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SZERVO kormányművek, 
szivattyúk, kardántengelyek, 

felnik  javítása, 
GUMI és GYORSSZERVIZ

06-30/9286-648

Miskolc 03. hét

Az Ongai Kultu-
rális Egyesület 
(OKE) által szerve-
zett Quintessence 
(VIII.) Pálinka- 
és Párlat-
versenyre 
rekordszá-
mú, 1318 
mintával nevez-
tek a résztvevők. Az ered-
ményhirdetés a hétvégén Lil-
lafüreden lesz./9. oldal

Az év eleje az árleszállítás-
ok és a kifutó áruk idősza-
ka. Ilyenkor hagyományosan 
minden bolt kiakasztja az „Ak-
ció” táblát. De mennyire lehe-
tünk biztosak, hogy valóban 
érdemes ilyenkor vásárolni? 
/3. oldal

Fekete január

Poharak és rekordok
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Végre igazi tél... Gyermekszívvel gondolkozva 
és a kicsinyek optikáján nézve az az igazi tél, ha 
fehér lepel borítja a földeket, a domboldalakat. 
Végre teljesült ez az óhajuk: lehet hóembert építeni, 
szánkózni és hógolyózni. Csemetéik boldog és vidám 
arcát látva szüleik, nagyszüleik is önfeledten élték át és 
raktározták el e felejthetetlen élményeket./11. oldal
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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!

A KITE Zrt. felsőzsolcai telephelyére 
fuvarozó alvállalkozókat keres 

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

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

3508 Miskolc, Csabavezér u. 41. 
T.: 46/314-314  E-mail: hazker@hazker.hu

KFT.

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

Miskolc, Ady Endre út 5. Tel.: 20/213-19-20
Miskolc Szeles út 49.  Tel.: 20/213-29-30

KEDVEZŐ ÁRFOLYAMOK 
MEGEGYEZÉS SZERINT!

Fém Euro 
és Eurocent 
érméket is 
beváltunk!VALUTAVÁLTÓ
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Opera két részben, három felvonásban, német nyelven, magyar felirattal

Mezőkövesd, Sándor u. 19.
Tel.: 06-30/911-6627 www.tjk.hu

Szerelt kémények gyártása ÉMI engedéllyel
Minőségi szerelt kémények és 
béléscsövek, vegyestüzeléshez.

FA ÉS SZÉN 
TÜZELÉSŰ 
KAZÁNOK, 
VÍZTERES 
KANDALLÓK

2 év
garanciával

Telefon: 46/789-417

A kanapéágyak mestere

Magyar
termékek!
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Szuper ügyek

Sajtógyakorlat, hogy  ■
minden esztendő ele-
jén megkérdezzük a vá-
rosok polgármestereit 
az évzárásról, évindí-
tásról. Dr. Tóth Lajostól, 
Felsőzsolca polgármes-
terétől kértük a válasz-
adást. 
Hogyan értékeli, mivel jelle-
mezné a város és az önkor-
mányzat 2016-os évét?

Dr. Tóth Lajos: Dolgos év 
volt 2016. és tervekkel, biza-
kodással, hittel kezdtük el a 
2017-et is.
Mit vár városvezetőként a 
2017-es esztendőtől, mi a „re-
ceptje” a további sikerekre?

Dr. Tóth Lajos: 2017-ben a 
megszokott éves tevékenység 
mellett a várakozásé a fősze-
rep, várunk a pályázataink 
elbírálására, a focicsapatunk 
győzelmeire. A siker receptje 

összetett: szükséges 
a közösségépítés, a 
hagyományok ápo-
lása. Bizakodnunk 
kell a jövőben és 
nem szabad letérni 
a dinamikus hala-
dás útjáról. Erős civil 
összefogás-
sal, biztos 
jövőképpel 
mindenki 
jól érzi ma-
gát Felsőzsolcán. Fontos a 
munkahelyteremtés, bővül 
az ipari park, ahol a betele-
pült vállalkozások szép ered-
ményeket érnek el, amiből 
városunk lakossága is pro-
fitál. Sokat teszünk a fejlő-
désért és büszkék vagyunk 
az elért eredményekre. 
Hosszú távú terveink van-
nak, további fejlesztése-
ken dolgozunk. Mindezek 

szükségesek ahhoz, 
hogy Felsőzsolca 
továbbra is fejlő-
dő, élhető telepü-
lés legyen: fontos, 
hogy mindenki 

otthon érezze ma-
gát a településen. 

Víziközmű 
koncesszi-
ós szerző-
dés meg-
kötésével 

lehetőségünk lesz az elkö-
vetkezendő 15 évben a meg-
lévő ivóvízhálózat teljes 
felújítására.
Mi a személyes célja, mitől 
lenne a legboldogabb 2017-
ben?

Dr. Tóth Lajos: Személyes 
célom, ki kell törölni az em-
berek lelkéből az árvíz okozta 
szörnyű sebeket. Szükséges 
megvalósítani a csapadékvíz-

elvezetés kiépítését, hogy a 
vízzel többé gondja ne legyen 
a lakosságnak. Új lehetőség 
előtt áll a település. Felmér-
tük a lehetőségeinket: fontos, 
hogy hasznos és értékterem-
tő tevékenység legyen a köz-
munka. Vonzóvá kell tenni 
a települést minden eszköz-
zel. Várossá válásunk jubi-
leuma 2017. július 1. 20 éves 
lett Felsőzsolca Város ezt az 
évfordulót is méltóképpen 
szeretném megünnepelni 
mindenki megelégedésére. 
A folyamatban lévő tárgyalá-
sok kedvezően valósuljanak 
meg, melyekkel munkahe-
lyeket teremtünk és erősítjük 
Felsőzsolca gazdasági stabi-
litását, élhető kisvárosi jel-
legét. A felsoroltaknál státu-
szomból adódóan más célom 
nem is lehet. 
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Az év eleje az árle- ■
szállítások és a kifutó 
áruk időszaka. Ilyenkor 
hagyományosan min-
den bolt kiakasztja az 
„Akció” táblát.

