
    MISKOLC ÉS KÖRNYÉKE 2017. január 13., XXV/1-2.

SZERVO kormányművek, 
szivattyúk, kardántengelyek, 

felnik  javítása, 
GUMI és GYORSSZERVIZ

06-30/9286-648

Miskolc 02. hét

Kis település nagy napja. 
Sajópálfala önkormányzata és 
a Sajópálfalai Görögkatolikus 
Egyházközség szervezésé-
ben kegyképük könnyezésé-
nek 300. évfordulóját rendez-
ték január 7-én./15. oldal

Sokan gondolják úgy, hogy 
az újévi fogadalmak akár az 
egész életünket is megváltoz-
tathatják./13. oldal

Fogadalmak időszaka
Különleges látvány
A természet különleges csodával 
ajándékozta meg a napokban Miskolcot. 
Az embert próbáló hideg óriás jégcsappá 
változtatta a lillafüredi vízesést. A 
napközbeni mínusz tíz fok sem tudta 
az elmúlt hétvégén elvenni a kedvét 
az embereknek attól, hogy ezt a szép 
látványt megéljék. A megtelt táblát 
kitehették volna Lillafüred kapujában. 
/15. oldal
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AKCIÓ!
Telefon: 70/669-6812
PB gázpalack

INGYENES 
házhoz szállítás!

A legjobbtól

a legjobb áron!

  E-MAIL: VERTEXNYILASZARO@GMAIL.COM NYITVA: H-P: 9.00-17.00
• SZO.: 9.00-13.00 MISKOLC, VÖRÖSMARTY U. 128. +36 20 492 2829

NYÍLÁSZÁRÓ CENTER – MISKOLC

ÉM
.

ÉVINDÍTÓ AKCIÓ!ÉVINDÍTÓ AKCIÓ!

SAJÁT GYÁRTÁSÚ REDŐNYÖK KÖZVETLENÜL A GYÁRTÓTÓL!

VISZONTELADÓK JELENTKEZÉSÉT VÁRJUK!

HA MOST ÜZLETÜNKBEN BELTÉRI AJTÓT VÁSÁROL 
A KILINCSET AJÁNDÉKBA ADJUK!

6 KAMRÁS ABLAKOK AZ  5 KAMRÁS ÁRÁBAN 85MM TOKSZÉLESSÉGGEL!

ROVARIRTÁS
ÁGYI POLOSKA

DARÁZS, csótány, bolha, hangya, 
stb. irtása GARANCIÁVAL!

Sáfrány Miklós 06-30/822-0730

Egyedi
kedvezmények!

Tel.: 30/754-1758

- Ácsmunka
- Hideg-meleg burkolás 
- Szigetelés
- Gipszkarton szerelés
- Festés

Építôipari munkálatok!

DUNNÁBÓL 
PAPLANKÉSZÍTÉS
LAKÁSTEXTIL - RÖVIDÁRU
3561 Felsõzsolca, Kassai út 6. 

Telefon: 46/383-437
(Vasárnap, hétfõn zárva!)

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

 az

Az

Az ékszer
örök ajándék!

_ Arany ékszerek 
 -15%
_ Törtarany 
 beszámítás 
 9500 Ft/gr.
_ Ezüst ékszerek 
 -50%; -70%
_ Acél ékszerek
 -30%; -50%

Várjuk önt mindkét Miskolci Auchanban: 
József A. u. 87. és Pesti u. 9.

 Alfa Ékszer
boltok januárban is

meghosszabbított karácsonyi 

       akciókkal várják

kedves vásárlóinkat!
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2 2017. január 13.

Ha nem kapja a Szuperinfót,
hívja a 40/424-424-es 

telefonszámot!

Női-férfi 

nagyméretű 

ruhák,

női felsők, 

nadrágok, 

férfi pólók, 

fehérneműk

Női-férfi 

őszi cipők,

bokacsizmák

Miskolc, Ady E. u. 9.

Nyitva: H-P: 8.30–17.30, Szo.: 8.30–13.00

Miskolc, Szendrey u. 2.

Nyitva: H-P: 8.00–17.00, Szo.: 8.00–13.00

(Búza téri Virágpiac mellett, a Piactéri 100 Ft-os helyén)

Minden termék

a második termék

TÉLI VÁSÁR!

-40%
Az akció 2017. január 31-ig, ezen 
belül a készlet erejéig érvényes!

kedvezménnyel!
(Az akciónk minden boltunkra érvényes, a már akciós termékek

nem tartoznak bele. Kétféle akció nem vonható össze!)

Miskolc, Ady E. u. 9. 
Nyitva: H-P: 9.00–18.00, Szo.: 9.00–14.00

Minden termék

FÉL ÁRON!

Világmárkák óriási választékban!
-50%

TÉLI VÁSÁR!

Az akció 2017. január 31-ig, ezen belül a készlet erejéig érvényes!

NYÍLT NAPOK

1  EGYETEM, 4 CAMPUS, 5 KAR

Eszterházy Károly Egyetem
3300 Eger, Eszterházy tér 1.

+36 36 520 424
felvi@uni-eszterhazy.hu

A nyílt napokon tájékozódhatsz az 
idei felvételi eljárásról, megismer-
heted az intézményben elérhető 
hallgatói szolgáltatásokat és jutta-
tásokat, meghallgathatod az álta-
lad érdekesnek vélt szakokról szóló 
általános tájékoztató előadásokat!
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Gyöngyösi Károly Róbert Campus

2017. január 14. 10.00-12.00 AVK, GTK

2017. január 25. 10.00-14.00 AVK, GTK

BTK, GTK, PK, TTK

Gyöngyösi Károly Róbert Campus 
3200 Gyöngyös, Mátrai út 36.

gyongyos.uni-eszterhazy.hu

Egri Campus

2017. január 24. 09.00

Egri Campus 
3300 Eger, Eszterházy tér 1.

Jászberényi Campus

2017. január 23. 10.00 PK

Jászberényi Campus 
5100 Jászberény, Rákóczi út 53.

Sárospataki Comenius Campus

2017. január 26. 09.00 PK

Sárospataki Comenius Campus 
3950 Sárospatak, Eötvös út 7.

Miért rossz ötlet
úgy tenni, mintha
értené, amit Önnek mondanak?
• LEMARADHAT fontos INFORMÁCIÓKRÓL
• KIMARADHAT a meghitt családi BESZÉLGETÉSEKBŐL

Ajándék
a téli estékre

úti bögre*

06-46/781-085 • 06-30/914-1745
HÍVJON MINKET BIZALOMMAL:

3530 Miskolc, Széchenyi u. 101.,
MISKOLC BELVÁROSI HALLÁSVIZSGÁLÓ
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Szuper ügyek

Gazdaságfejlesztés és közösségépítés Szirmabesenyőn
Az év vége a szám- ■

vetés idejét, az év eleje 
pedig egy újabb mun-
kás időszak kezdetét 
jelenti.

Immár harmadik ízben 
nyitották meg jelképesen az 
új évet a Szirmabesenyő kö-
zösségi életét meghatározó, 
munkájukkal és adóforint-
jaikkal támogató személyi-
ségek: a település vállalko-
zói, képviselői, díszpolgárai, 
intézményvezetői és külső 
együttműködő partnerei.

A kulcsszavak
Gazdaságfejlesztés, kö-

zösségépítés, összefogás, 

együttműködés – ezek vol-
tak a kulcsszavak Huszti Gá-
bor polgármester köszöntő 
és köszönetet mondó beszé-
dében, amelyben az elmúlt 
év eredményeinek ismerteté-
se mellett a számos beadott 
pályázat kedvező elbírálá-
sába vetett reményének is 
hangot adott. 

 A rendezvény díszvendé-
ge, Bihall Tamás, a Magyar 
Kereskedelmi és Iparkamara 
alelnöke, a BOKIK elnöke a 
magyar gazdaság és a vál-
lalkozók előtt álló kedvező 
lehetőségekről szólt, hang-
súlyozva a szakképzés és a 
helyi vállalkozások egymást 

segítő tevékenységének fon-
tosságát. A kötetlen beszél-
getéssel záruló programot 

az Akvarell Formáció zenés 
műsora színesítette. 

 SZI

Anna hátradőlt a széken és ke-
zét a billentyűzeten tartotta. A 
kurzor a közzéteszem ikonon 
állt. Még néhány másodpercig 
hezitált, de mintha valami távo-
li erő mozgatta volna a karját. 
Az írása a facebookon nyilvá-
nossá vált.
De mi a fene ütött belé? Ezt a 
Katalint nem is ismeri szemé-
lyesen. Valamikor visszaigazol-
ta a bejelölését, amikor még 
kezdő volt itt. Akkor is csak 
azért regisztrált, hogy mások 
ne nézzék maradinak.
Az elmúlt években megsze-
rette a közösségi oldalt. Az 
ismerősei helyzetéről szinte 
naprakész volt. Mindenkiről 
azonnal tudta, mikor és hol 
nyaralt, kinek a gyereke háza-
sodott meg.
De ő soha nem érzett készte-
tést arra, hogy kiteregesse a 
családi dolgokat. Nem jártak 
egzotikus utakra, a gyerekek 
szimplán jól tanultak, egysze-
rűen élték a mindennapi életü-
ket. Elfogadta, hogy mások a 
reggeli cappucinót is posztol-
ják. Olykor persze az is eszébe 
jutott: helyes-e csak szemlélő-
ként fent lenni, mások életét 
úgy követni, hogy ő a magáéba 
senkit sem enged be.
Ennek a Katalinnak, mindig 
mindenről megvolt a vélemé-
nye. Állandóan szapulta má-
sok helyesírását. Gúnyt űzött 
bárkiből, aki kicsit bénázott a 
rendszer használatával. Azon-
nal sárba taposta azt, akinek 
egy kicsit is eltért a véleménye 
az övétől. Havonta hívta fel a 
figyelmét az ismerőseinek ar-
ra, na most aztán nagytakarít, 
mindenkit töröl és tilt, aki őt 
megbántotta.
Anna akkor érezte, hogy tennie 
kell valamit, amikor mindkettő-
jüket felvették egy spirituális 
csoportba és Katalin két láb-
bal rúgott bele a csoport lét-
rehozójába. Nyílt kommentben 
írta meg szerényen a vélemé-
nyét arról, mindenkinek joga 
van csoportot létrehozni. És 
ha valakinek ez nem tetszik, 
egyszerű kilépek gombbal tá-
vozhat, és nem szükséges hoz-
zá gorombaság, hisztéria, má-
sok alázása.
Most, hogy visszaolvasta az 
írását, azért eszébe jutott a 
legutóbbi tréning, ahol a tré-
ner arra figyelmeztette: test-
tartása és szavai a bocs, hogy 
élek üzenetét hordozzák. A 
kommentben is visszatükrö-
ződött ez, de azért mégis ki-
érezte belőle a bátorság sza-
vait is. Úgy gondolta, nemcsak 
egy jó szándékú emberért állt 
ki, hanem saját magáért is. 
És ez boldogsággal töltötte 
el. Mégiscsak jól kezdődik a 
2017-es év.

SZI – maroseva.hu

RÚZS

Új év Sajtógyakorlat, hogy  ■
minden esztendő elején 
megkérdezzük a megyei 
közgyűlés elnökét az év-
zárásról, évindításról. 
Most is ezt tesszük, Tö-
rök Dezsőt kértük fel a 
válaszadásra.

Hogyan értékeli, mivel jelle-
mezné a megyei önkormány-
zat 2016-os évét?

Török Dezső: A Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei Önkormányzat pénz-
ügyi helyzete két éve stabil, 
megtakarításokkal rendel-
kezik. Elég sok pályázatot 
nyertünk, s az ezekből befo-
lyó források lehetővé tették 
a hatékony területfejleszté-
si munkát. Köszönhetően a 
közgyűlésnek és a hivatal-
ban dolgozóknak, hisz nem 
volt olyan napirendi pont, 
amelyet többször kellett vol-
na megtárgyalni. A megyei 
önkormányzat fő feladata a 
terület- és településfejlesz-
tés. Ehhez a 2014-2020-as 
Európai Uniós ciklusban 93 
milliárd forint áll rendelke-
zésre. A felhasználásnak a 
lehető leghatékonyabbnak 

kell lennie, ezért a for-
rás 60%-át gazdaság-
fejlesztésre kell for-
dítanunk. Ezzel 
megalapozha-
tó a fog-
lalkoz-
tatás 
n ö -
v e -
lé -
se 

és az önkormányzatok sta-
bil működtetése.

2016-ban 17 pályázati fel-
hívást írtak ki. Lezárásuk 
2017. első negyedévében tör-
ténik meg. Legkésőbb a II. 
negyedévben újabb pályáza-
ti felhívások jelennek meg. 
Ezek között egy új kiírás is 
lesz, ami a helyi identitás 
megőrzését szolgálja. 
Mit vár a megye első embe-
reként a 2017-es esztendő-
től, mi a „receptje” a továb-
bi sikerekre? 

Török Dezső: 
2017 az építke-
zés éve, mert 
már látható je-

lei jelentkeznek 
a 2016-ban 

i n d í t o t t 
p á l y á -

zatok-

nak. A Terület- és Település-
fejlesztési Operatív Program 
(TOP) pályázatok megvaló-
sítása során elindul az ipari 
parkok kialakítása, önkor-
mányzati tulajdonú épületek 
energetika fejlesztése, felszí-
ni vízelvezetők kialakítása, 
turisztikai fejlesztések, vá-
sárpiaci területek fejleszté-
se. A foglalkoztatási paktum 
keretében képzések és mun-
kaerő-piaci szolgáltatások 
is elérhetők lesznek. A me-
gyei önkormányzat szeretne 

a vállalt kötelezettségeinek 
maximálisan megfelelni és 
az utolsó eurocentet is a me-
gye fejlesztésének szolgála-
tába állítani. 
Mi a személyes célja, mitől len-
ne a legboldogabb 2017-ben?

