaiban. A térség 
természetes adottságait ki-
használva, azokat környe-
zettudatos módon haszno-
sítva mintegy 40 hektárnyi 
ápolt vízi környezetet, halas-
tavakat, modern vízirányítá-
si rendszereket alakított ki. 
A geleji ponty keresett fajta 
a hazai horgásztavakat üze-
meltetők és haltermelők kö-
rében.  SZI - BGy 

Közterületi SOS. A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. a közterületeken 
történt, azonnal beavatkozást igénylő, rendkívüli események bejelentésére szolgáló 
telefonszámot működtet. A 49/540-508-as „Közterületi SOS” hívószámra beérkező 
hívásokat, amennyiben a diszpécser hibaelhárítást végez, akkor az üzenetrögzítő auto-
mata „dolgozik”.

Dr. Fazekas Sándor és Kiss Ferenc Fotó: MM

Kimagasló eredmények
A küldöttgyűlés által választott tisztviselőként 1994-től tag-
ja a Holstein-fríz Tenyésztők Egyesülete vezető testületeinek. 
Kezdetben a felügyelőbizottság tagja, majd 2007. májusától 
elnöke. Az egyesület hazai és nemzetközi elismerése hiteles 
személyiségéhez, a tenyésztés, a termelés és a piaci értéke-
sítés területén elért kiemelkedő sikereihez fűzhető. 2014 és 
2017 között az Európai Holstein és Vörös Holstein Konföde-
ráció (EHRC) elnöke. A szervezet múlt évi konferenciáját és 
küldöttgyűlését - elismerve a magyar holstein tenyésztés és 
a tenyésztők kimagasló eredményeit - hazánkban tartotta. 
Munkásságát 2000-ben és 2010-ben Ujhelyi Imre díjjal ismer-
ték el. Felesége és leánya bár az élet más területét - az oktatói 
munka felelős hivatását választották - józan meglátásaikkal 
és szociális érzékenységükkel mégis biztos támaszt jelente-
nek a napi munkájában.

Megyénkben éven- ■
te több mint 91 ezer 
olyan esethez hívnak 
mentőt, ahol valóban 
szükség van segít-
ségre.

Az egészségügyi szolgálat 
csak Miskolcon évente hu-
szonhatezerszer vonul ki bal-
esethez, rosszulléthez vagy 
beteghez. Ugyanakkor a ma-
gyarok kevesebb, mint egy 
százaléka tud hatékonyan 
elsősegélyt nyújtani. Vagy 
sosem tanulta, vagy az évek 
során megkopott és használ-
hatatlanná vált az autóveze-
tői vizsga alapképzése során 
szerzett tudás. Pedig baleset 
esetén a legfontosabb az első 

néhány perc. A gyors és ha-
tékony elsősegélynyújtás 
nélkülözhetetlen a helyszín-
re érkező szakszerű segítség 
megérkezéséig; megmenthe-
ti a bajba jutott életét. 
Az elsősegélynyújtás elsa-
játítása iskoláskorban a leg-
célszerűbb. Ezt számos kül-
földi és néhány hazai példa 
is igazolja. A Magyar Vörös-
kereszt Borsod-Abaúj-Zemp-
lén Megyei Szervezete a ta-
vaszi szünetben szervezett 
táborával azt vállalta, hogy 
népszerűsíti, és megpróbál-
ja készségszintre emelni az 
elsősegélynyújtás alapjait a 
középiskolások körében. Ösz-
szesen mintegy 30 miskolci, 
encsi, ózdi, kazincbarcikai, sá-
toraljaújhelyi, szerencsi, me-
zőkövesdi és tiszaújvárosi 10. 