De mennyire lehetünk 
biztosak, hogy valóban ér-
demes ilyenkor vásárolni? 
A január elég ellentétes idő-
szak, mondhatnánk úgyis, 
hogy a hónapok Dr. Jekyllje, 
hiszen hol ezt az arcát mutat-
ja felénk, hol azt. Példának 
okáért a legtöbb új szabály, 
adóemelés és törvénymódo-
sítás ilyenkor nyer hatályt, 
általában az újabb kiadá-
sok rémképét vetítve elénk. 
Azonban a január a spórolás 
hava is egyben, hiszen régóta 
ilyenkor várják a legnagyobb 
árleszállítások és akciók a vá-
sárlókat. Ez érthető, hiszen 
az új, az évváltozás tenden-
ciáinak megfelelő áruknak 
kell a hely, így szükséges a 
raktársöprés. 

A középkorúaknak is isme-
rős lehet a januári árleszállí-
tás fogalma, hiszen a múlt 
században annyira divatja 
volt ennek az intézmény-
nek, hogy sokan időzítették 
ilyenkorra a shoppingolást 
(még ha akkortájt nem is hív-
ták így).  Ma azonban az akci-
ózás és az 
ó r i á s i 
s z á z a -
lékjelek vé-
gigkísérik a 
m i nden n ap -
jainkat. Vannak olyan 
üzletek, ahol minden nap 
kint lóg a raktársöprés fel-
irat, hátha ezzel néhány 
vásárlóval többet tudnak 
becsábítani, holott valós ak-
ciókról szó sincs. Jó példa a 
kamuárleszállításra a Black 
Friday néven elhíresült akció-
nap, ami Amerikából indult, 
és mostanra itthon is renge-
teg embert mozgat meg. Van-
nak ugyan termékek, amiket 
valóban töredék áron lehet 

ilyenkor beszerezni, ám a 
legtöbb üzletben felteszik 
a logót, majd beszorozzák 
másféllel a termékek címké-
in szereplő számokat, és az 
így kapott összegből vonnak 
le 30%-ot. 

Természetesen a januári 
árleszállításokat is boltja 

válogatja, ám kíváncsiak vol-
tunk, hogy az átlagos vásárló-
kat mennyire mozgatja meg 
az „év eleji akciók” felirat.

Annamária (42)
Nem igazán hiszek ezek-

ben a nagy akciókban. Sok-
szor még a szupermarket 
csemegeosztályán is találni 
becsapós dolgokat. Vannak 
olyan termékek, amik 50%-

osan is drágábbak, mint egy 
másik boltban. Akkor hogy 
is van ez?

Edina (37)
Nekem eddig csak jó ta-

pasztalataim voltak az ilyes-
mivel. Eleve szeretek vásá-
rolni, és figyelek arra, hogy 
minőséget vegyek megfelelő 
áron. Szerintem a januári ak-
ciók tényleg valósak, hiszen a 
kifutó árukkal mit kezdené-
nek amúgy az üzletek?

Klára (26)
Nem vagyok híve se a hi-

permarketeknek, se az akci-
ós áruknak, főleg ruhák te-
rén. Szeretnék anélkül a tudat 
nélkül élni, hogy nem kihe-
lyezett gyárak gyerekmunká-
sai varrják rám a cipőt. Ezért 
akár kicsit többet is hajlandó 
vagyok fizetni. A lekövethe-
tő márkák híve vagyok, még 
ha azok nem is olyan trendik 
vagy menők, mint mások. 
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Felsőzsolca továbbra is fejlődő, élhető város lesz!

Fekete január: ilyenkor olcsóbb minden?

Dr. Tóth Lajos

Ismét kocsonyafarsang. A Becherovka Miskolci Kocsonya Farsangot immár 
a negyedik alkalommal rendezik meg február 17-19. között. Több mint 110 árus kínálja 
majd ételkülönlegességeit, természetesen főszerepet kap a kocsonya. Újra megtelik 
tehát a belváros kézműves és gasztronómiai árusokkal, népművészeti vásárral, és 
lesznek rangos koncertek is.

Egy kicsit örülök is, hogy most 
elkapott a nátha, suttogta a az 
egyik beteg az ismerősének az 
orvosi rendelő várójában ép-
pen, amikor én is hasonló cipő-
ben járva bebocsátásért vára-
koztam január első napjaiban. 
Ugyan mi a fene élvezet lehet 
abban, ha az ember percenként 
köhög, hacsak nem az, hogy 
erősödik a hasizma, fortyog-
tam magamban.
Aztán kiderült, az év végi hosz-
szúra nyúlt szünetnek szól az 
öröm, még ha azt táppénznek 
is hívják. A két hölgy egyet ér-
tett abban, hogy igazán csak 
akkor boldogok ha végre eljön 
a hétvége, vagy szabadságo-
lások időszaka.
A Nők Lapja hasábjain olvasott 
cikk csak megerősített abban: 
igenis egyre több az olyan em-
ber, akinek nem nyújt elsődle-
ges boldogság forrást a mun-
kája, csupán a fizetését adja 
cserébe számára. Egyre több 
az olyan munkakör, amihez 
egyáltalán nem társítható ez 
a szó, hivatás.
Desmond Morris viselkedés-
kutató könyvében kaptam a 
miértekre magyarázatot. Mil-
lió éveken keresztül a vadá-
szat tanította meg az emberi-
séget számtalan olyan dologra, 
amely ha most felfedezhető a 
munkájában, az ugyanolyan jó 
érzéseket vált ki. Ez a saját cél, 
a tervezés, a küzdés, valami-
nek az elérése úgy, hogy köz-
ben kockáztatunk. Akik olyan 
helyen dolgoznak, ahol önál-
lóan megoldandó feladatokkal 
vannak tele, változatos, alkotó 
életet élhetnek, azoknak az el-
sődleges boldogság forrásuk a 
munkájuk.
A technika fejlődésével sajnos 
rohamosan romlik a helyzet. 
Amikor az ember nem látja a 
kezéből kikerülő végterméket, 
amikor csak egy csavar a gépe-
zetben, monotonon ugyanazt 
ismételgeti napról napra, évről 
évre, ott bizony elkerülhetetlen 
az, hogy vágják a centit a sza-
badságok előtt.
Sajnos azt sem mondhatjuk, 
hogy a munkáltatókat különö-
sen foglalkoztatná az, hogy al-
kalmazottaikat megfosztották 
az elsődleges boldogság forrá-
suktól. A technológia fejlődé-
se arra mutat, egyre nehezebb 
lesz az emberiségnek örömöt 
találni a munkájában.
Az ember azért találékony, hi-
szen az életéhez szüksége van 
ahhoz az érzéshez, amit bol-
dogságként definiálunk: hogy 
a dolgok most jobbra fordultak, 
mint annak előtte. Így beleveti 
magát az érzéki, a vegyi, a kép-
zeletbeli, a szellemi boldogság-
ba. De hogy ez mi is valójában, 
ez már egy másik történet.