Török Dezső: Azért dolgo-
zunk, hogy csökkentsük le-
maradásunkat az országos 
átlagtól, és a megyénk GDP 
termelése jelentősen növe-
kedjen. Ennek már vannak a 
KSH szerint is jelei. Azt gon-
dolom, hogy jó úton járunk 
és a folyamatok felgyorsulá-
sával ez mindenki számára 
érzékelhető lesz. Akkor le-
szek igazán boldog, ha jövő-
beli eredményeink is igazol-
ják majd céljaink helyességét, 
és a fejlesztéseknek köszön-
hetően megyénk minden tele-
pülésén a lakosok, a vállalko-
zások mindegyike megtalálja 
a kulturális, pénzügyi és tár-
sadalmi gyarapodás lehetősé-
geit. A megyénkben élőknek 
köszönöm a 2016-ban vég-
zett munkát. 2017-re sikerek-
ben gazdagabb, boldogabb új 
évet kívánok mindannyiunk 
számára. 

SZI - Buzafalvi Győző

2017 a megyei fejlesztések és beruházások éve 

Török Dezső

Vállalkozói fórumot tartottak Szirmabersenyőn

Szakképzési fórum. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara szakképzési fórumot tart székházukban január 17-én tíz órától. Előadó 
Lászlóné Szép Györgyi bejegyzett, bronzjelvényes igazságügyi adó- és könyvszakértő, 
felnőttképzési szakértő. A programból: a szakképzés finanszírozásának lehetőségei 
2017-ben. A szakképzési hozzájárulási kötelezettség teljesítése és elszámolása 2016. 
évre. (Bevallás a gyakorlatban konkrét példákon keresztül).

Fotó: NL

32017. január 13.
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Bükkszentkereszt elején kényelmes családi 
ház eladó. T: 500 m2, 4.sz. előszoba, ebédlő 
konyha, +garázs + tároló, tulajdonostól eladó. 
Tel.: 0630/8666-903.

Győri kapuban, a Brigád úton szépen gondo-
zott, 473nm-es telken 141nm-es, 3 szobás 
családi ház eladó! Rendezett térköves porta. 
Hátsó kertben konyhakerti növények, gyü-
mölcsfák találhatóak. Parkolási lehetőség a 
garázsban. Irányár: 15,9MFt. Érd.: 70/450-
51-89.

Győri kapuban, Miskolc kedvelt részén 
eladó 74nm-es családi ház 805nm-es telken 
(+melléképülettel). Fűtése: turbó gázkazán-
cirkó+kandalló. A ház felújított: új tető, gépé-
szeti felújítás, egyedi konyha. Új fürdőszo-
ba, WC, fedett terasz. Irányár: 15,9MFt. Érd.: 
30/535-7946.

Harsányban a főúton 35 nm, 1 szoba, kony-
ha, fürdő, vegyes falazatú, szép, azonnal köl-
tözhető kis családi ház, rendezett 600 nm 
parkosított telken, sok gyümölcsfával eladó.  
Ár: 3,5 M Ft. Tel.: 0670-701-2271.

Miskolcon az Újgyőri főtérnél mediterrán stí-
lusban 60 m2-es családi ház, 250 m2-es tel-
ken, igényesen felújítva eladó. Ár: 14,3 MFt. 
Tel.: 30/743-1648.

Hejőcsabán 100 nm, háromszobás csa-
ládi ház 780 nm telken garázzsal, mellék-
épületekkel eladó. Ár: 11,9 M Ft. Tel.: 0670-
701-2271.

Mikes Kelemen utcában, a belváros legked-
veltebb utcájában eladó egy 114 nm nagysá-
gú, nappali+3 félszobás, gáz-cirkó+kandalló 
fűtéses, felújított, igényesen, egyedileg kiala-
kított, külön bejáratú társasházi lakás nagy 
terasszal.  Irányár: 23,79MFt. Érd.: 30/535-
7946.

Bükkszentkereszten 2 szintes (3 szoba, 
konyha, nappali, fürdőszoba) családi ház 
eladó. Miskolci 4 emeletesben bérházi lakást 
beszámítok. Tel.: 06-30/4404-143.

Miskolc Görömbölyön csendes részén 
eladó 2 szoba+nappalis, alápincézett föld-
szintes családi ház gondozott 700 nm telek-
kel. Kisebb cserét beszámítok. Iár: 16,9 MF.t 
Tel.: 20/9168-855.

Miskolc Martin-kertvárosban eladó 3 szo-
bás, gáz és hagyományos fűtésű, felújítan-
dó családi ház melléképülettel, kúttal, ipa-
ri árammal, 650 nm telekkel. Iár: 7,6 MFt. 
Tel.: 20/9168-855.

Miskolc, Győri kapu Károly utcán kelle-
mes környezetben 108 m2-es, 2 szobás, 
igényesen és teljes körűen felújított csalá-
di ház szép kerttel eladó. Ár: 24,9MFt. Tel.: 
70/3383-936.

Miskolc, Vasgyári kórház közelében eladó 
3+félszobás, tetőtér beépítéses, gáz központi 
fűtéses családi ház garázzsal, gondozott kis 
telekkel. Azonnal költözhető . Iár: 8,9 MFt. 
Tel.: 20/9168-855.

Miskolci házrész sürgősen eladó központi 
fűtéssel, garázzsal, melléképülettel. Ár: 4,5M 
Ft. Tel.: 0630/710-2209.

Testvériség utcán összkomfortos, 120m2 
kedves családi ház eladó 570m2-es telken. 
Tel.: 0670/202-5337.

Miskolcon 50 nm-es, kívül-belül teljes körű-
en felújított, gázos- kéményes ház, biztonsá-
gos jó helyen, tulajdonostól Perecesen eladó. 
Miskolci kisméretű lakáscserét beszámítok. 
Ár: 6,5 M Ft. Tel.: 0670/607-3176.

Miskolcon a Bulgárföldnél, hangulatos, kis 
rezsijű, karbantartott, téglaépítésű, 2 szo-
bás, gázkonvektor fűtésű, garázsos-pin-
cés családi ház 500 nm-es gondozott por-
tán, bő vizű kúttal eladó. Ár: 11,9 MFt. Tel.: 
0620/370-6985.

Miskolcon az egyetemhez közel házközponti 
fűtéses, laminált parkettás 2,5 szobás csalá-
di ház 850 nm-es portán eladó. Csok igény-
be vehető. Ipari áram van. Miskolc Majláthon 
panellakás cserét értékegyeztetéssel beszá-
mítok. Ár: 6,5 MFt. Tel: 0670/607-3176.

Miskolcon, Kis-Erenyőben ötszobás, kétge-
nerációs, két konyha, két fürdőszobás ház 
eladó. 17 M Ft + 1,5 szobás lakást beszá-
mítunk. Tel.: 0620/770-9917.

Ongán, 90 nm kétszobás, tégla falazatú csa-
ládi ház 1130 nm telken melléképületekkel, 
új tetővel eladó. Ár: 6,9 M Ft. Tel.: 0670-
701-2271.

sajópetriben eladó 3 szoba, nappalis, gará-
zsos, belülről teljesen felújított családi ház.  
Külön kis ház van a 980 nm telken. Cse-
rét beszámítok. Iár: 9,9 MFt. Tel.: 20/9168-
855.

Miskolc és környéke
Megjelenik: Miskolc és környékén minden pénteken Kiadó: Szuperinfó Média Kft. 4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 11. 

Ügyvezető igazgató: Fodor István B.-A.-Z. megyei vezető, főszerkesztő: Maros Éva 
Szerkesztőség, hirdetésfelvétel: 3526 Miskolc, Zsolcai kapu 3. 

Tel./fax: 06-46/502-901 E-mail: miskolc@szuperinfo.hu Internet: www.szuperinfo.hu 
Sokszorosító szerv: Russmedia Kft. 4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 11. 

Tel.: 52/526-626 Fax: 52/526-615 www.russmedia.hu Nyomdavezető:  Dubóczki Tibor  
Terjeszti: Szuperinfó Média Kft.  Sokszorosítás ideje: csütörtök Megrendelési szám: 2017/02. 

Lapzárta: kedd 11.00 óra Eng. szám: 163/1056/2/2010 
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

Kos - Kisebb kudarc érheti a 
magánéletében, de ne vegye 
túlságosan a szívére. Most 
csak a csatát veszítheti el, 
ettől függetlenül a háborút 

még megnyerheti. Az új év még több új 
élménnyel kecsegtet, de most valamiért 
a lelki dolgok kerülnek előtérbe, ezzel fog 
inkább foglalkozni.

Bika - Ne hagyja magát elbi-
zonytalanítani, mert sokkal 
erősebb, mint gondolná és 
ezt már jó párszor sikerült is 
bebizonyítania. A családtag-

jaira most mindenben számíthat. Éppen 
ezért már most arra kényszerül, hogy a 
szeretteire támaszkodjon és a karrierrel 
kapcsolatos álmait pihentesse. 

Ikrek - A héten sikerül végre 
kilépnie a komfortzónájából. 
Ennek oka pedig egy esemény, 
egy személy vagy bármilyen 
más tényező lehet. Használja 

ki, mint ahogy azt is, hogy úgy érzi, ereje 
teljében van és bármire képes. Megéri 
bátornak lenni és elengedni a régi 
szokásokat.

Rák - Egy régi kollégája 
bukkanhat fel a múltból a mai 
napon, aki ráadásul kellemes 
meglepetést is tartogathat 
Önnek. Olyan ajánlatot kaphat, 

ami elsőre visszautasíthatatlannak tűnik, 
mégse hamarkodjon el semmit! Párjára 
számíthat a döntés meghozásában. Nyu-
godtan támaszkodjon rá!

Oroszlán - Miközben tanácsot 
ad, megválaszolja azokat a 
kérdéseket is, amik Önt foglal-
koztatják. Éppen azok keresik 
fel, akik hasonló gondokkal 

küzdenek, csak már megfogalmazódtak 
a kérdéseik. Így segítséget kaphat ahhoz, 
hogy bizonyos lépéseket kihagyva egyből 
a megoldásokat kereshesse.

Szűz - Bár számos területen 
várnának Öntől teljesítményt, 
Ön mégis inkább a szeret-
tei igényét tartsa szem előtt 
ebben az időszakban. Mondjon 

nemet azokra a megkeresésekre, melyek 
miatt ők háttérbe szorulnának. A közös 
programok, egy kis kikapcsolódás csak 
még közelebb hozza Önöket egymáshoz! 

Mérleg - Törődjön többet az 
egészségével! A jegyében járó 
Jupiter jó hatása, hogy nem 
csak testiekben, de szellemi-
ekben is sokat nőhet most. 

Ehhez azonban az kell, hogy a könyveket 
is falja, ne csak a sütiket. Azonban 
fölösleges mérgelődnie, mert csak saját 
magának köszönheti a lemaradását. 

Skorpió - Élvezi a kihívá-
sokat, ezért a merész terveivel 
bátran hozakodjon elő. Reme-
kül érvel, képes meggyőzni 
másokat, a sikert biztosra 

veheti. Szerelmi téren ne legyen túl óva-
tos. Semmiképpen se habozzon olyanra is 
igent mondani, amitől kissé idegenkedik. 
Apróságokon is múlhat boldogsága. 

Nyilas - Nagyon kitett magáért 
az elmúlt hetekben és nem 
vágyik másra, mint egy kis 
magányra. Éppen ezért, ha 
kedvező az időjárás, akkor 

feltétlenül mozduljon ki egy kis sétára 
egyedül vagy sportoljon valamit, de a 
klasszikus téli sportokkal azért legyen 
óvatos! Egy sérülés hátráltatná a terveit. 

Bak - Tartsa szem előtt a 
környezete érdekeit is! A sze-
rettei is értékelik, ha nem 
parancsolgat, nem támaszt 
elvárásokat. Szívesen tartanak 

Önnel, ha a hangulat békés és kötetlen. 
Végül úgy érnek célba, hogy észre sem 
vették a felmerült nehézségeket. Munka 
terén kiegyensúlyozott hét várja. 

Vízöntő - Egy pszichológus, 
vagy egy terapeuta segíthet 
Önnek felfejteni a mélyben 
rejtett titkokat. Valami múltbeli 
hatás még mindig frusztrálja, 

pedig lehet, hogy már nem létező prob-
lémán idegeskedik. Ne aggódjon, előbb 
utóbb túllendül rajta, ha szembe tud 
nézni a probléma gyökerével.

Halak - Tele van önbizalom-
mal és ötletekkel. Fantasztikus 
formában van. De ügyeljen 
arra, hogy a plusz energiát a 
megfelelő irányba is hasznosít-

sa. Ami pedig az egészségét illeti, legyen 
kicsit mértéktartóbb. Hajlamos arra, 
hogy túlzásokba essen, étkezés vagy akár 
a munka terén is.

 HOROSZKÓP 3. HÉT (2017. január 16-tól január 22-ig)

● közel 400 eladó ingatlan ● új építésű projektek
● ingyenes CSOK ügyintézés

Keresse irodánkat!      46/ 382-982      www.ingatlandemeter.hu

www.NORLAND.hu

MISKOLCI BEMUTATÓTERMEINK 

József Attila út 69., Tel.: +36 30 386 4000

(közvetlenül a Sajó híd mellett)

Belváros, Tel.: +36 30 389 0000 

(Szentpáli úton a Pláza parkolóházával szemben)

Pesti út 48., Tel.: +36 30 606 1954 

(Cementgyárral szemben)

árnyékolástechnika - nyílászárók - garázskapuk - trapézlemezek - beltéri ajtók 

BELTÉRI AJTÓK
KEDVEZMÉNYES ÁRON!

A LEGJOBB

VÁLASZTÁS!