évfolyamos fiatal kap lehe-
tőséget, hogy három napon 
keresztül 12 órás képzésen 
vegyen részt. Az itt megszer-
zett tudással saját közössé-
gükben mentőangyalként lép-
hetnek fel, ha szükség van a 
segítségre. A táborban való 
részvétel ismétlésre ad le-
hetőséget azoknak, akik di-
áktársaikkal indulnak majd 
a májusi vöröskeresztes el-
sősegélynyújtó versenyen. A 
hagyományos megméretteté-
sen a megye legjobbjai teszik 
próbára tudásukat élethűnek 
tűnő baleseti szituációkban. 
A tiszaújvárosi elsősegély-
nyújtó tábort március 28-30. 
között rendezik meg, mely-
nek az Eötvös József Gimná-
zium Kollégiuma ad otthont.
 SZI - BGy 

Elsősegélynyújtó tábor: mentőangyalként léphetnek fel Megbírságolták 
a kamupártokat 

Nyolc kamupártra ösz- ■
szesen 4,6 millió forint bír-
ságot szabott ki a Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei 6. 
számú Országgyűlési 
Egyéni Választókerületi Vá-
lasztási Bizottság.
Három párt nagyobb összegű, 
egymillió forint feletti bünte-
tést kapott, kettőt százezres, 
hármat pedig tízezres nagy-
ságrendű tétel befizetésére 
kötelezték. A bírságok kisza-
básának oka minden esetben 
az volt, hogy a politikai csopor-
tok nem adták át összes aján-
lóívüket a rendelkezésükre ál-
ló határidőn belül. A kiszabott 
büntetést a határozat jogerő-
re emelkedésétől számított 15 
napon belül kell megfizetniük a 
pártoknak. SZI

Március 20-án, kedden  ■
megérkezett az első gólya 
Tiszaújvárosba, ami talán 
azt jelzi, hogy végre be-
köszönt a tavasz.
A madarat a Vasvári úton 
kapták lencsevégre, amint az 
egyik villanyoszlopon fészkel. 
Valószínűleg nagyon hosszú 
út állhat mögötte, így nem is 
csoda, hogy megpihent. SZI

Megérkezett 
az első gólya 

Fotó: TK

Az ünnepen díjazták az agrárszakma legjobbjait
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Igrici, központjában teljesen felújított, 
összkomfortos családi ház eladó. Érd.: 
06-70/620-5943.
Nagycsécs, családi ház eladó. Érd.: 
06-70/286-9350.
Nagycsécs, eladó 3+1 félszobás, két épü-
letrészből álló, összközműves, dupla kom-
fortos családi ház. Irányár: 8,3 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 2 szoba-nappali-
konyha-étkezős, összközműves, jó álla-
potú családi ház. Irányár: 9,9 M Ft. Érd.: 
06-70/381-5873.

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, családi ház 1133 nm telken 
eladó. Érd.: 06-30/322-2628.
sajóörös, tetőteres, téglaépítésű, 2+2 
félszoba+nappalis, rendezett, folyamato-
san karbantartott családi ház eladó. Irány-
ár: 15 M Ft. Érd.: 06-70/381-5873.
sajószöged, 3 szobás, összkomfortos csa-
ládi ház eladó. Érd.: 06-20/450-8732.
sajószöged, Lucernás dűlőben 24 nm-es, 
összkomfortos ház eladó. Irányár: 4 M Ft. 
Érd.: 06-30/322-4526.
Tiszadada, családi ház gazdálkodás-
ra alkalmas épülettel, nagy kerttel eladó. 
Érd.: 42/240-810.
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.
Tiszaújváros, kertvárosban eladó 3 
szoba+nappali elosztású, téglaépíté-
sű családi ház. Irányár: 34,9 M Ft. Érd.: 
06-70/381-5873.

l a k á s e l a d á s

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, 1,5 szobás, IV. eme-
leti lakás az Árpád úton eladó. Érd.: 
06-30/432-9806.