SZI – maroseva.hu

RÚZS
Az elsődleges 

boldogság

32017. január 20.
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H á z - ,  H á z r é s z e l a d á s

alsózsolca Vaytelepen 110 nm nagyságú, 
3 szobás, téglaépítésű, gázkonvektor fűté-
sű, összkomfortos családi ház garázzsal, 
920 nm telken, tehermentesen eladó! Ár: 
9,9 M Ft. Tel.: 0670-701-2271.

aszaló, Kassai utcában 80nm, 2 
szoba+nappali-konyha, előszoba, spájz 
helyiségekből álló 1960-70-es években 
szilikátból épült, gázkonvektor fűtéses, 
tehermentes, azonnal birtokba vehe-
tő családi ház 1923nm  telken eladó. 
Ár:3,95M Ft. Tel.: 0630/408-3308.

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

Miskolcon 50 nm-es, kívül-belül tel-
jes körűen felújított, gázos- kéményes 
ház, biztonságos jó helyen, tulajdonos-
tól Perecesen eladó. Miskolci kisméretű 
lakáscserét beszámítok. Ár: 5,5 MFt. Tel.: 
0670/607-3176.

Mikes Kelemen utcában, a belváros leg-
kedveltebb utcájában eladó egy 114 nm 
nagyságú, nappali+3 félszobás, gáz-
cirkó+kandalló fűtéses, felújított, igénye-
sen, egyedileg kialakított, külön bejáratú 
társasházi lakás nagy terasszal.  Irányár: 
23,79MFt. Érd.: 30/535-7946.

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

Ongán, 90 nm kétszobás, tégla falaza-
tú családi ház, 1130 nm telken, mellék-
épületekkel, új tetővel eladó. Ár: 6,9 M Ft. 
Tel.: 0670-701-2271.

PUTNOKon A KIRÁLDI ÚTON ELADÓ 
FELÚJÍTANDÓ HÁZ TELEKÁRON. Ár: 
850EZER Ft. Tel.: 06-70/678-6066.

sajószentpéteren 91 nm, 3 szobás csa-
ládi ház garázzsal, melléképületekkel, 842 
nm telken eladó. Ár: 4,99 M Ft. Tel.: 0670-
701-2271.

l a K á s e l a d á s

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

a Bulgárföldön első emeleti, 28 nm tégla 
falazatú, gázkonvektor fűtésű, tehermen-
tes azonnal költözhető garzon eladó. Ár: 
3,9 M Ft. Tel.: 0670-701-2271.

a Selyemréten a Baross Gábor úton, 43 
nm tégla falazatú, gázkonvektor fűtésű, 
tehermentes, magasföldszinti, azonnal 
költözhető lakás eladó 4 szintes épület-
ben. Ár: 5,6 M Ft. Tel.: 0670-701-2271.

a Stadion utcán 53 nm, tégla falazatú, 
gázkonvektor fűtésű, 4 emeletes társas-
házban a 3. emeleten lévő, kétszobás jó 
állapotú, parkettás, erkélyes lakás, tiszta 
rendes lépcsőházban eladó. Ár: 6,5 M Ft. 
Tel.: 0670-701-2271.

avas központjában, a Gesztenyés utcá-
ban eladó egy panelprogramos, 4. emele-
tén lévő átlagos állapotú lakás gépesítve. 
A 73nm-es, 3 szobás ingatlan új műanyag 
nyílászárókkal ellátott, egyedi fűtésmérős. 
Irányár: 6,9MFt. Érd.: 30/627-4025.

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

dél-Kilián, Irinyi utcában festői környezet-
ben, gyönyörű kilátással, eladó egy 57nm-
es kétszobás nagy erkélyes, gázos lakás 
szigetelt házban, új, műanyag, hőszige-
telt nyílászárókkal. Kihagyhatatlan aján-
lat, ne késlekedjen, hívjon bátran! Irány-
ár: 6,5MFt. Érd.: 30/535-7946.

diósgyőrben, a Kuruc utcán eladásra 
kínálok egy K-Ny-i fekvésű, 53nm-es, tel-
jes körűen felújított, 2 szobás, földszinti 
lakást. Egyedileg kialakított, igényes kony-
habútorral rendelkezik. Kiváló infrastruk-
túra jellemzi a környéket. Irányár: 5,9 MFt. 
Érd.: 30/535-7946.

eladó 1,5 szobás, tégla, gázos lakás 
a Stadion utcában. Ár: 4,4M Ft. Tel.: 
0620/776-5618.

eladó a Kiliánban egy 38nm-es, déli fek-
vésű meleg, nagy konyhás, szépen felújí-
tott lakás! Az ingatlan új műanyag hőszi-
getelt ablakokkal, és új biztonsági ajtóval 
ellátott, gépészetileg is felújított! Irányár: 
4,99MFt. Érd.: 30/535-7946.