 
TÁRSASHÁZAK KÖZÖS KÉPVISELETE

HA BIZALMATLAN,
ELÉGEDETLEN A JELENLEGIVEL

VÁLTSON!
SZAVAZZON NEKÜNK BIZALMAT!

www.atlashaus.hu   +36 30/9458 555

TÁRSASHÁZAK KÖZÖS KÉPVISELETE

HA BIZALMATLAN,
ELÉGEDETLEN A JELENLEGIVEL

VÁLTSON!
SZAVAZZON NEKÜNK BIZALMAT!

www.atlashaus.hu   +36 30/9458 555

TÁRSASHÁZAK KÖZÖS KÉPVISELETE

HA BIZALMATLAN,
ELÉGEDETLEN A JELENLEGIVEL

VÁLTSON!
SZAVAZZON NEKÜNK BIZALMAT!

www.atlashaus.hu   +36 30/9458 555TÁRSASHÁZAK KÖZÖS KÉPVISELETE

HA BIZALMATLAN,
ELÉGEDETLEN A JELENLEGIVEL

VÁLTSON!
SZAVAZZON NEKÜNK BIZALMAT!

www.atlashaus.hu   +36 30/9458 555

TÁRSASHÁZAK KÖZÖS KÉPVISELETE

HA BIZALMATLAN,
ELÉGEDETLEN A JELENLEGIVEL

VÁLTSON!
SZAVAZZON NEKÜNK BIZALMAT!

www.atlashaus.hu   +36 30/9458 555www.atlashaus.hu 
Miskolc, Arany János utca 35. Földszint 1. 

    Épületgépészeti kis- és nagykereskedés 

3526 Miskolc, 
Zsolcai kapu 9-11. (udvarban)

Tel./fax: 46/505-822    
E-mail: d.rapidkft@gmail.com

VÍZ, GÁZ, FÛTÉS
szerelésekhez szükséges.

CSOK-os 
kivitelezésekhez 
NAGYKER árat 
biztosítunk 
2017-ben!

Mindent egy helyrõl ami a 

Nyitva tartás : H-P : 7.30-16.00-ig, Szombat : 8.00-12.00-ig

Folytatás a 6. oldalon!

6 féle nemesvakolat helyszíni színkeverése raktárról, akár azonnal!
VAKOLATCENTRUM '94 KFT

Építôanyagok
NEMESVAKOLATOK
Díszítôelemek
Hôszigetelô rendszerek

Miskolc, Futó út 70/a.
Tel./Fax: 46/431-491, 560-449

Web: www.vakolatcentrumkft.hu
E-mail: vakolatcentrum@t-online.hu
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Esküvőstyle: Új trendek vagy régi szokások?
A házasságkötés te- ■

rén is hódítanak olyan 
divatok, amik akár hó-
bortosnak is tűnhetnek 
a konzervatívabbak 
számára. 

„Eddigi életem legfon-
tosabb pillanata”. „A nagy 
nap”. „A közös élet kezdete”. 
Ezekkel a szavakkal szok-
ták illetni a házasulandók 
esküvőjüket, aminek tükré-
ben nem is csoda, hogy so-
kak számára nagyon fontos, 
hogy a legapróbb dolgok is 
tökéletesek legyenek. Ven-
dégként minden olyan egy-
szerűnek tűnik, mintha a 
pillanat varázsa szülte vol-
na a szépséget. Pedig a va-
lóságban ez éppen fordítva 
működik. 

Aki valaha is bepillantást 
nyert már a másik oldalról 
egy lagziba, az tudhatja, hogy 
nem csak komoly szervező-
munka, de profi stáb is szük-
séges ahhoz, hogy minden 
flottul menjen. Gyakorlatilag 
a pillanat manipulálásának 
művészete ez. Első lépésben 
megtörténik a hely kiválasz-
tása, az időpont lefoglalása, 
utána jöhet az anyakönyvve-
zető, a templomjárás, a ru-
havásárlás, vagy a hosszú 
délutánok a szabónál. Egyez-
tetni kell a zenekarral, a vi-
rágkötővel, a fényképésszel, 
gondoskodni kell vőfélyről, 
meg kell tervezni az ünnepi 
menüsort, és az egész este 
menetrendjét. Ez egy átlagos 
esküvő receptje. 

A z o n b a n  v a n n a k 

úgynevezett új stílusú lag-
zik is, ahol nem ragaszkod-
nak a konvenciókhoz. Sok 
vendéglátóhely, akik eskü-
vőre specializálódtak, vállal 
pénteki lagziztatást is, ami a 
hagyományok tükrében fel-
ér egy szentségtöréssel. Sőt, 
gyakorinak mondható mos-
tanában az őszvégi, tavaszi 
házasságkötés is. Ezeknek 
a döntéseknek a hátterében 
főleg anyagi megfontolások 
állnak, hiszen ezek a szezo-
non kívüli időpontok némi-
leg olcsóbbak. A másik vég-
let a pazar házasságkötés, 
amihez akár esküvői stylist 
segítségét is kérhetjük. Hogy 
mi egy ilyen szakember fel-
adata? A teljes esküvő stí-
lusáért, hangulatvilágáért 

felel. Megtervezi azt a pár 
elképzeléseinek és egyénisé-
gének figyelembevételével. 
Kiválasztja a stíluselemeket, 
formákat, színeket, melyek 
végigkísérik az egész eskü-
vőt a megvívóval kezdődően, 
a pár öltözékén át egészen 
a dekorációig, tortáig. Ösz-
szességében kijelenthető, 
hogy az esküvői pompának 
és stílusnak csupán a kép-
zeletünk és a pénztárcánk 
szab határt (meg persze a 
vendéglátóhely, ha már ár-
szabásnál tartunk). Életünk 
nagy napja persze nem csu-
pán külsőségekből áll, de a 
szerelem és a hév is jobban 
mutat némi stílusba és egyé-
niségbe öltöztetve! 

SZI - BM

Tóth Tamás
fényképész

 effektfoto@gmail.com70/333-45-40

Tóth Tamás
fényképész

 effektfoto@gmail.com70/333-45-40
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sajószentpéteren 91 nm, 3 szobás csa-
ládi ház garázzsal, melléképületekkel, 842 
nm telken eladó. Ár: 5,9 M Ft. Tel.: 0670-
701-2271.

l a k á s e l a d á s

a Bajcsy-Zsilinszky utcán, tégla falazatú, gáz-
fűtéses 3. emeleti, 52 nm, 2 szobás lakás 
eladó. Az ingatlanhoz nagy zárt parkolha-
tó udvar tartozik. Ár: 6,9 M Ft. Tel.: 0670-
701-2271.

a Bulgárföldön első emeleti, 28 nm tégla fala-
zatú, gázkonvektor fűtésű, tehermentes azon-
nal költözhető garzon eladó. Ár: 3,9 M Ft. Tel.: 
0670-701-2271.

a Daru utcán 68 nm, 2,5 szobás, gázkonvek-
tor fűtésű, tégla falazatú lakóingatlan teher-
mentesen eladó. Az ingatlan egy társasház-
zá alakult épület része, mely 1200 nm telken 
található. Rendezett, jó szomszédság jellemzi 
az udvart. Ár: 7,9MFt. Tel.: 0670/603-6037.

a diósgyőri városrészen 1,5 szobás, 35 nm 
nagyságú, jó állapotú panellakás rendezett 
lépcsőházban, jó lakóközösségben, teher-
mentesen eladó. Ár: 4,5 MFt. Tel.: 0670/603-
6037.

a Győri kapuban, 35 nm, tehermentes azon-
nal költözhető lakás eladó, kiváló lakóközös-
ségű szép tiszta lépcsőházban.  Ár: 5,9 M Ft. 
Tel.: 0670-701-2271.

a Kuruc utcán 60nm, 2,5 szobás panellakás 
igényes, tiszta lakóközösségű lépcsőházban 
eladó. Ár: 5,9 M Ft. Tel.: 0670-701-2271.

a Pattantyús utcán egyedien átalakított, 73 
nm-es, 3 szoba + nappali + gardrób, táv-
fűtésű panellakás nagy kőerkéllyel, rende-
zett lépcsőházban eladó. Ár: 10,2M Ft. Tel.: 
0670/603-6037.

avas Testvérvárosok úton a Tapolcai elága-
zásnál 55 nm, kétszobás, jó állapotú, műanyag 
nyílászárós, parkettás, erkélyes lakás tiszta, 
rendes lépcsőházban eladó. Ár: 4,5 M Ft. Tel.: 
0670-701-2271.

a Stadion utcán 1. emeleti, 35 nm-es, 1,5 
szobás, távfűtésű panellakás eladó. Az ingat-
lan szépen, teljes körűen felújított.  Szép, tisz-
ta lépcsőház, jó lakóközösség. Saját pincerész 
is tartozik hozzá. Ár: 5,5MFt. Tel.: 0670/603-
6037.

a Stadion utcán 53 nm, tégla falazatú, gáz-
konvektor fűtésű, 4 emeletes társasházban 
a 3. emeleten lévő, kétszobás, jó állapotú, 
parkettás, erkélyes lakás tiszta, rendes lép-
csőházban eladó. Ár: 6,5 M Ft. Tel.: 0670-
701-2271.

avas, Nyíri Dániel úton 55 nm, 1+2 félszo-
bás, panorámás, erkélyes lakás tiszta, ren-
des lépcsőházban tehermentesen azonnal 
költözhetően eladó. Ár: 4,1 M Ft. Tel.: 0670-
701-2271.

Befektetők figyelem! Avas, Szilvás úton 37 
nm, 1+félszobás, teljesen berendezett, jó álla-
potú, erkélyes lakás tiszta rendes lépcsőház-
ban, nagyon megbízható, továbbra is hosszú 
távra bérlővel együtt eladó. Ár: 4,5 M Ft. Tel.: 
0670-701-2271.

Belvároshoz közel, a Pozsonyi utcában egy 
51nm-es, 3. emeleti, 1+2 félszobás, gázkon-
vektoros, szigetelt téglalakás eladó. Ablakai 
redőnnyel ellátottak. Irányár: 7,8MFt. Érd.: 
30/627-4025.

Belvárosi, teljes körűen felújított, 2 szobás 
lakás 3. emeleten, igényes környezetben 
eladó. Tel.: 0630/645-1967.

dél-kilián, Irinyi utcában festői környezetben, 
gyönyörű kilátással eladóvá vált egy 57nm-es, 
kétszobás, nagy erkélyes, gázos lakás, szi-
getelt házban, új, műanyag, hőszigetelt nyí-
lászárókkal. Kihagyhatatlan ajánlat, ne kés-
lekedjen, hívjon bátran! Irányár: 6,5MFt. Érd.: 
30/535-7946.

diósgyőrben, a Kuruc utcán eladásra kíná-
lok egy K-Ny-i fekvésű 53nm-es, teljes körűen 
felújított, 2 szobás, földszinti lakást. Egyedileg 
kialakított, igényes konyhabútorral rendelke-
zik. Kiváló infrastruktúra jellemzi a környéket. 
Irányár: 5,9 MFt. Érd.: 30/535-7946.

Továbbra is nézzük együtt
NAGYBAN a meccseket! 
www.belvarosiliget.hu
www.facebook.com/belvarosiliget

Telefon: 46/789-417

A kanapéágyak mestere

Magyar
termékek!

létezik jobb módja 
az újrahasznosításnak!

Nem nehéz az elromlott háztartási 
gépet szervizbe vinni.
További egyszerű környezetvédelmi tippek: nemnehez.hu

Mediaunio_120x112_Press_0921.indd   1 2016.09.21.   17:36:06

Hazai gyártás, több 
mint 140 év nemzetközi 

tapasztalat.
Széles kínálat, gyors, 
rugalmas ügyintézés!

GYORS ÉS MOBILIS 
SZERVIZELÉS!

Bemutatóterem
Miskolc, Kiss Ernő u. 23

+36 (70) 314 3407
ugyfelszolgalat.hungary@

cmco.eu

SZAKTANÁCSADÁS

Vegye igénybe új 
helyszíni emelőgép 

- felülvizsgálati 
szolgáltatásunkat! 

Részletek:
WWW.CMCO.HU

RAKOMÁNYRÖGZÍTÉS

KÖNNYEN ÉS EGYSZERŰEN

�������������������

Európai Szociális
Alap

Az Észak-Magyarországi régióban 22 jogpont irodában, Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyében 11 irodában működik ingyenes jogsegélyszolgálat. Munkavállalók, mun-
káltatók, és vállalkozások egyaránt igénybe vehetik az ingyenes személyes, telefonos, 
online, e-mailes jogi tanácsadást a munkajog, társadalombiztosítási jog, társasági-cég-
jog, adójog témakörökben. Új szolgáltatás az alternatív vitarendezés, döntőbírásko-
dás, melyet szintén ingyenesen vehetnek igénybe az érdeklődők. 

JOGpont iroda Miskolcon:

INGYENES JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT
és alternatív vitarendezés 

GINOP-5.3.3.-15-2015-00002

További információ, jogpont irodák elérhetősége,
az ügyfélfogadás rendje:

www.jogpontok.hu
Ingyenesen hívható Zöld szám: 

06-80-77-88-00
E-mail: jogpontok@kisosz.hu

Dr. Iván Zsolt         3525 Miskolc, Madarász V.u.3.III/2.        hétfő: 13:00-19:00
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diósgyőrben, Kondor Béla utcán 3.emeleti, 
tégla falazatú, gázfűtéses, 48 nm-es társas-
házi lakás tehermentesen eladó. Ár: 6,5 MFt. 
Tel.:  0670/603-6037.

élmény lakás a belvárosban! Szinva terasz-
ra néző 70 m2-es, 2 háló+nappali elrende-
zésű, szép állapotú, mért távhős, klimatizált 
lakás mélygarázzsal együtt eladó. Ár:16,9 M 
Ft. Tel.: 70/3383-936.

Fektessen ingatlanba bérbe adni, vagy gon-
doljon a gyermekeinek előre! Bulgárföldön 
központban I. em. 63 m2 panel bérlővel együtt 
és 56 m2-es gázos, felújított, bútorokkal, bér-
lő nélkül eladók. Ár: 6,9 M és 10,5 M Ft. Tel.: 
70/2100-580.

kilián-déli I.emeleti, felújított, távhős gar-
zon eladó. Irányár: 4,5M Ft. Tel.: 0630/686-
5790.

Miskolc 3. ütemben a Kölcsey úton, kis 
rezsijű, felújított, laminált parkettás, járó-
lapos, Niagara zuhanykabinos, 1,5 szobás, 
nagy erkélyes lakás, glettelt festett falak-
kal, tulajdonostól eladó. Ár: 5,75MFt. Tel.: 
0620/370-6985.