Tiszaújváros, 49 nm-es, I. emeleti, 2 szo-
bás, felújított, társasházi lakás eladó. Irány-
ár: 13,2 M Ft. 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, Örösi úton I. emeleti, 55 
nm-es, teljesen felújított, panelprogra-
mos, alacsony rezsijű lakás eladó. Érd.: 
06-70/613-5799, 06-70/329-0108.
Tiszaújváros, Rózsa úton 51 nm-es, I. 
emeleti, panelprogramos lakás eladó. Érd.: 
+36-70/433-4413.
Tiszaújváros, Tisza úton 40 nm-es, I. eme-
leti, erkélyes téglalakás eladó. Ingatlanosok 
kíméljenek! Érd.: 06-20/360-2387.
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

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

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.
sajóörös csendes utcájában 628 nm-es 
építési telek eladó. Érd.: 06-30/369-
6582.

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 

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.
Tiszaparton, Sajó torkolatához közel 700 
n-öl föld eladó, fákkal, házzal. Érd.: dél-
után 49/341-915.
Tiszaújváros, Gátőrháznál 600 n-öl föld 
eladó bekerítve, gyümölcsfákkal (kút, WC). 
Érd.: délután 49/345-915.

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

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, a Vasút úti garázssoron 
panelgarázs kiadó. Érd.: +36-70/935-
8863.
Tiszaújváros, garázs eladó az új Spar 
mögött. Akna, padlás, víz van. Érd.: 
06-70/418-7450.
Tiszaújváros, Örösi út 34., 18 nm-es 
garázs eladó. Irányár: 4,5 M jó magyar 
forint. Érd.: 06-70/316-9919.
Tiszaújváros, vasútállomásnál garázs 
eladó 2,5 M Ft. (villany, akna, pince). Érd.: 
06-30/908-9909.

a u T ó

skOda FAVORIT 136 L, szgk., első kéz-
ből, friss műszakival (2020.03.29.) eladó. 
Érd.: 49/342-402.

á l l a T

3 hónapos puli kiskutya eladó. Érd.: 
06-20/333-7564.
4-es mentes MT állományból vegyes élet-
korú szarvasmarha eladó. Érd.: 06-70/949-
9674.

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.

Tojótyúk, 599 Ft/db. Szép tollas, kivá-
lóan tojó, ingyen házhoz szállítva. Érd.: 
06-70/240-1331.

előnevelt tarka-barka csirke vakcinázott 
állományból, kettős hasznosítású, ház-
hoz szállítva (40-50 dkg) folyamatosan 
megrendelhető. Érd.: 06-30/990-3747, 
06-30/395-3010.
Vakcinázott, vörös tollú, Tetra H napos csi-
be kapható, nagyobb előjegyezhető. Érd.: 
49/342-637, 06-20/923-6477.

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.

e G y é b  e l a d á s

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.

e G y é b  k e r e s é s

Gyűjtő keres: régi matchboxokat, játé-
kokat, távirányítós autókat, lemezjátéko-
kat és autókat, pedálos moszkvicsot. Érd.: 
06-70/418-2086.
személyautókat és vashulladékot vásá-
rolok. Érd.: 06-70/555-1262.
Vásárolok készpénzért régi bútorokat, 
dunnát, párnát, házi szőtteseket, zsá-
kot, népviseleti ruhákat, hagyatékot. Érd.: 
06-70/217-3347.
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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.

Fák szakszerű kivágása, zöld hulladék 
elszállítása, garancia vállalással. Érd.: 
06-20/267-7676.

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.

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

FOLYÁSON, ELADÓ 
tégla falazatú 2 szoba, ebédlő, fürdőszoba, 

spajz, konyha, konvektor fűtésű kocka 
típusú családi ház, garázzsal 1260 m2 

telken két generációnak is alkalmas. 
Irányár: 7 millió Ft

Érdeklődni: 30/292-3968

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.

Lakást vásárolnék 
Tiszaújvárosban készpénzzel.

Tartozással,
hitellel terheltet is.

Tel.: 06-70-202-7847

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!

T

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

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! 