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

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, Kilián-dél, Iván utcában 57nm, 
2 szobás, 4.emeleti, erkélyes, távfűtéses, 
minőségi anyagok felhasználásával fia-
talosan felújított társasházi lakás négy-
emeletes házban, kiváló lakóközösség-
ben eladó. Ár: 8,5M Ft. Tel.: 0630/408-
3308.

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

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

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

Miskolc, Kölcsey úti, kis rezsijű, felújított, 
laminált parkettás, Niagara zuhanykabi-
nos, külön nyíló- 1,5 szobás, nagy erké-
lyes lakás, glettelt festett falakkal, tulajdo-
nostól, jó lakóközösségben eladó. Ár:5,39 
MFt. Tel.: 0620/370-6985.

Miskolc-avas, Felsőruzsin körúton 55nm, 
2 szobás, erkélyes, földszinti, tehermen-
tes, teljes felújítást igénylő panellakás 
négyemeletes házban eladó. Ár: 4,79M 
Ft. Tel.: 0630/408-3308.

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

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: 2017/03. 

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 - Érthető, hogy szeretné 
mihamarabb elérni a célját, de 
ha kapkod, csak hibázik, így 
épp ellentétes irányba halad. 
Pontosan előkészített mindent, 

most mégis úgy érzi, képes lenne nagyobb 
tempót diktálni. Ám legyen tekintettel 
másokra is! Környezete nem biztos, hogy 
képes tartani a lépést!

Bika - Nem érdemes vitába 
bonyolódnia, ha ellenfele tel-
jes mértékben elzárkózik a 
kompromisszumkötéstől. Mos-
tanában sok ilyen helyzet állhat 

elő, ezért szüksége lesz a türelmére. Pár-
kapcsolatában azonban megértésre számít-
hat. Támaszkodjon jobban szeretteire! Nem 
kell egyedül megoldania mindent!

Ikrek - Szüksége lesz a határo-
zottságára, ha nem szeretné, 
hogy a környezete kihasználja. 
Eljött az ideje, hogy végre a 
sarkára álljon és szóvá tegye, 

ha valamivel nem ért majd egyet. Nem 
kell túl hevesnek lennie, de ne ijedjen meg 
a kihívásoktól sem. Jó időszak ez arra, 
hogy megalapozza leendő sikereit!

Rák - Igaz, a szerencse ma 
nem pottyan egyszerűen az 
ölébe, még az sem igaz, hogy 
csak a kisujját kell kinyújtania 
érte, ám vállalkozásait nem 

kerüli el a siker. Feltéve persze, ha 
megfelelő mennyiségű energiát fektet 
beléjük. Ez most a munka ideje az Ön 
számára, nem a kivárásé. 

Oroszlán - Amíg nem tudja 
egyértelműen megfogal-
mazni céljait, ne várja el a 
környezetétől, hogy megért-
sék. Induljon el egyedül az 

úton, talán ezzel irányt mutathat, és akik 
elkísérik, menet közben megértik. Nem 
kell attól tartania, hogy nem akad segít-
sége, csak fejezze ki magát érthetően! 

Szűz - A hét elején tettre kész 
és energikus lesz. Hangulata 
kiváló, lendületből ezen a héten 
sem fog hiányt szenvedni. Dúl 
Önben a tettvágy és minden-

kinek meg akarja mutatni, hogy mire 
képes. Ne aggódjon, a csillagok is pártolni 
fogják ebben! Azt érezheti emiatt, mindig 
jókor van jó helyen. 

Mérleg - A csillagok azt üzenik, 
érdemes volna időnként meg-
hallgatnia a bölcsebbeket, 
különösen azokat, akikről jól 
tudja, hogy az érintett kérdés-

ben nagyobb a tapasztalatuk vagy a 
tudásuk. Bármilyen problémával is küzd-
jön, értse meg, hogy nem szégyen az, ha 
segítségért folyamodik.

Skorpió - Bár az új év már egy 
ideje elkezdődött, Ön mégis 
csak most kezd ébredezni és 
észbe kapni. Most kezd el 
bizonyos változásokat meglátni 

maga körül. Mindemellett mindennap 
friss energiával és megújult emberként 
ébred. Merje kimutatni érzéseit, ne féljen 
a csalódástól! 

Nyilas - Ez a hét a pihenésről 
is szól, ha most túlhajszolja 
magát az vissza fog ütni a 
későbbiekben. Most még a sike- 
rek sem adnak annyi energiát, 

hogy abból építkezni tudjon. Legyen 
inkább a szeretteivel, kapcsolódjanak 
ki, keressen olyan programot, ahol még 
közelebb kerülhetnek egymáshoz.

Bak - Érthető, hogy tele van 
indulatokkal és úgy gondolja, 
most nem tudná a másik féllel 
higgadtan közölni a véleményét, 
de hiába ad magának időt, 

egyre csak fokozódik az idegessége. 
Szellőztesse ki a fejét, de utána ragasz-
kodjon ahhoz, hogy leüljenek és tisztázzák 
a nézeteltérést! 

Vízöntő - Határozott fellépésé-
vel minden ajtó kinyílik Ön előtt, 
érzéki kisugárzásával most azt 
a személyt is meghódíthatja, 
aki eddig ellenállást tanúsított. 

Bízzon a sikerben! Azonban ne érezze 
nyeregben magát addig, amíg be nem 
teljesíti célját, mert a szerencséje szeszé-
lyes lehet a héten! 

Halak - Bizonyos tekintetben 
úgy érzi majd, ez nem az Ön 
hete. Olyan érzése lehet, hogy 
az egész világ Ön ellen for-
dult. Higgye el, ezek átmeneti 

helyzetek és a hét végére már ismét 
színesnek látja majd a világot. Addig 
is gyakorolja a türelmet, mert az segít  
szembenézni a problémákkal. 

 HOROSZKÓP 4. HÉT (2017. január 23-tól január 29-ig)

ATLAS-HAUS
TÁRSASHÁZKEZELÕ KFT. 