Miskolc belvárosában, az Arany János 
utcában 73m2-es, 3 szobás, 8.emeleti, 
TELJESEN FELÚJÍTOTT panellakás eladó. 
Irányár: 11,99M Ft. Érd.: 0630-337-
9206.

Miskolc frekventált helyén a Mátyás király 
úton eladó egy jó állapotban lévő 4. emele-
ti, 28nm-es, erkélyes garzonlakás. Irányár: 
4,99M Ft. Érd.: 70/450-5189.

Miskolc központjában 60nm, 2 szobás, nagy 
konyhás, újszerű állapotú, 2000-es években 
épült társasházi lakás 10nm, terasszal, beépí-
tett konyhabútorral, tűzhellyel, parkolóhellyel 
eladó. Ár: 16,9M Ft. Tel.: 0630/408-3308.

Miskolc sétálóutcáján eladó 4 szobás, 1. 
emeleti, 146 nm-es nagypolgári, felújítandó 
lakás. Iár: 13,5 MFt. Tel.: 20/9168-855.

Miskolc, Ady E. u. társasházban eladó 47m2-
es, VII. emeleti, nyílászáró cserés, nagy erké-
lyes, nyugati fekvésű lakás. Irár: 7,8 M Ft. 
Tel.: 0630/676-7578.

Miskolc, Kilián-dél, Iván utcában 57nm, 2 
szobás, 4.emeleti, erkélyes, távfűtéses, minő-
ségi anyagok felhasználásával fiatalosan fel-
újított társasházi lakás négyemeletes házban, 
kiváló lakóközösségben eladó. Ár: 8,5M Ft. 
Tel.: 0630/408-3308.

Miskolc, Kilián-dél, Iván utcában 41nm, 1,5 
szobás, 3.emeleti, jó állapotú, tehermentes, 
tégla, konvektoros társasházi lakás három-
emeletes házban eladó. Ár: 4,99M Ft. Tel.: 
0630/408-3308.

Miskolc, Kilián-déli, gázos, 48 nm-es, 2 
szoba+étkezős, nagy erkélyes, pincés, 
magasföldszinti, teljes felújítást igénylő lakás 
(festés, mázolás elkezdődött), 4 szintes tégla 
épületben tehermentesen eladó. Ár: 4,8MFt. 
Tel.: 0620/370-6985.

Miskolc-avas, Felsőruzsin körúton 55nm, 
2 szobás, erkélyes, földszinti, tehermen-
tes, teljes felújítást igénylő panellakás négy-
emeletes házban eladó. Ár: 4,99M Ft. Tel.: 
0630/408-3308.

Miskolc-avas, Gesztenyés utcában 73nm, 
3 szobás, 4.emeleti, panelprogramos, teljes 
belső felújítást igénylő, tehermentes, panel-
lakás négyemeletes házban eladó. Ár: 6,59M 
Ft. Tel.: 0630/408-3308.

Miskolc-belváros, Corvin utcában 63nm, 
2,5 szobás, 6.emeleti, erkélyes, szépen fel-
újított, panelprogramos lakás eladó. Ár:12,9M 
Ft. Tel.: 0630/408-3308.

Miskolc-belváros, Csabai kapuban eladó 
egy 51nm, 2 szobás, jó állapotú lakás ami 
egy 5 lakásos polgári ház mélyföldszintjén 
van. A lakáshoz zárt udvarban parkoló van 
és kerthasználat is biztosított. Ár:6,7M Ft. 
Tel.:0630/408-3308.

Miskolc-Bulgárföld, Kiss-tábornok utcában 
53nm, 2 szobás, 4.emeleti, felújítandó, azon-
nal költözhető panellakás négyemeletes ház-
ban eladó. A ház 2013-ban új tetőszigetelést 
kapott. Ár: 5,99M Ft. Tel.: 0630/408-3308.

Miskolc-diósgyőr, Kuruc utca elején 53nm, 
2 szobás, fszi, szépen felújított panellakás 
eladó. Ár:5,89M Ft. Tel.: 0630/408-3308.

Miskolc-kiliáni, erkélyes, gázos, téglaépí-
tésű, déli fekvésű, nagy konyhás, 48 nm-es, 
jó állapotú lakás saját pincével, csöndes- jó 
lakóközösségben, azonnal költözhetően eladó. 
Irányár: 5,6 M Ft. Tel.: 0620/370-6985.

Miskolcon társasházban 68 m2-es, 2,5 szo-
bás lakás 7,5 M Ft-ért, beköltözhetően eladó. 
Tel.: 0630/451-7703.

Miskolc-szentpéteri kapu, Katowice utcá-
ban 42nm, 1,5 szobás, 4.emeleti, felújított, 
tehermentes, tégla, konvektoros, társasházi 
lakás négyemeletes házban eladó. Ár: 6,99M 
Ft. Tel.: 0630/408-3308.

Miskolc-selyemrét, József A. utcában 
40nm, 1 szobás, 3.emeleti, nagy konyhás, 
átlagos állapotú, tehermentes, azonnal köl-
tözhető, tégla, konvektoros társasházi lakás 
3 emeletes házban eladó. Ár: 5,5M Ft. Tel.: 
0630/408-3308.

Miskolc-Győri kapu, Győri kapu úton a 
szolgáltatóházzal szemben 48nm, 2 szobás, 
4.emeleti, átlagos állapotú, tégla, konvektoros 
fűtéses, azonnal költözhető társasházi lakás 
négyemeletes házban eladó. Ár: 5,8M Ft. Tel.: 
0630/408-3308.

szentgyörgy utcában alkalmi áron eladó 8. 
emeleti, 55nm-es, 2 szobás, erkélyes, lakás. 
Jó elosztásának köszönhetően lehetőségek 
tárházát kínálja. Kiváló infrastruktúra, meg-
bízható lakóközösség, rendezett lépcsőház. 
Irányár:4,49MFt. Érd.: 30/535-7946.

szentpéteri kapuban eladó egy 53nm-es, 2 
szobás lakás. WC, fürdőszoba praktikusan 
külön, műanyag hőszigetelt ablakok, egye-
di tervezésű, új konyhabútor, redőny min-
den helyiségben. Csendes környezet, U ala-
kú játszótér. Irányár: 7,89MFt. Érd.: 30/535-
7946.

szentpéteri kapuban, Katowice utcában 
eladó 51 nm-es, 2 szoba+hallos, 2. emele-
ti, jó állapotú téglaépítésű lakás. A gázkon-
vektor, szigetelés és műanyag nyílászárók-
nak köszönhetően alacsony a fűtés költség. 
Azonnal költözhető! Irányár:7,9M Ft. Érd.: 
30/627-4025.

l a k á s c s e r e

kiliáni, fsz-i, gázos garzont cserélnék 
nagyobb erkélyes lakásra. Tel.: 0630/270-
7616.

l a k á s k e r e s é s  

a befektető partnereink részére keresek 
ingatlanokat, készpénzes vásárlással, teljes 
körű ügyintézéssel. Tel.: 0670-701-2271.

eladó ingatlanokat keresek külföldi és bel-
földi érdeklődőim részére Miskolcon! Tel.: 
30/627-4025.

Miskolcon cégeknek-befektetőknek kere-
sünk hosszú távra kiadó, eladó ingatlano-
kat jutalékmegosztással. Profit Ic Meg-
egyezünk, hívjon! Tel.: 0670/607-3176.

eladó lakást keresek 2-3 szobásat Miskolcon, 
lehet felújítandó is! Tel.: 0620/468-1495.

Téli KIÁRUSÍTÁS!
SUPER ASIA DIVATÁRUHÁZ

Miskolc, Szűcs Sámuel u. 5. sz. (Árucsarnok mellett) Nyitva tartás: H-P: 9.00–18.00, Szo.: 8.00–14.00

 -30-40
-50%

kedvezmény meghosszabbítva március 31-ig

www.bogacsitermalfurdo.hu   www.facebook.com/bogacsitermalfurdo.hu 
„BOGÁCS AHOL NEM CSAK A FÜRDŐZÉS ÉLMÉNY!”

Információ: 06/49-534-410 

A MEGÚJULT BOGÁCSI THERMÁLFÜRDÕ 
ÉS SZÁLLÁSHELYEI EGÉSZ ÉVBEN VÁRJA 

                                 A VENDÉGEIT!

l TB által támogatott
felnőtt- és gyermekfogászat, fogszabályozás.

l INGYENES, a teljes lakosság számára elérhető,
térítésmentes FOGHÚZÁS!  l Fogfehérítés, fogékszer.

l Digitális panoráma- és teleröntgen.
l A Debreceni Egyetem által akkreditált 

fogszakorvos képző hely. 

Új címen: 

Miskolc, Mikes 
Kelemen utca 5.

Felnőtt- és 
gyermek-
fogászat: 

46/431-544
Fogszabályozás: 

46/560-202

Janovszky Márta DR.
Turcsányi Tamás DR.

Jakab Botond DR.
Magosi István DR.

Hegedüs Katalin DR.
Kala Imola DR.

Felföldi Eszter DR.
Adamantin Kft.
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keresek Miskolcon eladó lakást, házat, meg-
lévő érdeklődőink részére. Ingatlanát rövid 
határidőn belül eladom. Tel.: 70/4505-189.

készpénzes ügyfeleim számára keresek 
Belvároshoz közeli, 2 szobás, jó állapotban 
lévő ingatlant. Max-7M Ft-ig. Érd.: 30/584-
7827.

Miskolc egész területén eladó lakásokat 
keresek garzontól a háromszobásig, kész-
pénzzel rendelkező ügyfeleim részére. Érd.: 
30/535-7946.

Miskolcon 1 vagy 1,5 szobás eladó panel-
lakást keresek saját részemre készpénzért. 
3M Ft ig.Tel.: 0630/408-3308.

a l B é r l e T k í n á l a T

avas II. ütemben 1,5 szobás, erkélyes, jó álla-
potú, bútorozott lakás kiadó. Ár: 40.000 Ft/
hó, 2 havi kaució szükséges. Tel.: 0670/603-
6037.

Miskolc Tesconál apartman hosszabb-rövi-
debb távra kiadó. Ár: 35EFt/hó+rezsi. Tel.: 
0630/449-1276.

Miskolcon frissen festett, felújított, kis rezsi-
jű, erkélyes, panorámás, tégla, gázcirkós, 
2. emeleti, 2,5 szobás lakás, megbízha-
tó leinformálható bérlőnek, hosszú távra, 
üresen kiadó. Ár: 80000 Ft/hó+rezsi. Tel.: 
0620/370-6985.

Miskolctapolcán, gázcirkós, fürdős és zuha-
nyozós, felújított, kis rezsijű, hőszigetelt, 2 
szintes kis családi ház, leinformálható, igazol-
tan munkahellyel rendelkező bérlőnek, üresen 
kiadó. Gardróbszekrény van. Ár: 85e+rezsi. 
Tel.: 0620/370-6985.

é p í T é s i  T e l e k

eladó építési terület Martinkertváros elit 
helyén, teljes közművel, csatornával, garázs-
zsal, melléképülettel, fúrt kúttal, kiváló vete-
ményeskerttel. Lebontandó összkomfortos kis 
házzal. Ár: 7,1M Ft. Tel.: 0620/961-5556.

Felsőzsolcán új parcellázású, 700-1100 
nm összközműves építési telkek eladók. Ár: 
4000.- Ft/nm. Tel.: 0670-701-2271.

F ö l d ,  k e r T 

a belvároshoz közel, kiváló közlekedéssel, 
150 nm bekerített telken, mely 80% beépít-
hető, három ágú boltíves, 80 nm pince eladó. 
Ár: 2,3 M Ft. Tel.: 0670-701-2271.

perecesen szoba-konyhás házzal, pin-
cével, termő gyümölcsfákkal telek eladó. 
Tel.: 0670/209-2200.

Ü d Ü l ő ,  n y a r a l ó

Mezőkövesd Zsóryn, közel a fürdőhöz 320 
m2-es telken 72 m2-es (2 szobás, konyha, 
nappali, zuhanyzó, tetőtér beépíthető) víkend-
ház eladó. Miskolci 4 emeletesben bérházi 
lakást beszámítok. Tel.: 06-30/4404-143.

Miskolcon az Előhegy utcából is megközelít-
hető, lakható, panorámás hétvégi ház áram-
mal, kéménnyel, vezetékes vízzel, pincével, 
1000 nm-es gondozott portán eladó, miskol-
ci garázsra cserélhető. Irányár: 2,5 MFt. Tel.: 
0620/370-6985.

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

Miskolcon az Ady-hídnál, frekventált helyen 
80m2 üzlet mindenféle tevékenységre kiadó. 
Tel.: 0620/972-3705.

G a r á z s

Garázs kiadó Pozsonyi úton és Blaskovics 
úti garázssoron, 7000 Ft. Tel.: 0620/292-
5955.

G é p , s z e r s z á M , T e r M . e s z k .

VásárOlnék lakatos, bádogos gépeket, 
élhajlítót, fúrógépet, gépsatut, üllőt, CO 
hegesztőt, műszerészesztergát, marógépet, 
kompresszort, invertert, kis gépeket. Tel.: 
0670/624-5475.

a u T ó

Fiat Stilo 1.9 multijet, 2006-os évjára-
tú, 280.000 km-rel (új kuplungszerkezet-
tel) eladó - totálkárosan. Tel.: 06/30/414-
8486.

B ú T O r

régi bútorokat, antik bútorokat vásárolok és 
hagyatékot. Tel.: 0620/534-2900.

r é G i s é G ,  é k s z e r ,  G y ű j T e M .

antik bútort, porcelánt, festményt, pipát, 
játékot, könyvet, vásznat, ezüstöt, órát, 
fegyvert, érmét, katonai-népi-egyházi tár-
gyat, teljes hagyatékot vásárolok korrekt 
áron. Kérem hívjon bizalommal! Ingye-
nes kiszállás, becsületes értékbecslés.
Tel.: 0630/486-3578.

