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15 éves az MAN tiszaújvárosi kirendeltsége 

 

Most hétvégén faültetéssel és élményteli programokban gazdag 

családi nappal ünnepelte az MAN Kft. tiszaújvárosi 

kirendeltségének 15. születésnapját. 

 

15 éve már, hogy megnyitotta kapuit az MAN Kft. tiszaújvárosi 

kirendeltsége, ahol a tehergépjármű értékesítés mellett kiváló 

színvonalú szervizszolgáltatásokkal is várják az ügyfeleket és MAN 

teherautóikat, autóbuszaikat, valamint a Schmitz pótkocsikat. A 

munkatársi létszám bővülése, valamint a forgalom folyamatos 

növekedése is azt mutatja, hogy az ügyfelek elégedettek a 

telephellyel, valamint bíznak a márkában és az itt nyújtott 

szolgáltatásokban. 

A neves alkalomból péntek délelőtt 15 darab hársfát ültetett el az MAN 

Kft. a Tiszaújváros központjában lévő parkban, a Szent István 

emlékmű melletti sétányon. Ezzel is hozzájárul a tisztább és élhetőbb 

környezethez, valamint a jövőben kellemes, árnyékos sétányt biztosít 

majd a városban lakóknak és az ide látogatóknak. 

A jubileumi programsorozat a szombati napon is folytatódott: 350 

ügyféllel, munkatárssal és családtagjaikkal ünnepelte az MAN 

tiszaújvárosi kirendeltségének születésnapját. Az MAN Szigetfesztivál 

keretében a különböző kisebb szigeteken a vendégek 

megismerkedhettek az MAN termékeivel és szolgáltatásaival. 

Kipróbálhatták a TGX nyerges vontatót közúton, a bátrabbak pedig 

akár gokartozhattak is a kiépített pályán. Egész nap színes programok 

várták a gyerekeket és a felnőtteket egyaránt. Különleges járműveket 

is kiállított cég, felvonultatva az MAN széles termékpalettáját. A 

vendégek felszállhattak az MAN Lion’s City CNG városi autóbuszra is, 

amelyből az MAN év elején 70 darabot adott át Miskolc város részére. 
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Képaláírások: 

B_20160618_tiszaujvaros_Lions_City: 

A miskolci MAN Lion’s City CNG busz tárt ajtókkal várta az „utasokat” a 
szombati rendezvényen. 

 

P_20160617_tiszaujvaros_faultetes:  

Az MAN 15 új hársfát ültetett el Tiszaújváros belvárosának parkjában. A 
képen balról jobbra Bráz György polgármester, Reinhard Faderl az MAN Kft. 
ügyvezető igazgatója és Pék György a tiszaújvárosi kirendeltség vezetője. 

 

P_20160618_tiszaujvaros_csaladi_nap: 

Az MAN tiszaújvárosi kirendeltsége a 15 éves születésnapját az MAN 
Szigetfesztivál nevű rendezvénnyel ünnepelte. 

 

P_20160618_tiszaujvaros_eroproba: 

Kicsik és nagyok együtt mérték össze erejüket. 

 

P_20160618_tiszaujvaros_motoros_bemutato:  

Az MAN Szigetfesztiválon a legnagyobb sikert Kulman Miklós motoros 
kaszkadőr bemutatója aratta. 

 

 

Az MAN Csoport Európa egyik vezető ipari szereplője a szállítmányozással kapcsolatos technológiák 

területén. Mint a kamionok, buszok, dízel motorok, turbinák, és speciális hajtóművek szállítója, az MAN 

világszerte körülbelül 52 500 embert foglalkoztat. Részlegei az érintett piacokon vezető szerepet töltenek 

be.  