TÁRSASHÁZAK KÖZÖS KÉPVISELETE
www.atlashaus.hu 

Miskolc, 
Arany János utca 35. Földszint 1. 

Telefon: 46/ 321 607
Mobil: 30/ 9458 555 

HA ELÉGEDETLEN, VÁLTSON!

SZEMLÉL
ETTEL
ÚJ

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!

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

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

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

Miskolc-Bulgárföld, Kiss-tábornok utcá-
ban 53nm, 2 szobás, 4.emeleti, felújítan-
dó, azonnal költözhető panellakás négy-
emeletes házban eladó. A ház 2013-ban új 
tetőszigetelést kapott. Ár: 5,99M Ft. Tel.: 
0630/408-3308.

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

Miskolc-diósgyőr, Kuruc utcában 35nm, 
1,5 szobás, 6.emeleti, jó állapotú, teher-
mentes, azonnal költözhető panellakás 
eladó. Ár: 4,5M Ft. Tel.: 0630/408-3308.

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

Miskolcon társasházban 68 m2-es, 2,5 
szobás lakás 7,5 M Ft-ért, beköltözhető-
en eladó. Tel.: 0630/451-7703.

Miskolc-selyemrét, József A. utcában 
40nm, 1 szobás, 3.emeleti, nagy kony-
hás, átlagos állapotú, tehermentes, azon-
nal költözhető, tégla, konvektoros társas-
házi lakás 3 emeletes házban eladó. Ár: 
5,5M Ft. Tel.: 0630/408-3308.

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

sopronban 76 nm-es, félszuterén lakás 
(2 szoba-konyha, tárolóhelyiség, 2 WC, 
tusoló) +24 nm-es zárt terasszal eladó 
akár irodának, vendéglátó egységnek, 
üzlethelyiségnek vagy borozónak is. 
Ir.ár: 18,5 MFt. Tel.: +36-20/996-3415, 
hétfőtől péntekig 16 óra után, hétvé-
gén egész nap.

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 kere-
sek ingatlanokat, készpénzes vásárlás-
sal, teljes körű ügyintézéssel. Tel.: 0670-
701-2271.

Miskolcon cégeknek-befektetőknek 
keresünk hosszú távra kiadó, eladó 
ingatlanokat jutalékmegosztással. 
Profit Ic Megegyezünk, hívjon! Tel.: 
0670/607-3176.

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

Keresek Miskolcon eladó lakást, házat, 
meglévő érdeklődőink részére. Ingatla-
nát rövid határidőn belül eladom. Tel.: 
70/4505-189.

Miskolc egész területén eladó lakáso-
kat keresek garzontól a háromszobásig, 
készpénzzel rendelkező ügyfeleim részé-
re. Érd.: 30/535-7946.

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

a l B é r l e T K í N á l a T

eladó újszerű állapotú Whirlpool Talent 
grillezős mikro és Electrolux kompresszo-
ros fagyasztós hűtő (220l-es), 185X110-
es kanapénak összecsukható ágy + 2 db 
fotel kifogástalan újszerű állapotban. Tel: 
0620/255-8020.

Miskolcon a Szentpéteri kapuban, felújí-
tott, 1+2 félszobás, bútorozott-gépesített, 
I. emeleti gázos lakás kiadó. Ár: 60e Ft/
hó+rezsi+közös költség+2 hó kaució. Tel.: 
0620/370-6985.

é P í T é s i  T e l e K

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

a Szervezet utcán, közel a Diósgyő-
ri várhoz 1000 nm összközműves építé-
si telek eladó. Ár: 7,9 M Ft. Tel.: 0670-
701-2271.
Belvárosi 630 nm összközműves építé-
si telek, mely 33% beépíthető az Avasalja 
utcán a Városház tértől pár méterre eladó. 
Ár: 11,9 M Ft. Tel.: 0670-701-2271.

F ö l d ,  K e r T 

a történelmi avasi pincesoron, borospin-
ce présházzal eladó! Az ingatlan 30 nm 
udvaron található, víz, villany és csator-
na bevezetve. Ár: 2,3 M Ft. Tel.: 0670-
701-2271.

Miskolc, Zsigmondy Vilmos u. 2. I/102.a
Területi vezető: Ősz Béla
46 303-321; 20 290-5162

borsod.kemenysepro@gmail.com

megkezdte működését  
Borsod-Abaúj-Zemplén  

megyében.
Kizárólag cégek, közületek,  
nem természetes személyek  
tulajdonában lévő ingatlanok  

tartoznak hatáskörünkbe.

Szolgáltatásaink:
– tervegyeztetés
– műszaki  

felülvizsgálat
– időszakos  

ellenőrzés
– használatbavételi  

engedélyezések

Miskolci Kirendeltsége
KÉMÉNYSEPRŐIPARI KFT.

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!

Telephely: 3434, Mályi, Pesti út 7.
Elérhetőségek: 06-46/529-236  

info@malyiglass.eu
06-46/529-266  

uvegkonstrukt@pr.hu
www.malyiglass.eu

Ha üvegre van szüksége...

  Egyedi üvegkorlátok  
gyártása, beépítése
  Egyedi zuhanykabin  
gyártása, beépítése
  Edzett üvegportálok, ajtók  
gyártása, beépítése
  Lépésálló üvegpadlók  
gyártása, beépítése

  Üveg-,  tükör-, asztallap-,  
csiszolás, fazettázás

  Hőálló üvegek (pl.: kandalló)
  Speciális hőszigetelt üvegek
  Integrált reluxás üveg
  LCD fóliás  
kapcsolható üveg 
  Üveghajlítás, domborítás

PÁLYÁZATI
FELHÍVÁS 

A Miskolci Szakképzési Centrum pályázatot hirdet a 
Miskolci Szakképzési Centrum

Fazola Henrik Szakképző Iskolája
3534 Miskolc, Gagarin u. 54.