Gyűjtő, szakképzett műtárgybecsüs magas 
áron vásárol régiséget, bútort, festményt, 
porcelánt, ezüst tárgyakat, hagyatékot. Tel.: 
0646/348-436, 0620/388-7997.

e G y é B  e l a d á s

akció! Tűzifa az erdészettől eladó. Tel.: 
70/532-20-21.

akciós tűzifa tölgy, bükk hasogatva 11500 
Ft/m3+szén rendelhető kisebb mennyiség. 
Tel.: 0620/380-3024.

akciós,-hasított tűzifa számlával: 
13EFt/m3 kiszállítással hétvégén is. Tel.: 
06-70/561-3996.

eladó tűzifa tölgy, bükk, akác, kalodában sor-
ba rakva 1mx1mx1m konyhakészen 12500 
Ft/m3-től. Ingyenes szállítás. Tel.: 0630/424-
3415.

Gázkonvektorok, látványkonvektor, gáz-
tűzhely Héra égő cirkó gejzír eladó. Garan-
cia kipróbálhatóan. Tel.: 0620/982-5061.

Hűtő, fagyasztó, mosógép, gázkészülé-
kek, tv-k, egyéb készülékek 1-2 éves kor-
tól eladók szállítással. Tel.: 46/561-403.
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Megbecsüljük
értékeit!

RÉGISÉGBOLT
Régiséget, órát, bútort, festményt, 
régi játékot, hagyatékot, porcelánt,

érméket, retro gyárgyakat vásárolunk

06-30-461-7708
Üzletünk költözés alatt

ingyeneskiszállás100%értékgarancia

RÉGISÉG
Felvásárló iroda
Hívjon minket!

70/517-36-50
régiségbolt l vétel és eladás

Miskolc, Ady E. u. 20. (a Búza téren)

Tel.: 70/517-3650

RÉGISÉGBOLT
KIEMELT ÁRON VÁSÁROL
Miskolc, Széchenyi u 115.
06-20/946-26-36

Üzleteink:
GYERTYÁNOS SÖRFŐZDE  

3534 Miskolc, Kiss Tábornok út 55 Tel.: 46/339-350
GYERTYÁNOS SÖRÖZŐ ÉS LOTTÓZÓ  

3529 Miskolc, Testvérvárosok u. 12. Tel.: 46/431-253
GYERTYÁNOS SÖRÖZŐ ÉS BOROZÓ  

3531 Miskolc, Győri kapu 57. Tel.: 46/428-035
GYERTYÁNOS SÖRÖZŐ  

3530 Miskolc, Széchenyi István u. 88. Tel.: 46/344-607
GYERTYÁNOS SÖRFŐZDE MINTABOLT  

2112 Veresegyház, Fő út 9. Tel.: 28/631-231

Urna  89.000 Ft-tól
Egyes síremlékek  239.000 Ft-tól
Dupla síremlék  299.000 Ft-tól

Árainkkal díjmentesen házhoz megyünk. 

SZŰCS SÍRKŐ
 Minőségi gránit síremlék

Telefon: 
06-30/351-6376

Február 26-ig történő 
megrendelésénél INGYEN
betűvésés +1 db AJÁNDÉK VÁZA!

A terep cárja  
visszatért!

Erdőn-mezőn, hegyen-völgyön, hóban-sárban járhat, amerre a ma-
dár se jár. Egy Lada Classic 4X4, ez a jól ismert, sokat bizonyított autó 
bárhová elviszi. Négykerékmeghajtás, felező, kapcsolható differen-
ciálzár, plusz erő és megbízhatóság. Egy ilyen terepjáróval nincs aka-
dály.

már 2 849 000
Ft-tól

LADA
4x4 Classic

Jelen árak 2016. szeptember 1-től visszavonásig, vagy új árlista kiadásáig érvényes. A feltüntetett árak  
az áfát és regisztrációs adót tartalmazzák. LADA 4x4 Classic • Vegyes fogyasztás: 9,5 (liter/100 km).  
CO2 kibocsátás: 216 (g/km). A fotók illusztrációk.

LADA Miskolc
3526 Miskolc, Zsolcai kapu 9-11.
+36 46 505 255 
info@borsod-auto.hu · www.ladamiskolc.hu

Lada_79x89_4x4.indd   1 13/10/16   09:08

  Ha gondolt már arra, hogy szívesen segítene nehéz 
sorsú gyermekeken,
  ha úgy érzi, van Önben elegendő türelem, elfogadás, 
szeretet és empátia,
  ha személye és lakáskörülményei megfelelnek a 
törvényi előírásoknak, 
  ha szívesen gondoskodna saját otthonában család 
nélkül maradt, segítségre szoruló gyermekekről,
  és vállalja, hogy elvégzi az általunk szervezett 
felkészítő tanfolyamot,

JELENTKEZZEN 
NEVELŐSZÜLŐNEK!

akkor várjuk jelentkezését nevelőszülői feladatok ellátására!

A jogszabályokban előírt anyagi támogatást 
a Benita Nevelőszülői Hálózat biztosítja.

Foglalkoztatási jogviszony, amely mellett munkaviszony is folytatható.

Jelentkezési határidő: 2017. február 5.

A részletes feltételekről érdeklődhet:
Tel.: 06-70/397-5772; 06-70/425-9593

E-mail: benita.neveloszuloihalozat@gmail.com

  51278

� Eladó 2013 évjáratú
garanciális szervizkönyves új
típusú Renault Clio 900cm3 −
90le benzines turbó motorral.
32 ezer km, GPS, szalon
állapot. Tel: 06703616849
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Szakál és Társa Kaputechnika Kft.
3528 Miskolc, Duna u. 14. Tel.: +36-30-935-8157
e-mail: szakal@szakalkaputechnika.hu   www.szakalkaputechnika.hu

KAPU, az örök sláger!
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kalodás akciós tűzifa 11.000.-Ft/m3 házhoz 
szállítással. Tel.: 06-20/274-7681.

konyhakész, ömlesztett, kalodás tűzifa, 
kiszállítással 11.000Ft/m3. Szén kapható. 
Tel.: 06-20/467-8539.

konyhakész-kalodás tűzifa számlával 
10.500 Ft/m3,-ömlesztve is. Ingyenes kiszál-
lítás. Tel.: 06-70/590-4645, 06-30/261-
3813.

Tűzifa eladó 1mX1mX1m tölgy, bükk, 
gyertyán, akác 18E Ft/m3-től. Tel.: 
06-20/505-6029. Horváth tűzifa.

Tűzifa erdészettől 6 m3 ömlesztve konyha-
készen 345x215x83 raktérben. Érd.: 30/964-
9571.

Tűzifa és szén kapható, tekézett, hasított, 
kalodás. Szén a bányától, dió, kocka, dara-
bos. Tel.: 06-70/545-7791.

Tűzifa szállítás bükk, tölgy hasított szálban 
14500Ft/1mx1mx1,2m kb.2500Ft/100kg 
(10 köbmétertől rendelhető) Tel.: 
0670/384-5283.

Tűzifa, konyhakészen eladó bükk-tölgy 
vegyes, kalodában 12-15E Ft/m3. Tel.: 
70/606-5247, 20/468-4804.

e G y é B  k e r e s é s

Bármilyen hulladékvasat vásárolok, akku-
mulátort, egyéb gépeket korrekt áron, ház-
hoz megyek. Érd.: 20/433-3119

ezüst, platina, palládium paszta, nitrát, for-
rasztópálca, amalgám, érintkező pogácsa fel-
vásárlás minden formában, ezek ötvözeteit. 
Tel.: 06-20/923-4251.

Hibás-hibátlan Tv-t veszek: 1000-5000-ig. 
Hétvégén és ünnep nap is. Tel.: 0630/435-
0173.

ipari ezüstöt vásárolok minden formájában. 
Érintkező pogácsa, nitrát, amalgám, paszta, 
huzal, platina hőelem szál, palládium és ötvö-
zeteit, használt kemény vídia lapkákat. Tel.: 
06-30/225-0188.

lomtalanítás ingyen! Lomjait, régi meg-
unt dolgait ingyen elszállítom cserébe pár 
használható dologért. Tel.: 0620/353-
4938.

Vásárolnék készpénzért hűtőt, mosógépet 
és mindennemű háztartási készüléket szál-
lítással. Tel.: 46/561-403.

Vásárolok készpénzért régi bútorokat, dun-
nát, párnát, házi szőtteseket, zsákot, népvi-
seleti ruhákat, hagyatékot. Tel.: 06-70/217-
3347.

s z O l G á l T a T á s  k í n á l a T

ács-tetőfedést, bádogos munkát, régi és 
új háztetők építését vállaljuk. 30/859-2576, 
30/701-4141

Bevezető megfizethető áron vállalok teljes 
körű felújítást anyagkedvezménnyel. Hívjon 
most! Tel.: 0670/669-3080.

Festést, mázolást, tapétázást, gipszkarto-
nozást, kőműves munkát vállaljuk. 30/859-
2576, 30/701-4141

épületek, tetőszerkezetek, kisebb, 
nagyobb melléképületek bontása, lomtala-
nítása. Érd.: 20/433-3119, 70/6200-973

Fák szakszerű kivágása, gallyazás,  
sövényvágás, bozótirtás, gallyak, levelek 
elszállítása, fűkaszálás rövid határidővel, 
garancia vállalással. Tel.: 20/433-3119, 
70/6200-973

Gáz-vízszerelési munkák (gázkészülékek 
javítását, cseréjét, egyéb vízszerelési mun-
kákat vállalok). Tel.: 0620/517-9571.

Gipszkarton szerelés, festés, mázolás, lami-
nált padló lerakás, szőnyeg beszabás. Komp-
lett tetőtér beépítés. Lépcsőházak, közületek, 
irodák tisztító festése akár bútor mozgatás-
sal. Gyors precíz csapatmunka garanciával. 
Gulyás Sándor e.v. Tel.: +3630/556-3522.

Ha kimerültnek érzi magát, akkor próbál-
ja ki a Harmonizálás szolgáltatásokat nők-
nek. AKCIÓ február 14-ig! Minden máso-
dik FÉLÁRON! Jó érzés, tapasztalja meg! 
Keresztény Ágnes. Tel.: 30/395-0645  
egeszsegkert.com

Homlokzati hőszigetelést, burkolást és bel-
ső tetőtéri hőszigetelést vállalunk. 30/859-
2576, 30/701-4141

szeretne kedvezményesen vásárolni Avon 
termékeket akár 15-50%-al olcsóbban? Sze-
retne pénzt keresni? Avon Tanácsadók, koor-
dinátorok Jelentkezését várom! Hívj segítek! 
06-20/980-6678

92017. január 13.

Párban nyerő és 
párban olcsóbb!

www.matracdepo.hu

Miskolc, József A. u. 74. Telefon: 70/384-0700
(Fonoda-udvar új épület a bejárattól jobbra)

KÉT AZONOS MATRAC 
együttes vásárlása esetén,  

a másodikat féláron adjuk.
Az akció 2017. január 3-31. között érvényes! Más akcióval, kuponnal nem vonható össze!

Ta má si Ár nyé ko lás tech ni ka
RE DÕNY

SZÚNYOGHÁLÓ
-40-50% ár en ged ménnyel!

(Az ak ció 2017. január 31-ig tart!)
JAVÍTÁST IS VÁLLALOK!
Telefon: 46/324-825

Mobil: 20/9425-788

Tel.: 06-20/409-39-29

Egyedi kedvezmény
Új helyen

Megbízható
minőségben

RELUXA
ROLETTA

REDŐNYÖK
ROVARHÁLÓ

SZAL.FÜGGÖNY
NAPELLENZŐK

Péchy László
árnyékolás-

technikai
szerelő

„PUMPI”
DUGULÁS-
ELHÁRÍTÁS
Miskolcon és 
vonzáskörzetében! 
Kedvező árak, 
25 km-es körzetben 
díjmentes kiszállás. 
Érd.: 70/456-3337

Ha megunta,
hogy egy koszton van a

csótánnyal, hangyával,
keressen!

KISS JÁNOS - BOGÁRMÉRNÖK®

Tel.: 46/345-625
Mobil: 30/92-69-228,

20/92-69-228
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jóslás magyar és cigány kártyából. Szerelmi 
kötés. Átok, rontás levétele telefonon is. Tel.: 
0646/353-518, 0620/247-4058.

lomtalanítási szolgáltatás kedvező felté-
telekkel. Hagyatékok felvásárlása! Telefon: 
06-20/5477-499.

TeHerTaXi, FUVAROZÁS, BÚTOR-HÁZTAR-
TÁSIGÉP-ÉPÍTŐANYAG-RAKLAPÁRU-SZÁL-
LÍTÁS, KISKÖLTÖZTETÉS, ALACSONY ÁRON, 
ZÁRT FURGONOKKAL. Tel.: 70/514-4540.

Veszélyes fák vágását, szőlők metszését, kis 
kertek rendbetételét vállaljuk. 30/859-2576, 
30/701-4141

M u n k a H e l y e T  k í n á l

a József Attila úti Auchan Áruház ételud-
varán működő látványpékségbe keresek 
megbízható szakácsot, cukrászt és péket 
ugyanitt működő süteményes kávézóba 
keresek magára és a munkájára igényes 
megbízható, fiatal pultos lányt. Fényképes 
önéletrajzokat a defincsisarok@freemail.
hu e-mail címre kérem Érd.:  30/ 9650-
344

alkalmazottat felvesz ingatlaniroda fő 
vagy másodállásba (alapbér+jutalék). Tel.: 
06-30/650-6088.

asztalos szakembert és faiparban jár-
tas segédmunkást keresek magas kereseti 
lehetőséggel Kazincbarcika vonzáskörzeté-
ben. Tel.: 20/412-5948.

ausztriai Nightclub hostess munkára keres 
csinos lányokat 19 éves kortól, top kere-
settel. Tel.: 00-43-664-599-96-95, 06-30-
313-35-16.

azOnnali kezdéssel keresünk villanyszere-
lőket vidéki munkahelyre kiemelt bérezéssel. 
Vidékieknek szállás, napi előleg megoldott. 
Érd.: 06/30-866-75-19, 06/20-316-83-43.