455616

455458

455618

455653

455615

455545
455543

455842
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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.
szobafestést, szigetelést, kőműves és 
ácsmunkát vállalunk. Érd.: 06-20/943-
5564.

M u N k a H e l y e T  k í N á l

4 órás munkakörbe azonnali kezdéssel 
munkatársat keresek. Érdeklődni szemé-
lyesen: Naposcsibe és Takarmánybolt Pol-
gár, Rákóczi út 8.

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.

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 szakképesí-
téssel rendelkező munkatársakat kere-
sünk polgári telephelyű cégnél. Jelent-
kezés önéletrajzzal: kamionszerviz@
stefancamion.hu címen.
aWI-kombináltos hegesztőket CO2 gya-
korlattal, CO2-hegesztőket, géplakatoso-
kat, villanyszerelőket és szerszámkészítő-
ket keresünk (nettó 250.000 - 350.000 Ft 
kereseti lehetőség). Érd.: 06-70/206-2621, 
szupermunka@index.hu
Mélyépítéssel foglalkozó építőipari cég 
keres kőműves munkavállalót, betaní-
tott segédmunkás munkavállalót. Érd.: 
06-70/361-7722.

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

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.

kft. keres azonnali kezdéssel gyakorlat-
tal rendelkező CO-hegesztőket és szerke-
zetlakatosokat, hagyományos esztergá-
lyosokat Veresegyházára nettó 1600 Ft/
óra + szállás, utazás, napi előleg meg-
oldott. Érd.: 06-20/334-2129.

Irányítástechnikai, karbantartási felada-
tokra keresünk gyakorlattal rendelkező 
műszerészt, tiszaújvárosi munkaterületre. 
Előny: „B” kat. jogosítvány, Rb-s képzett-
ség. Érd.: 06-20/938-2692.

kft. keres azonnali kezdéssel Budapestre 
villanyszerelőket nettó 1500 Ft/ófa. Szál-
lás, utazás, napi előleg megoldott. Érd.: 
06-30/197-7141.

Méhészeti munkavégzésre segéderőt 
keresek! Érd.: 06-30/273-9901.

Németországba és Dániába keresünk mun-
kavállalókat mezőgazdasági területre: állat-
tenyésztés állatgondozás (szarvasmarha, 
sertés), traktoros, mezőgazdasági gépsze-
relő, növénytermesztési területre, ill. betaní-
tott munkákra. Tapasztalat előny, de egyik 
helyen sem feltétel. Legalább alap német vagy 
angol nyelvtudás minden helyen szükséges. 
Jelentkezés: 06-70/949-0400, nyiregyhaza@
andreasagro.com, www.andreasagro.com

sofőrt (B-kat.) és rakodó munkatársat 
keresünk bútorszállításra, polgári telep-
helyen. Szállítási gyakorlat előny. Érd.: 
06-20/943-2003.
szerkezetépítő brigádot keresünk buda-
pesti munkavégzésre. Érd.: 06-30/914-
1141.

M u N k a H e l y e T  k e r e s
Munkát keresek, pl. beteggondozást, taka-
rítást. Érd.: 06-70/285-9751.

T á r s k e r e s é s
43 éves, független roma férfi vagyok, dol-
gozó feleséget keresek. Tel.: 06-30/714-
8813.

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

AUTÓSZERELŐT, 
GUMISZERELŐ 

munkatársat keresünk 
gyakorlattal Miskolci munkahelyre.

Fényképes önéletrajzát küldje a
gumidiszkont@gmail.com

e-mail címre.

 Virágkötőt keresünk
Tiszaújváros és

környékéről. 
Érdeklődni: 

06-30/836-0938

FELVÉTELRE KERESÜNK 
csökkent vagy megváltozott 

munkaképességű Rehab kártyával
rendelkező dolgozni akaró munkavállalót

könnyű fizikai munkára. 
A munkavégzés helye: Polgár. 