15, 75 m2 alapterületű 
büfé helyiség 

bérbe vételére.
A pályázat benyújtásának határideje: 

2017. február 15.  12.00 óra

A részletes feltételek a 
www.miskolci-szc.hu oldalon olvashatóak.

Miskolctól 5 km-re, Szirma- 
besenyőben 2675 m2 tó mel-
letti beépítetlen belterület 
21,5 MFt-ért eladó. 
Érdeklődni +36-70/360-4871 
számon minden nap 9-20 óra 
között lehet. 50914
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a belvároshoz közel, kiváló közlekedés-
sel, 150 nm bekerített telken, mely 80% 
beépíthető, három ágú boltíves, 80 nm 
pince eladó. Ár: 2,3 M Ft. Tel.: 0670-701-
2271.

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, kony-
ha, nappali, zuhanyzó, tetőtér beépíthe-
tő) víkendház eladó. Miskolci 4 emele-
tesben bérházi lakást beszámítok. Tel.: 
06-30/4404-143.

G a r á z s

Garázs kiadó Miskolc, Táncsics tér-
Köztársaság utcában. Tel.: 0670/233-
0766.

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, marógé-
pet, kompresszort, invertert, kis gépeket. 
Tel.: 0670/624-5475.

a U T ó

Fiat Stilo 1.9 multijet, 2006-os évjá-
ratú, 280.000 km-rel (új kuplungszer-
kezettel) 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 .

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

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

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

 
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) 

A Grál pince Európában egyedülálló,  kézzel faragott tufa 
pince, mely pince motívumai, hangulata életre szóló kelle-
mes emléket vés látogatóink szívébe.
Vendéglátásunk a házigazdák mosolyával kínált kézműves 
borokon és egyszerű étkeken át, az igény szerint megren-
delhető meleg vacsoráig igényelhető. Parkolási lehetőség 
és internetelérés biztosított. Céges rendezvényekre, csalá-
di összejövetelekre terem bérelhető.

Grál Pince

Miskolc-Görömbölyi pincesor 
Gps: 48.049151 20.7733537

e-mail: ducsaiattila@gmail.com 
mobil: +36/30-912-7080

A gombák természetes erejének ismerete több évezredre 
nyúlik vissza. A gyógygombakivonatok az immunrendszer 
szabályozásán keresztül nyújtanak segítséget az egészség szabályozásán keresztül nyújtanak segítséget az egészség 

Max-Immun Gyógygomba Inf. Központ
Miskolc, Lehel u. 2.
+36-46/508-768
www.max-immun.hu,  info@max-immun.hu

Miskolc, Széchenyi u. 111., I. emelet
Nyitva tartás: H.–P.: 9.00–19.00 óráig
                        Szo.: 9.00–14.00 óráig
centrumexclusive.com

Téli vásár!

Egyes termékek

20–70%  
kedvezménnyel!* 

*Az akció a készlet erejéig érvényes.
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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

RÉGISÉGBOLT
KIEMELT ÁRON VÁSÁROL
Miskolc, Széchenyi u 115.
06-20/946-26-36 38
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antik bútort, porcelánt, festményt, 
pipát, játékot, könyvet, vásznat, ezüs-
töt, órát, fegyvert, érmét, katonai-népi-
egyházi tárgyat, teljes hagyatékot vásá-
rolok korrekt áron. Kérem hívjon biza-
lommal! Ingyenes kiszállás, becsületes 
értékbecslés. Tel.: 0630/486-3578.

e G y é B  e l a d á s

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 újszerű állapotú Whirlpool Talent 
grillezős mikro és Electrolux kompresszo-
ros fagyasztós hűtő (220l-es), 185X110-
es kanapénak összecsukható ágy + 2 db 
fotel kifogástalan újszerű állapotban. Tel: 
0620/255-8020.

elektromos rokkantkocsi, szinte új 
állapotban házhoz szállítva eladó. Tel.: 
06-70/302-4409.

Gázkonvektorok, látványkonvektor, 
gáztűzhely Héra égő cirkó gejzír eladó. 
Garancia kipróbálhatóan. Tel.: 0620/982-
5061.

Hűtő, fagyasztó, mosógép, gázké-
szülékek, tv-k, egyéb készülékek 1-2 
éves kortól eladók szállítással. Tel.: 
46/561-403.

Kalodás akciós tűzifa 11.000.-Ft/m3 ház-
hoz szállítással. Tel.: 06-20/274-7681.

Kalodás tűzifa, ingyen házhoz szállítva 
11.500Ft/m3. Tel.: 06-30/875-1174.

Kalodás tűzifa akció! Házhoz szállít-
va 3 kaloda esetén fuvarmentes! Akác, 
tölgy, bükk kb. 10 hónapos kitermelés! 
80x80x130-as kaloda, ár: 14.500 Ft. 
Konyhakészen! Tel.: 30/395-6103 

Konyhakész, ömlesztett, kalodás tűzifa 
kiszállítással 11.000Ft/m3. Szén kapha-
tó. Tel.: 06-20/467-8539.

Konyhakész-kalodás tűzifa számlá-
val 10.500Ft/m3,-ömlesztve is. Ingye-
nes kiszállítás. Tel.: 06-70/590-4645, 
06-30/261-3813.

Tűzifa eladó kalodában 1x1x1m. Tölgy, 
bükk, akác 14E Ft/m3-től. Gyors házhoz 
szállítással. Tel.: 06-20/505-6029.

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

e G y é B  K e r e s é s

Bármilyen hulladékvasat vásárolok, 
akkumulátort, egyéb gépeket korrekt 
áron, házhoz megyek. Érd.: 20/433-
3119

Felesleges bútorait ingyen elszállítom. 
Hagyatéki teljes körű lakáskiürítését 
vállalom. Tel.: 0630/631-7105.

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

ipari ezüst, platina, palládium, amal-
gám felvásárlása, helyszínen kp. fize-
téssel. Tel.: 06-70/292-1004.

Vásárolnék készpénzért hűtőt, mosógé-
pet és mindennemű háztartási készüléket 
szállítással. Tel.: 46/561-403.