Bejárónőt keresek! Megbízható 
szuperhatékony segítségre van szükség 
Sajószentpéterre. Jelentkezz bátran! A fizetés 
mellé útiköltséget is kapsz! Tel.: 0630/915-
29-77.

Béremelés! BÉREK NETTÓ 170000 -190000-
TŐL+INGYENES SZÁLLÁS VAGY ALBÉRLET 
TÁMOGATÁS+CAFETERIA! Januári kezdés-
sel gyári operátorokat, gépkezelőket, minő-
ségellenőröket, targoncásokat felveszünk Vas 
megyei gyárakba! Béremelés minden cégnél! 
Hívjon most, váltson munkahelyet ha keves-
li a bérét! INGYENES SZÁLLÁS, ALBÉRLET 
LEHETŐSÉG! 20/284-0698, 30/282-6263, 
20/367-0345,  sarvar@jobandcareer.hu, 
49765-1/2008-5100595.

Mátranováki munkahelyre gyakorlattal 
rendelkező CO, AWI2 kombinált hegesz-
tőket keresünk. Jelentkezni: 06-20/338-
0325, önéletrajzokat az alábbi címre várjuk:  
tailorcokft@gmail.com

BeTaníTOTT dolgozókat keresünk dunántú-
li munkahelyre kiemelt bérezéssel. Szállás, 
utazás ingyenesen biztosított. Érd.: 06/30-
511-4219.

Betanított dolgozókat keresünk kiemelt bére-
zéssel mosonmagyaróvári és győri munkahe-
lyünkre. Szállás, étkezés, utazás biztosított. 
Tel.: 70/354-9321.

Budapesti munkahelyre kőműves, vasszere-
lő, ács brigádot keresünk bejelentett munka-
helyre. Tel.: 06-30/9-141-141.

dániába keresünk tapasztalattal rendelke-
ző mezőgazdasági munkásokat, traktoroso-
kat, tehenészeket, sertésgondozókat (háztáji 
vagy üzemi tapasztalattal). Alap angol nyelv-
tudás feltétel. Jelentkezés: 06(70)949-0400,  
adrienn.paloczy@andreasagro.com   www.
andreasagro.com

édesipari CSOMAGOLÓ pozícióba keresünk 
női munkatársakat miskolci partnercégünk-
höz. Jelentkezés fényképes önéletrajzzal: az  
iroda.miskolc@adecco.com  vagy a Miskolc, 
Szentpéteri kapu 80. 2. emelet címen Adecco 
Kft. 30/210-5584.

Gépkezelő és ÖSSZESZERELŐ OPERÁTOR 
munkatársakat keresünk alsózsolcai part-
nercégünkhöz többműszakos munkarend-
be. Hosszú távú munkalehetőség, verseny-
képes fizetés, Cafeteria, vidéki munkatársak-
nak munkába járás támogatása. Jelentkezés: 
az  iroda.miskolc@adecco.com  vagy szemé-
lyesen a Miskolc Szentpéteri kapu 80. 2. eme-
let címen. Adecco Kft. 30/210-5584.

Gyakorlott villanyszerelőket keresünk buda-
pesti munkavégzésre. Fizetés nettó 200000 
Ft-tól. Tel.: 0620/409-0094.

Győri melegüzemi betanított munkára kol-
légákat keresünk, többműszakos munka-
rendbe. Érdeklődni: 70/637-4810  www.
humanexistence.hu

Miskolctapolcai szállodába NYUGDÍJAS 
éjszakai portást, karbantartót, kazánkeze-
lőt keresünk! Érdeklődni: 30/329-5943.

Folyamatosan 
bővülő cégünkhöz 

nemzetközi 
gépkocsivezető

kollégákat 
keresünk siló- és 
vegyi tartányos 

nemzetközi
fuvarozásra.

Jelentkezést az  allas@reveszgroup.com  e-mail címre várjuk.
Érdeklődés: a +36-49/887-410 telefonszámon.

  Elvárások:
• Minimum egy év nemzetközi  vezetési 
 gyakorlat. 
• GKI digitális tachográf kártya megléte.
• Tartányos ADR bizonyítvány megléte előny, 
 de nem feltétel (tanulmányi szerződés 
 keretén belül a cég támogatja a megszerzését)
 
  Amit kínálunk:
• Kiemelkedő bérezés 
• Pontos fizetés, biztos cégháttér
• Hosszútávú, megbízható munkalehetőség
• Fiatal, jól felszerelt járműpark, teljes körű 
 szervizháttér
• Telephelyi indulás, telephelyi érkezés
• Folyamatos, max. 1,5 hetes járattúrák
• Vezetési és pihenőidők teljes mértékben 
 tarthatók. Nyugat Európai fuvarok, 
 de nincs Angol munka.

Hegedûs Zoltán
Mûhely: 4066 Tiszacsege,

Kossuth u. 69.
Tel.: 06-30/374-2205
Tel.: 06-30/579-0943

A jól bevált 
cserépkályhák, 

minden elõnyükkel,
most 

grátnit burkolattal!
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FIX- ÉS HORDOZHATÓ
KIVITELBEN IS!

Eladó vagy kiadó!
Miskolc, Vörösmarty út 5-7. sz. alatt klímás, 

nagyon jó állapotú 20 nm-es üzlethelyiség + 
15 nm-es raktárhelyiség,

vagy
2 db 20 nm-es üzlethelyiség egybenyitva + 

15 nm-es raktár.
Érd.: 06-70/698-9042, 06-70/698-9002

Bárczay János 
Mezőgazdasági Szakképző 

Iskola és Kollégium

Szakgimnáziumi tagozat (érettségit adó):
Állattenyésztő, állategészségügyi technikus: 
 54 621 01 4 + 1 év  34 fő
Jelentkezési lapon feltüntetendő kód: 54

Szakközépiskolai tagozat:
Gazda: 
 34 621 01 3 év  33 fő
Jelentkezési lapon feltüntetendő kód: 34/G

Állattartó szakmunkás: 34 621 05  3 év  
33 fő
Jelentkezési lapon feltüntetendő kód: 34/Á

Megjegyzés:
Gazda szakképesítés után ráépülő szakmai képzés:
35 621 01 Állattartó szakmunkás 1 év 

Felvételi követelmények: 
A felvételi pontok számítása a 7. osztály év végi és a 
8. osztály félévi eredménye alapján történik (magyar 
nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen 
nyelv, biológia) Idegen nyelvi oktatás: angol vagy 
német
Egyéb információ: 
Kollégiumi férőhely,
Ösztöndíjprogramban való részvétel,
B, T kategóriás jogosítvány megszerzése,
Külföldi farmgyakorlaton való részvétel, stb…

Elérhetőség:

Tervezett képzéseink a 2016/2017-es tanévre

KISCHEMICALS Gyártó és Kereskedelmi Kft.
Szeretnél egy dinamikusan fejlődő vegyipari vállalatnál dolgozni?
Akkor juttasd el hozzánk magyar nyelvű önéletrajzodat a kischemicals@kischemicals.hu 
e-mail címre.
Az alábbi műszakos munkakörbe keressünk munkatársakat:

Laboráns
Jelentkezési határidő: 2017. január 31.
Főbb feladatok:

l A beérkező különböző alap-, segéd és hatóanyag, valamint a gyártott üzemközi 
 termékek, minőségellenőrzése műszerrel vagy klasszikus analitikai módszerrel a 
 kiadott vizsgálati utasítás alapján 
l Mérési eredmények előírás szerinti dokumentálása 
l Vizsgálati és kontrollminták kezelésével kapcsolatos tevékenység ellátása 
l Munkautasítások szerinti pontos munkavégzés 

Az álláshoz tartozó elvárások:
l Szakirányú végzettség 
l Analitikai módszerek és műszerek ismerete (pl. HPLC, HC, UPLC) 
l MS O�  ce felhasználói szintű ismerete 

Előny jelent:
l Felsőfokú képesítés
l Gyógyszeripari/vegyipari laboratóriumban szerzett tapasztalat 

Munkavégzés helye: Sajóbábonyi Vegyipari Park

Várjuk jelentkezését 
miskolci irodánk 

új munkatársaként,  
Miskolc és 10 km-es 
vonzáskörzetéből,

ha 6 órás, irodai munkára vágyik, 
szeret telefonálni, csapatban 

dolgozni, derűs és szorgalmas!
Jelentkezését fogadjuk: 

10.00 és 15.00 óra között a
 +36-30- 938-7986-os számon.

Az IMO Hungaria MS Kft.  
különböző könyvelői feladatok 

ellátására gyakorlattal  
rendelkező  

KÖNYVELŐT KERES  
kazincbarcikai munkahelyre, 

versenyképes bérezéssel. 
Német vagy angol nyelvtudás,  

bérszámfejtői gyakorlat  
előnyt jelent.

Érdeklődni a +36-70/881-3495 
telefonszámon ill. a Bertalan.

Nemes@imo-merseburg.de  
e-mail címen lehet.

Árnyékolástechnikai Szaküzlet

Miskolc Szamos u. 21. (Bükk Áruház mögött)
Tel: 06-20/970-8661, 06-20/203-8219, 46/339-775

Redőnyök, reluxák, 
szalagfüggönyök, 

roletták, 
szúnyoghálók,

harmónikaajtók,
napellenzők, ponyvák

20 éve az Önök szolgálatában!

GYÁRTÁSA, SZERELÉSE,
ALKATRÉSZKERESKEDELEM
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kőművest Miskolcra felveszek! Téli munka is 
biztosított! Tel.: 06-70/378-4535.

Miskolci Csülök Csárda konyhalányt keres 
hosszú távra. Érdeklődni: 0630/207-3859.

Miskolci szerszámgyártó cég keres gya-
korlattal rendelkező géplakatost. Érd: 
7.00-15.00 óráig a 46/505-651-es tele-
fonszámon, jelentkezéseket a  jaborcsik.
agnes@inter-v.hu  email címre várjuk.

Miskolcon és környékén keres ingatlaniroda 
fő vagy mellékállásba munkatársat. Önéletraj-
zot a köv. email-re kérem:  ingatlandommar@
gmail.com  Tel.: 0630/539-5043.

önállóan dolgozni tudó gipszkarton szerelő-
ket keresünk. Tel.: 06-70/420-7934.

németországba szalagmunkára betanított 
munkásokat keresünk. Érd.: 0630/670-
3291, 46/542-243.

sajóecsegi sertéstelepre azonnali mun-
kakezdéssel állatgondozó hölgyeket és 
férfiakat keresünk. Végzettség nem fel-
tétel. Érdeklődni a 0630/914-8706 tele-
fonszámon lehet.

szombathelyre vasbetonszerelőket keresünk, 
szállás biztosítva. Tel.: 06-20/467-1390.

Tartányos ADR-rel, GKI kártyával rendelke-
ző gépkocsivezetőt keres miskolci székhelyű 
cég kazincbarcikai telephellyel, főként belföl-
di munkavégzésre. Fényképes önéletrajzokat 
a  tartalyosadrmunka@gmail.com

Villanyszerelőt és festőt keresünk épület fel-
újításra Mosonmagyaróvárra. Szállás helyben 
megoldott. Érd.: 06/70/774-3377.

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

Takarítást, betegápolást vállal megbíz-
ható hölgy. Kizárólag munka érdekel. Tel.: 
0670/201-7928.

O k T a T á s T  V á l l a l

Bolti eladó, Boltvezető, Szakács, Cukrász, Pin-
cér, Vendéglátásszervező-Vendéglős, Vendég-
látó Eladó, Aranykalászos Gazda OKJ tanfo-
lyam. 06-70/524-6166.  www.oktatohazkelet.
hu  (E-000937/2014/A001-A011)

dajka és pedagógiai asszisztens tanfo-
lyam indul Miskolcon részletfizetéssel. 
Tel.: 30/637-4083, 20/423-7877. Eng.sz.: 
E-000452/2014.

T á r s k e r e s é s

165/65/70-es miskolci, csinos hölgy kere-
si független, magas, őszinte társát. Tel.: 
0620/577-7364.

74/170/80 kg-os nyugdíjas férfi 68-75 év 
körüli hölgy élettársát keresi. Jelige: Végső.

legyen jó veled és rossz nélkülem. Urat 
keresek 167/65/69 évesen. Tel.: 0630/879-
5273.

szeretnék megismerkedni korban hoz-
zám illő, egyedülálló hölggyel tartós kap-
csolat reményében. 65-75 év között. Jel-
ige: Szépkorúak.

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

Hajdúszoboszlói apartmanok kiadók. Tel.: 
30/434-3362.

k ö z l e M é n y

a Miskolci Otthon Segítünk Alapítvány 
önkénteseket keres. Képzésre jelentkezni a 
0630/905-8113.

Elvárások: 
– szakirányú középfokú végzettség
– jó kommunikációs készség, problémamegoldó 
 képesség, önállóság, rugalmasság, pontosság
– számítógépes ismeret
Előny:
– felsőfokú végzettség, banki gyakorlat, jogosítvány

A pályázatokat szakmai önéletrajzzal és 
bizonyítvány másolattal a megjelenéstől 

számított 1 héten belül az alábbi címre várjuk: 
3700 Kazincbarcika, Egressy u. 39., vagy 

e-mail-ben a kozpont@sajovolgye.tksz.hu címre.

A Sajóvölgye Takarékszövetkezet 
ügyfélreferens-pénztáros 

munkatársat keres azonnali munkakezdéssel
miskolci kirendeltségére

Feladatok:
 Nemzetközi és belföldi közúti fuvarok szervezése és 
  lebonyolítása, koordinálása.

 Fuvarfeladatokhoz kapcsolódó valamennyi 
  adminisztrációs feladat precíz elvégzése.

 Kapcsolattartás a meglévő ügyfelekkel.
 Ügyfélkör bővítése, új partneri kapcsolatok kialakítása.
 Ajánlatok elkészítése, összeállítása.
 Elvárások:
 Magabiztos, tárgyalási szintű angol, vagy 
  német nyelvtudás;
 Aktív felhasználói szintű számítógépes ismeretek;
 Dinamikus, önállóan dolgozni tudó higgadt 

   személyiség;
kiváló kommunikációs készség;
 Kiváló szervező és problémamegoldó képesség, 

  logikus gondolkodás;
 Pontos, megbízható munkavégzés, 

  lojális magatartás.
Előnyt jelent:
 Fuvarozási és/vagy szállítmányozási területen 

  szerzett tapasztalat;
 Értékesítési tapasztalat;
 További idegen nyelvek tárgyalási szintű ismerete;
 Felsőfokú és/vagy szakirányú végzettség.