Telefon: 30/958-6236

Miskolci munkahelyre 
belső áruszállításra

 „C” típusú 
jogosítvánnyal 

rendelkező  

SOFŐR
keresünk. 

Tel.: 20/3164-136 
20/4808-678

Műanyag termékek előállításával foglalkozó 
tiszaújvárosi telephelyű vállalat 

VILLANYSZERELŐ
munkakörbe pályakezdő, vagy gyakorlattal 

rendelkező munkatársat keres. 

Azon személyek jelentkezését várjuk, akiknek leg-
alább villanyszerelő, vagy más, a munkavégzéshez 
kapcsolható szakmunkás vagy középfokú végzett-
ségük van és vállalják a 3 műszakos munkarendet, 
természetesnek tartják a feladatok ellátásához kap-
csolódó dinamikus munkavégzést. Előnyt jelent, ha 
rendelkeznek a hőre lágyuló műanyagok feldolgo-
zásával kapcsolatos villamos, műszerész és szabályo-
zástechnikai ismeretekkel. 

Az önéletrajzzal ellátott pályázatokat „
Villanyszerelő” jeligére kérjük eljuttatni 

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

2018. április 06-ig.

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

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 

RENDSZERKEZELŐ
munkatársat keres

Társaságunk a MOL Nyrt. és a japán JSR Corporation közös vállalata. 
A vállalat célja egy évi 60.000 tonna gyártókapacitású, fejlett technológiát használó 

szintetikus gumi (S-SBR) üzem felépítése és működtetése TISZAÚJVÁROSban. 

A JSR MOL SYNTHETIC RUBBER csapata

Az ÖN feladatai
Az üzem technológiai berendezéseinek kezelése, üzemvitelük felügyelete, a
technológiai folyamat ellenőrzéséhez, fenntartásához és termelési
program végrehajtásához szükséges terepi műveletek elvégzése.

Elvárások
• Középfokú, vegyész, gépész, vagy műszerész szakképzettség

• 4 műszakos munkarend vállalása

• Előnyt jelent a ipari/vegyipari környezetben szerzett tapasztalat.

Amit KÍNÁLUNK
Részese lehet egy új cég indulásának,
a legmodernebb technológián
dolgozhat.

13. jutalom és 14. havi
teljesítményarányos bérezés.

Kiemelkedően magas cafeteria.

Hosszú távú, biztos munkahely.

Munkavégzés helye: TISZAÚJVÁROS

Felkeltettük érdeklődését?
JELENTKEZZEN most 

önéletrajzával hr@jmsr.hu
email címen a pozíció 

megjelölésével.

Fekszi Kinga, HR generalista
+36 70 935 7077

További információ a cégről és aktuális ajánlatainkról: 
www.jmsr.hu

455358

455614

455618

455463

455362

455466
455354

455605

455465

455723
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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

T

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

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!

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
MEZŐKÖVESD GYÓGYFÜRDŐN

06-49/312-251
www.fenyo-panzio.hu 

3 nap/2 éj félpanzióval    9.800 Ft/fő
6 nap/5 éj félpanzióval 24.500 Ft/fő

A Petrolszolg Karban-
tartó és Szolgáltató Kft. 

tiszaújvárosi  
központjába keres

TEREPI MŰSZERÉSZ, 
PLC TECHNIKUS, 

MŰSZERES MÉRNÖK 
munkatársat

Jelentkezni lehet: 
mol.hu/karrier oldalon

TAKARÍTÁST 
VÁLLALUNK 
SZÁMLAKÉPESEN!
- ÜZLETEKBEN
- IRODÁKBAN, 
   IRODAHÁZAKBAN
- CSALÁDI HÁZAKBAN
- LAKÁSOKBAN

Megbízható, precíz munkaerővel!

Tel.: +36-70/775-1320

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

455460
455462

455459
455456

455457

455544

455611
455453

455573

455356

455818