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

épületek, tetőszerkezetek, kisebb, 
nagyobb melléképületek bontása, 
lomtalanítása. 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

Festést, mázolást, tapétázást, gipsz-
kartonozást, kőműves munkát vállaljuk. 
30/859-2576, 30/701-4141

Gáz-vízszerelési munkák (gázkészülé-
kek javítását, cseréjét, egyéb vízszere-
lési munkákat vállalok). Tel.: 0620/517-
9571.

Gipszkarton szerelés, festés, mázolás, 
laminált padló lerakás, szőnyeg besza-
bás. Komplett tetőtér beépítés. Lépcső-
házak, közületek, irodák tisztító festése 
akár bútor mozgatással. Gyors precíz csa-
patmunka garanciával. Gulyás Sándor e.v. 
Tel.: +3630/556-3522.

Ha kimerültnek érzi magát, akkor pró-
bálja ki a Harmonizálás szolgáltatásokat 
nőknek. AKCIÓ február 14-ig! Minden 
második FÉLÁRON! Jó érzés, tapasztal-
ja meg! Keresztény Ágnes. Tel.: 30/395-
0645  egeszsegkert.com

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

jóslás magyar és cigány kártyából. Sze-
relmi kötés. Átok, rontás levétele telefonon 
is. Tel.: 0646/353-518, 0620/247-4058.

Pedikűr kérésére házhoz megy. Tel.: 
0670/416-1468.

szeretne kedvezményesen vásárolni Avon 
termékeket akár 15-50%-al olcsóbban? 
Szeretne pénzt keresni? Avon Tanács-
adók, koordinátorok Jelentkezését várom! 
Hívj segítek! 06-20/980-6678

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

200.000 Ft bruttó fizetés, ingyen szál-
lás, előleg megoldott. Sárvárra betaní-
tott munkásokat keresünk többműsza-
kos munkarendbe. Érd.: 06-20/224-0242, 
06-30/791-0950.

a József Attila úti Auchan Áruház étel-
udvarán működő látványpékségbe kere-
sek megbízható szakácsot, cukrászt és 
péket ugyanitt működő süteményes 
kávézóba keresek magára és a mun-
kájára igényes megbízható, fiatal pul-
tos lányt. Fényképes önéletrajzokat a 
defincsisarok@freemail.hu e-mail cím-
re kérem Érd.:  30/ 9650-344

autószerelő kollégát keres 11 fővel dol-
gozó haszongépjármű szerviz Miskolcra, 
8 órás bejelentett bérezéssel, 7-15,30-ig 
tartó munkaidővel . Érd.: 46-413-140 v. 
30-3322-945 telefonon.

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

Betanított, könnyű fizikai munkára kere-
sünk megbízható, dolgozni akaró mun-
katársakat 17 éves kortól! Bér: 623 Ft/
óra. Nyugdíj, gyed, gyes, szoc.segély, 
munkanélküli mellett is vállalható. Érd.: 
0630/539-5043.

Budapesti munkahelyre kőműves, vas-
szerelő, ács brigádot keresünk bejelentett 
munkahelyre. Tel.: 06-30/9-141-141.

dániába keresünk tapasztalattal rendel-
kező mezőgazdasági munkásokat, trak-
torosokat, tehenészeket, sertésgondo-
zókat (háztáji vagy üzemi tapasztalattal). 
Alap angol nyelvtudás feltétel. Jelentke-
zés: 06(70)949-0400,  adrienn.paloczy@
andreasagro.com   www.andreasagro.
com

édesiPari CSOMAGOLÓ pozícióba kere-
sünk női munkatársakat miskolci partner-
cégünkhöz. Jelentkezés fényképes önélet-
rajzzal: az  iroda.miskolc@adecco.com  
vagy a Miskolc  Szentpéteri kapu 80. 2. 
emelet címen Adecco Kft. 30/210-5584.

GéPKezelő és ÖSSZESZERELŐ OPERÁ-
TOR munkatársakat keresünk alsózsolcai 
partnercégünkhöz többműszakos mun-
karendbe. Hosszú távú munkalehetőség, 
versenyképes fizetés, Cafeteria, vidéki 
munkatársaknak munkába járás támo-
gatása. Jelentkezés: az  iroda.miskolc@
adecco.com  vagy személyesen a Miskolc 
Szentpéteri kapu 80. 2. emelet címen. 
Adecco Kft. 30/210-5584.

Húsipari munkára BETANÍTOTT MUN-
KÁSOKAT keresünk Németországba. 
Nyelvtudás nem feltétel. Önéletrajz 
küldése:  szalagmunkas@gmail.com,  
További információ:06-30/736-0961.

Miskolcra vagyonőröket keresünk kame-
rás munkára. Érvényes vagyonőri iga-
zolvány, tanúsítvány szükséges. Érd.: 
0630/406-2302.

juhászt keresek és állatszerető embe-
reket ottlakással hosszú távra. Tel.: 
06-30/499-6716.

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

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

Autószerelésben
jártas  munkatársat

keresünk.
Jelentkezés: 

06-20/912-4656

1 fô
szakácsot 

keresek
tiszaújvárosi étterembe.

Jelentkezni 
csak önéletrajzzal, 

de előtte információ: 
06-30/213-7195

Érdeklődni: 
30/253-8392 
(Hétköznapokon  
9.00-15.00 között)

Szórólapok, 
reklámkiadványok

terjesztésére 
megbízható, kézbesítésben 

jártas munkatársakat keresünk 
Miskolc-

Görömböly
területéről.

Megváltozott 
munkaképességűek 

jelentkezését is várjuk!