Amit kínálunk:
 Kihívásokat jelentő, változatos munkakör

 Stabil vállalati háttér , hosszú távú munkalehetőség
 Szakmai fejlődési lehetőség

 Versenyképes, motiváló jövedelem

A Révész 
Trans Kft. 

tiszaújvárosi 
irodájába 

munkatársat
keres 

fuvar-
szervező,
üzletkötő 
munkakörbe.

Elérhetőség: Tel: 06 49/887418
Önéletrajzát az alábbi 

e-mail címre várjuk:
Irenke.jarcsicsne@reveszgroup.com

PANNONJOB KFT.
Székesfehérvári munkalehetőség!

Br. 160000 Ft alapbér,
40-50% műszakpótlék, Br. 330000 Ft éves  

Cafeteria, Jelenléti Bónusz 10000 Ft,  
Hazautazás térítése, Fizetési előleg

06/20/336-3803
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INGYENES SZÁLLÁSSAL

Minősített, 100%-os röntgenre dolgozni 
tudó AWI/AWI komb. hegesztők, 

izometriás csőszerelők, lakatosok 
jelentkezését várjuk. KIEMELT BÉREZÉS!

Érdeklődni hétköznap 
20/368-7670 számon (8-16 óráig)

vagy a titkarsag@�bermail.hu-ra 
küldött önéletrajzzal. 

modern, új munkakörnyezet• 
fiatal csapat• 

versenyképes fizetés• 
továbbképzési lehetőség• 

Kelet- Magyarország egyik legdinamikusabban fejlődő cége bővülő csapatába felvételt hirdet

munkakörök betöltésére.
Napelem szerkezet szerelő Villanyszerelő

Kik vagyunk mi?
Cégünk, a Green Plan Energy Kft. fő profilja az alternatív energiaforrások kiaknázására 
irányuló berendezések forgalmazása, rendszerek tervezése, kivitelezése. Bővebb információ 
weboldalunkon.

Amit kínálunk:

Mi a feladat?
Napelem parkok kivitelezése, szerkezetépítés• 

(Napelem szerkezet szerelő)
minimum szakmunkás végzettség• 
rugalmas, stressz tűrő, csapatszellem• 
magasfokú precizitás, pontos munkavégzés, jó • 
feladatmegoldó képesség

Munkavégzés helye változó.
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal 2017. január 24-ig az info@greenplan.hu e-mail címen lehet 

vagy önéletrajzát személyesen is leadhatja kazincbarcikai telephelyünkön Csók István u 46.  

(Villanyszerelő)
legalább 5 éves erősáramú villamosszerelési szakmai tapasztalat• 
rugalmas, stressz tűrő, csapatszellem• 
magasfokú precizitás, pontos munkavégzés, jó feladatmegoldó • 
képesség

A megfelelő jelölt képességei:

Autófényező
munkatársat

 keresünk stuttgarti
prémium független 

márkaszervizben
 azonnali kezdéssel.

Önéletrajzot az 
o�ce@personalpartner.hu

e-mail címre várjuk.
Telefon: 06-46/509-776

Kapcsolószekrény
összeszereléshez,

bekötéshez keresünk 

villanyszerelő, 
elektrotechnikus 

MUNKATÁRSAT
NÉMETORSZÁGBA 

AZONNALI KEZDÉSSEL.
Önéletrajz: 

o�ce@personalparter.hu 
Telefon: 06-46/509-776

ÉDESIPARI
TERMÉKGYÁRTÓ 
MUNKAKÖRBE, 
többműszakos 
munkarendbe 

kollégát keresünk.  
Érdeklődni munkaidőben a 70/440-3578 

telefonszámon, vagy személyesen irodánk-
ban (Miskolc, Arany János tér 1. Macropolis 

üzletház épülete, a Kulcsmásoló mellett) 
hétfőtől péntekig 9-13:30-ig.
Human Existence Kft.

www.humanexistence.hu

A KITE Zrt. felsőzsolcai telephelyére 
fuvarozó alvállalkozókat keres 

1,5-től 24 tonna kapacitásig.
Érdeklődni: heilgabor@kite.hu

Munkatársakat keresünk hosszú 
távra Alsózsolcai munkahelyre: 

ÖSSZESZERELŐ 
(8 általános végzettséggel,  

bér: br. 735 Ft/h) és 

GÉPKEZELŐ  
(szakmunkás végzettséggel,

tolómérő és műszaki rajzismerettel, 
bér: br. 1.000 Ft/h) és  

RAKTÁROS (OKJ-s  
végzettség, targoncás jogosítvány 

3324-3312- 3313 gépcsoportra, 
informatikai ismeretek,  

bér: br. 825 Ft/h) pozíciókba.
Bejárás: ingyenes céges buszokkal. 

 Jelentkezés: 06 (30) 864-2350
andrea.molnar@kellyservices.hu

G4S Készpénzlogisztikai Kft.
SZEMÉLY- 

ÉS VAGYONŐRÖKET
KERES

ÉRTÉKSZÁLLÍTÓI
POZÍCIÓBA

Jelentkezni lehet 
fényképes önéletrajzzal:
munka@hu.g4s.com

Érdeklődni:
06 (70) 490-4768

A vegyiparban technológiai
rendszerek karbantartási, javítási 
és kivitelezési munkáit végző cég 

telephely vezető 
pozícióba keres felsőfokú 
végzettséggel rendelkező 

kollégát 
tiszaújvárosi munkavégzésre.

A pályázatokat a 
 bartfaim@ch2000.hu 
e-mail címre kérjük megküldeni.

    Facebook:
Szuperinfó Miskolc

www.szuperinfo.hu
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TARGONCAVEZETŐ
TANFOLYAM

Felnőttképzési nyilvántartási szám: E-000042/2016/A06

TARGONCAVEZETŐ 
TANFOLYAM

www.oktatasi-studio.hu
3529 Miskolc, Csabai kapu 25.

Tel.: 46/401-006

VAS- ÉS SZÍNESFÉM-
HULLADÉK-ÁTVÉTEL 

LAKOSSÁGI ÉS CÉGES ÜGYFELEKNEK. 
Miskolcon már két helyen:

UD STAHL 
RECYCLING KFT. 

Tatár u. 26. (Üveggyár)  
Telefon: 20/77777 29 és 46/508 -150 

Repülőtéri út 3–5. (volt Koalfém Kft.)  
Telefon:  20/77777 29 és Tel/fax: 46/503-914

Érdeklődni ill. jelentkezni 
a +36-70/881-3495 és 
a +36-70/422-8647-es 
telefonszámokon ill.  

a varga@imohungaria.eu  
címen lehet. 

Megbízható, nagy múltú, 
német tulajdonú 

IMO Hungaria MS Kft.  
keres németországi 

munkahelyre 
gyakorlattal rendelkező  

HEGESZTŐKET ÉS  
CSŐSZERELŐKET,  

NÉMETÜL BESZÉLŐ  
CSOPORTVEZETŐKET 

folyamatos, hosszú távú 
munkára.  Egész éves 

munkalehetőség,  
kiemelt bérezés. 

Téli akciós 
ajánlatunk!

Beltéri ajtók
beépítési garanciával.

Fehér lemezelt ajtók
már 9.000 Ft-tól

Egyedi fóliás ajtókat
rövid határidővel gyártunk

3 színben rendelhetők, 
már 25.900 Ft-tól

Fa ablakok 
60x60 cm 9.800 Ft-tól

3 rétegű üvegezéssel,
festve is rendelhető
Tűzifa, vegyes 

17.000 Ft/1,2 m3
Brikett 59 Ft/kg

3508 Miskolc, Csabavezér u. 41. 
T.: 46/314-314

E-mail: hazker@hazker.hu

KFT.

FÜRGE DIÁK
IS KO L A S Z ÖV E T K E Z E T

Diákok és felnőtt munkavállalók jelentkezését 
egyaránt várjuk, MISKOLCI és SAJÓBÁBONYI 

CSOMAGOLÓ munkakörbe
Munkarend: Hétfőtől vasárnapig 3 műszakban – Ráéréstől függően

Elvárások: - betöltött 18. életév
- hetente legalább 2-3 munkanap vállalása

- monotonitás tűrés
Amit kínálunk: - stabil, multinacionális környezet

- Modern, biztonságos munkahely
- Bejelentett munkaviszony (egyszerűsített foglalkoztatás)

- állandó munkalehetőség
Ha állásunk felkeltette érdeklődését kérjük, küldje el önéletrajzát a 

borsod@furgediak.hu e-mail címre, a levél tárgyában feltüntetve a jeligét.
Részletekről érdeklődni irodánkban (Miskolc, Kazinczy Ferenc 

utca 28. 1/4) munkanapokon 10 és 16 óra között személyesen lehet.
Jelige: Miskolc – Cs vagy Bábony – Cs

 
Jakab Oktatási 

és Szakképzési Kft.
3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 1.

Felnőttképzési engedély száma: E-000081/2014

További tanfolyamainkról weboldalunkról tájékozódhat!
www.jakaboktatas.hu

46/347-207, 70/324-7065
OKJ-s képzések:
l Aranykalászos gazda (E-000081/2014/A051)
l Sajtkészítő (E-000081/2014/A068)
l Kézápoló és műkörömépítő 
 (E-000081/2014/A077) 
l Pedagógiai- és családsegítő munkatárs
 (E-000081/2014/A003)
l Pénzügyi-számviteli ügyintéző
 (E-000081/2014/A017) 
l Szakács (E-0000081/2014/A020)
l Targoncavezető 
 (E-000081/2014/A010) 
 és további gépkezelői képzések 

D körös képzések:
l ECDL (E-000081/2014/D006) 

Úgy tűnik, az idő bebizonyította, hogy 
az olcsón készíttetett szemüveg is lehet 
jó minőségű és időtálló. Az immáron 
hetedik éve működő, szokatlanul olcsó 
árairól híres Válság Szemüvegdiszkontot 
üzemeltető céget Magyarország 
legmegbízhatóbb cégei közé sorolta a 
független európai minősítő. A diszkont az 
utóbbi években egyre népszerűbb lett a 
tehetősebb vásárlók körében is.

A Szemüvegdiszkont létrehozásakor az volt 
a cél, hogy a legmagasabb szakmai 
követelményeknek is megfelelő szemüvegeket 

készítsék el a lehető leggazdaságosabb 
módon. Így aki itt vásárol, nem a márvány-
padlót, vagy a csillogó-villogó világítást, a 
nemes bútorzatot fizeti meg, hanem a 
leggazdaságosabb módon előállított, szép és 
tartós szemüvegeket. A vásárlók bizalmát 
elnyerve, a szemüvegdiszkont nevét törvényi 
védelem alá helyezték.

A Válság Szemüvegdiszkontban kiemelt 
árkedvezménnyel vásárolhatunk Magyar-
országon megmunkált sötétített, fényre 
sötétedő, bifokális, vékonyított, vagy 
multifokális lencsével ellátott szemüvegeket. 

A szemüvegek induló ára 6500 Ft (lencsével, 
vizsgálattal, kerettel, elkészítéssel együtt). A 
bifokális szemüvegek ára 9900 Ft-tól indul. De 
egy fényre sötétedő lencsével készülő, csúcs-
kategóriás multifokális szemüveg is megfizet-
hető. Természetesen garanciát nyújtanak a 
multifokális szemüveg megszokására. A 
szemüveg dioptriáját ingyenes vizsgálattal 
határozzák meg.

Ajánljuk az üzletet bárkinek, aki töredék 
áron kíván divatos és tartós szemüveget 
vásárolni, és aki a Magyar szemüvegipart 
támogatásra érdemesnek tartja.

A SZEMÜVEG NEM LUXUS!
7 éves a Válság Szemüvegdiszkont®

Vál ság Szem üveg disz kont® TÖRV.VÉDVE!
Szemüveg 6500 Ft-tól    Bifokális szemüveg 9900 Ft-tól   Multifokális szemüveg 19900 Ft-tól

Mis kolc, Szé che nyi ut ca 107. (sé tá ló ut ca, a Cent rum áru ház tól 
100 m-re a Vil lany rend õr fe lé) Tel.: 46/321-776 Nyit va tar tás: H-P 9-18, Sz: 9-13

www.olcsoszemuveg.hu l www.valsagdiszkont.hu
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Szuper ügyek Jézus élete. Történelmi és irodalmi pályázatot hirdet a reformáció 500. évfordulója 
alkalmából a Herman Ottó Múzeum – Miskolci Galéria és a Hetednapi Adventista Egyház 
középiskolások számára a Jézus élete című festménykiállítással egybekötve. Pályázni 
négy műfajban lehet: novella, vers, esszé vagy előadható dráma.

Sokan gondolják úgy,  ■
hogy az újévi fogadalmak 
akár az egész életünket 
is megváltoztathatják.

Pedig nincs más csillagál-
lás, nem szállnak le a földre 
az angyalok egy percre, hogy 
teljesítsék vágyainkat, pusz-
tán a naptárunkat cseréljük 
ki igazából. Ám ilyenkor, 
mivel az előző év el-
múlt, úgy érezzük, 
hogy itt az esély el-
temetni vele együtt 
az összes rossz 
szokásunkat, 
és szőnyeg alá 
söpörhetünk 
minden olyan 
ke l lemet len 
dolgot, amire 
nem vagyunk 
büszkék. Ez a foga-
dalom azonban gyakran meg-
marad az év első napjának el-
feledett önvallomásaként. 

Előd (32)
Az én visszatérő fogadal-

mam, hogy abbahagyom a do-
hányzást. Nem is emlékszem 

már, hogy mióta szívom, de 
biztosan több mint húsz éve. 
Valamikor sikerül több hó-
napra abbahagynom, aztán 
jön egy stresszhelyzet, ami 
miatt ismét rágyújtok. A leg-
hosszabb idő, amire letettem, 
fél év volt. Szintén újévkor 
határoztam el, hogy nem do-
hányzom többet.

Kriszta (48)
Minden évben teszek 

fogadalmat. Ez már 
amolyan szokás ná-
lunk. Régen olyano-

kat fogadtam meg, 
hogy jobb munkát 
keresek, többet fo-
gok félrerakni, kül-
földön töltöm majd 
a nyarat, és ehhez 

hasonló nagy hor-
derejű dolgokat. Az-

tán persze, amikor láttam, 
hogy nem sikerül megva-
lósítani, amit elterveztem, 
rosszul éreztem magamat. 
A szilveszteri fogadalom na-
gyon jó ösztönzés, de rájöt-
tem, nem szabad túl nagyot 
akarni, így jöttek az apróbb 

dolgok: megnövesztem a ha-
jamat, minden hónapban fél-
reteszek tízezer forintot, ke-
vesebb zsírral főzök majd és 
hasonlók. 

Péter (28)
Úgy gondolom, ez az idő-

sebb emberek szokása. Amíg 
tinédzser voltam, nem is ju-
tott eszembe ilyesmi. Ha 
volt valami problémám, biz-
tos voltam benne, hogy meg 
tudom oldani mindenfajta 
ösztönzés nélkül. Bár iga-
zán nem is zavartak ezek. A 
barátaimmal régóta minden 
hétvégén eljárunk sörözni. Ez 
tinédzser koromban nem za-
vart, ám közel a harminchoz 
már egyre többször érzem a 
káros hatását. Vészesen fo-
gyok tőle. Leginkább pénz-
tárcából. Emellett kóros édes-
ségfogyasztó vagyok. Mivel 
mindkettőről egyszerre ne-
héz lenne leszokni, így elő-
ször csak az egyiket próbá-
lom meg. Lehet tehát, hogy 
idén teszek fogadalmat. Bár 
hiányozni fog a csoki.

   SZI - BM

Komoly mínuszok  ■
röpködnek odakint, de 
sok háztartásban bent 
sem rózsás a helyzet, 
a szobákba is beszö-
kött a januári idő. Mi 
állhat a probléma hát-
terében?

Elérkezett a tél. Az iga-
zi, nagybetűs, ami állítólag 
már rég nem látogatta meg 
hazánkat. Igaz, eddig hó 
nélkül jött, - leszámítva azt 
a néhány elvétett pelyhet, 
amiből egy tisztességes hó-
golyócsatát sem lehetne ren-
dezni muníció hiányában - 
de ideért. Nem mondanánk, 
hogy hideg van, de a város 
környékén egyesek már uj-
jongó második világháborús 

német katonákat véltek felfe-
dezni, akik azt hiszik, elértek 
Leningrádhoz. Nem monda-
nánk, hogy hideg van, de az a 
hír járja, hogy látták a Transz-
Szibériai Expresszt vé-
gigpöfögni a kisvasút 
útvonalán. És még so-
rolhatnánk a hasonló 
aforizmákat, de a lé-
nyeg megértéséhez elég 
tíz percet a szabadban 
tölteni. Hideg van. 

Ám nem csak a kinti 
hőmérsékletre van panasz, 
hanem gyakran a bentire is. 
Sok háztartásban jellemző 
probléma, hogy bár gőzerő-
vel fűtenek, a hőmérő higany-
szála alig éri el a 18-19 fokot. 
Ilyenkor természetesen elő-
kerül a jó öreg diskurzus az 

elfagyott ujjú szomszédok 
között, miszerint hígítják a 
gázt. Igazából nem is len-
ne akkora őrültség ilyesmit 
feltételezni, hiszen láttunk 

már etikátlan megoldásokat 
nagyvállalatoktól, és bizony 
sok gázzal fűtött lakásban 
tényleg hideg van, ám ez a 
feltevés megragadt összees-
küvés-elmélet szinten. Vajmi 
kevés esély van arra, hogy a 
gázt hígítsák. Már ott borul 

az elmélet, hogy bár a gáz-
számla alapja az elhasznált 
gáz mennyisége, fizetni a fű-
tőérték után fizetünk. Ez az, 
amit a gáztovábbító rendszer 

folyamatosan mér, és ez 
a rendszer, illetve az eb-
ben áramoltatott földgáz 
összetétele az egyik leg-
jobban ellenőrzött dolog 
az országban. 

Akkor hol lehet a hi-
ba, ha nem a gázban? 
A válasz sajnos nagyon 

prózai: sok más egyéb helyen 
illan el a drága pénzen vásá-
rolt meleg. Például a rosszul 
szigetelt lakások, régebbi pa-
nelházak falain keresztül na-
gyon gyorsan el tud szökni 
a hő. Problémát jelentenek a 
régi, elavult nyílászárók is. 

Sok esetben a meleg szó sze-
rint az ablakon át szökik ki. 
Ellenőrizzük az illesztéseket! 
Ha hideget érzünk, hibákat 
találunk, akkor érdemes el-
gondolkodni a cserén. Másik 
gyakori probléma a fűtőtest. 
Például a lapradiátorok ese-
tében a szoba arányaihoz ké-
pest rosszul méretezett fűtő-
testek kerültek beszerelésre, 
amik teljesítményük határai-
nál fogva eleve nem képesek 
a helység melegen tartására, 
és szó szerint csak pazarol-
juk vele a gázt. Ilyen hibák a 
legjobb háztartásban is elő-
fordulnak, ezért jól nézzünk 
körbe, mielőtt farkast kiál-
tanánk, mert szinte minden 
esetben tehetünk a probléma 
ellen!                               SZI

Sokan a télvízből bi- ■
zony csak a telet érzik. 

Ez nem véletlen, hiszen 
a nagy mínuszokban or-
szágszerte fagynak szét a 
vízórák.

Sokan ébredhettek arra az 
utóbbi hétvégén, hogy nincs 
víz a lakásban, pedig kifizet-
ték a számlákat, karbantart-
ják a rendszert, és bizonyos 
időközönként még az eső-
táncot is eljárják a bizton-
ság kedvéért. A vízórák azon-
ban hajlamosak szétfagyni a 
nagy hidegben, ilyen esetek-
ben pedig a víz is hajlamos 
elapadni a csapban. Ugyan a 
fagy leggyakrabban a nyara-
lóknál vagy a ritkán használt 
vízvezetékeknél okoz csak 
komoly károkat, ugyanak-
kor a legdurvább mínuszok 
sokszor azokat a ház-
tartásokat sem kímé-
lik, ahol sok vizet 
használnak, és erős 
az áramlás. Azon-
ban nem kell mind-
járt a legrosszabbra 
gondolni, hiszen két 

dolog lehet a probléma for-
rása. Egyfelől, lehet, hogy 
csak befagyott a vízóra. Ez 
a szerencsésebb eset, hiszen 
melegítéssel, hősugárzóval 
ki lehet olvasztani, és több-
nyire nem károsodik ilyen-
kor a szerkezet. Másik eset-
ben valóban szétfagyott, a 
számlapját belül szétnyom-
ta a jég, ilyenkor mindenhol 
ömlik a víz, ami ilyen hideg-
ben, többnyire hamar meg is 
fagy, ezt jégcsapok is jelzik 
a vízórán. Ilyenkor már mű-
ködésképtelen a szerkezet, 
így ki kell cserélni. Hogy ezt 
megelőzzük, érdemes figyel-
ni, nincs-e víz az aknában, 
és helyén van-e az aknafe-
dél, amit alulról is szigetel-
hetünk. Aki óvatosabb, az a 
vízmérőt is lefedheti. 

                          SZI

A fogadalmak időszaka - Új év új esély 

Gázhígítás, miskolci Leningrád és egyéb aforizmák

A nagy hideg veszélyes a vízórákra is
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Miskolc, Nagyváthy u. 7. 
Tel.: 46/509-092

(a volt „Domus” mögött 50 m-re, 
a Tanoda pékség mellett)

Miskolc, Kalapács út 14. 
Tel.: 46/530-360
(Kiss Ernő út végén)

Ágnes Bútorház
100 féle ülőgarnitúra

80 féle sarokülő

Szendrő-Galva kft.
felvételre keres 

gyakorlott gépészt 
üzemvezetôi

munkakörben.
Elvárások:

1. felsőfokon gépész végzettség
2. acélszerkezet gyártói tapasztalat
3. B kategóriás vezetői engedély

Előnyt jelent: 
1. német nyelvtudás
2. horganyzó üzemi gyakorlat

Érdeklődni: 
Végh Ferenc cégvezető

Tel.: 06-20/559-2939

Aki velünk 
költözik,

idõt és pénzt
spórol meg!

BELFÖLDI ÉS NEMZETKÖZI

FUVAROZÁS-
KÖLTÖZTETÉS
Gyorsan, pontosan, megbízhatóan!

Tel.: 06-30/9581-200
www.nemethtrans.hu
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Szuper ügyek

A tél örömei és veszélyei
A gyerekek nagy örömére az elmúlt hétvégén igazi arcát mutatta meg  ■

a tél. Nagy pelyhekben ugyan nem esett a hó, hóembert sem lehetett 
építeni, hógolyózni, szánkózni sem, ám különleges jégcsodák képződ-
tek, melyek még a felnőtteket is kicsalták Lillafüredre.
A meterológusok szerint nem voltak ilyen kemény hidegek öt éve. Folyóink, tavaink lassan 
befagytak, ami öröm és veszély is egyben.  Embert és állatot is próbára tettek az elmúlt na-
pok mínuszai. Mindenkit arra kérnek: óvatosak legyenek! Sajnos a veszélyekre nem mindig 
figyelnek az emberek , ezért is történhetett a hétvégén tragédia a Sajón.  

Fotók: Buzafalvi Győző           SZI

Szalonzenekar játszik a Grálban. A Miskolc-görömbölyi Pincesoron levő 
Grál Pince januári programjai közül az elsőt január 14-én, szombaton 13 órai kezdettel tartják. 
Ekkor a Walzer Szalonzenekar játszik. A belépő 2000 ft/ fő helyszínen is, és 70 253 16 98 
as tel számon rendelhető.

Hálaadó ünnep Sajópálfalán

Nyékládháza: fejlesztések, pályázatok után megvalósítás
Dinamikusan építke- ■

zik, lendületesen fejlődik 
Nyékládháza városa. 

Amíg 2015 a fejlesztések 
éve volt, 2016 a pályázato-
ké, addig 2017 a megvalósí-
tásé lesz. Urbán Sándorné 
polgármester asszonnyal 
beszélgettünk.
– Hogyan értékeli, mivel jel-
lemezné a város és az ön-
kormányzat 2016-os évét?

– Csaknem tíz projektötle-
tet adott be városunk tavaly a 
megyei fejlesztési tervbe a kö-
vetkező uniós időszakra ké-
szülve. A tervezéssel párhu-
zamosan olyan nagyszabású 
fejlesztések is megvalósultak, 
amilyen például az Egry-
Szepessy-kastély és megújult 
kiállításainak megnyitása, 
a város 2015-ös újszülöttei 
számára avatott Csemetepark 
vagy a szabadtéri kondipark 

kialakítása volt. Az 
évet az adósságkon-
szolidációban nem 
résztvevő önkor-
mányzatok fej-
lesztéseinek 
t á mogat á -
sára adha-
tó újabb 181 
millió forint aranyozta be – 
e jelentős „karácsonyi aján-
dék” okiratával Tállai And-
rás országgyűlési képviselő 
úr személyesen tisztelte meg 
városunk vezetőit.
– Mit vár városvezető-
ként a 2017-es esztendőtől, 
mi a „receptje” a további 
sikerekre?

– 2017 legfontosabb felada-
ta az lesz, hogy ezt az össze-
get belterületi és tóparti út-
jaink felújítására fordítsuk. 
Várakozással tekintünk az új 
évre, az uniós források meg-
nyílására, álmaink valóra 

válására. Pályázataink 
alapján ezek közt zöld 

város és solarpark 
kialakítása, bölcsőde 
építése, turizmusfej-
lesztés, illetve ener-
getikai korszerűsítés 
is szerepel. Terve-
zünk saját erőből is: 

emlékművet október 6-a hő-
seinek és újabb parkot 2016 
újszülötteinek.
– Mi a személyes célja, mitől 
lenne a legboldogabb 2017-
ben?

– Személyes céljaim egy-
bevágnak a városért végzett 
munkámmal: legyen élhető 
város Nyékládháza! Azt kívá-
nom, hogy segítse a munká-
mat sok megértő, jó szándékú 
ember. Az eddigi sikereink 
titka is ez volt: lelkiismere-
tes, becsületes és összehan-
golt csapatmunka. Én ebben 
hiszek! . SZI  - BGy

Kis település nagy  ■
napja. Sajópálfala önkor-
mányzata és a Sajópálfalai 
Görögkatolikus Egyház-
község szervezésében 
kegyképük könnyezésé-
nek 300. évfordulóját 
rendezték január 7-én.

A Szentlélek görögkato-
likus templomban őrzött Is-
tenszülő-kép könnyezésének 
300. évfordulója alkalmá-
ból tricentenáriumi emlék-
év kezdődött a Sajópálfalán 
január 7-én. A sajópálfalai 
ünnepi szent liturgián Ko-
csis Fülöp érsek-metropolita 

mellett a Miskolci Egyház-
megye papsága tett szolgá-
latot, Szocska Ábel apostoli 
kormányzó. Közreműködött 
a Szent Efrém Férfikar 
„Égi Édesanyánk 300 év-
vel ezelőtt könnyezett itt, 
Sajópálfalán” – mondta kö-
szöntőjében Kiss Attila Gel-
lért, a község parochusa. 300 
éve könnyezett a sajópálfalai 
Mária-kép. A régi naptár sze-
rinti karácsony napján kez-
dett könnyezni véres köny-
nyekkel az Istenszülő Szűz 
kegyképe - hangsúlyozta dr. 
Orosz Atanáz miskolci me-
gyéspüspök.         SZI - BGy

Urbán Sándorné
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