Hírlapboltba 
lottó terminál kezelô 
vizsgával rendelkezô 
eladót keresünk.
Tel.: 06-30/407-7444

Az OT INDUSTRIES KVV Zrt. nagyívű 
LENGYELORSZÁGI csővezeték építési 
projektjéhez keresi munkatársait az 

alábbi pozíciókra:
- Építésvezető (angol nyelvtudás)
-  Hegesztőmérnök  

(angol/német nyelvtudás)
-  Kivitelezési koordinátor  

(angol/német nyelvtudás)
- Automata hegesztő
- Minősített hegesztő
- Könnyűgépkezelő
- Nehézgépkezelő
- Lakatos/köszörűs betanított munkás

 
A pozíció betöltéséhez a szállás, az 
ellátás és az utazás magas szinten 

biztosítva vannak.  
Jelentkezés: karrier@otindustries.hu

LAKATOSCÉG

szerszámmal, munkával, 
munkaadókörrel, 

EN 1090 EXC 3 minősítéssel

Érdeklődni: 
06-20/665-8476 vagy 

office@alkrometal.hu

Kezdetben segítséget 
nyújtunk árajánlat és 

tervezés területén.

ELADÓ vagy 

BÉRELHETŐ.
(Vevőkör kizárólag 
Ausztria területén.)

Munkatársakat keresünk hosszú 
távra Alsózsolcai munkahelyre: 

ÖSSZESZERELŐ 
(8 általános végzettséggel,  

bér: br. 735 Ft/h) 

GÉPKEZELŐ  
(szakmunkás végzettség,

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

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. 

Miskolci és környékbeli  

MEGVÁLTOZOTT  
 

 
FIZIKAI MUNKA

+36 46 320 283
barbara.gonczi@pannonjob.hu

www.pannonjob.hu
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G4S Készpénzlogisztikai Kft.
SZEMÉLY- 

ÉS VAGYONŐRÖKET
KERES

ÉRTÉKSZÁLLÍTÓI
POZÍCIÓBA

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

Érdeklődni:
06 (70) 490-4768
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Kőművest Miskolcra felveszek! Téli mun-
ka is biztosított! Tel.: 06-70/378-4535.
elektródával hegeszteni tudó lakatos, 
hegesztő munkatársat keresünk buda-
pesti munkavégzésre. Jelentkezni: 8-16 
között. Tel.: 20/440-8355.
Mátranováki munkahelyre gyakorlattal 
rendelkező CO, AWI2 kombinált hegesz-
tőket keresünk. Jelentkezni: 06-20/338-
0325, önéletrajzokat az alábbi címre vár-
juk:  tailorcokft@gmail.com
Miskolc és környéki munkavégzés-
re tehergépjármű vezetőt és gépkezelőt 
keresünk. Tel.: 0630/915-2831.
Miskolc melletti fémszerkezet-gyár-
tással foglalkozó cég keres 2 műszakos 
munkarendbe gyakorlattal rendelkező 
CO-hegesztőket, szerkezetlakatosokat. 
Hosszú távú, hivatalos munkaviszony. 
Kereseti lehetőség nettó 220-280.000 Ft. 
Bejárást biztosítjuk, térítjük. Szállást biz-
tosítjuk. Jelentkezni szakmai önéletrajz-
zal:  munka135@gmail.com  és 06-20-
257-8993.
Tartányos ADR-rel, GKI kártyával ren-
delkező gépkocsivezetőt keres miskolci 
székhelyű cég kazincbarcikai telephellyel, 
főként belföldi munkavégzésre. Fényké-
pes önéletrajzokat a  tartalyosadrmunka@
gmail.com

Németországba szalagmunkára beta-
nított 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.

szállodába miskolci nyugdíjas éjszakai 
portást és éjszakai kazánkezelőt kere-
sünk. Érd.: 70/329-5943.

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, 
Pincér, Vendéglátásszervező-Vendéglős, 
Vendéglátó Eladó, Aranykalászos Gazda 
OKJ tanfolyam. 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.

deKra Akademie Kft. (E-000683/2014.) 
februárban Építő és anyagmozgatógép 
kezelője (Targoncavezető, Emelőgépkezelő, 
Földmunka-, rakodó-és szállítógép keze-
lő) OKJ-32-582-02 tanfolyamot szervez. 
Telefonszám: +36-52/541-408.

T á r s K e r e s é s

46 éves özvegyember vagyok, állatte-
nyésztéssel foglalkozom. Saját lakással 
rendelkezem. Hozzám korban illő élettár-
sat keresek. Egyedülálló nők jelentkezését 
várom. A barátom hasonló adottságokkal 
barátnőt keres. Tel.: 06/70/521-1955.

62 és 72 év között hölgyek levelét 
várom. „Dallamok szárnyán” jeligére a 
szerkesztőségbe.

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

Vénusz Társközvetítő. Alapítva: 1986. 
Érd.: 0670/314-3897.

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

Hajdúszoboszlói üdülés félpanzió-
val, 20.500 Ft/fő/7éj, 13.900 Ft/fő/3éj.  
www.frankvendeghaz.hu Tel.: 06-30/944-
9398.

Hajdúszoboszlói üdülés félpanzióval. Ár: 
18.900Ft/7éj. Tel.: 20-4640-631  www.
jazminapartman.hu

Üdüljön Hajdúszoboszlón félpanzi-
óval, gyógykezeléssel, fürdőbelépő-
vel 7nap/6éj. MOST CSAK 32.290 Ft/fő. 
Április 23-ig. Tel.: 70-547-4685,  www.
cristianapartman.hu

K ö z l e M é N y

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

8 2017. január 20.

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.

A francia tulajdonban lévő SICTA Kft. turbókompresszor házak 
gravitációs öntésére és megmunkálására specializálódott,

jelenleg Európa második legnagyobb autóipari beszállítója ezen 
a területen. Termékeink Mercedes, BMW, Porsche, Audi, Fiat és 

Peugeot motorokba épülnek be.

Folyamatosan növekszünk, 
ezért munkatársakat keresünk 

az alábbi munkakörbe:

ÜZEMI OPERÁTOR
MINŐSÉGELLENŐR

Jelentkezéshez küldje el önéletrajzát 
az alábbi e-mail címre: allas@citele.fr 

vagy postai úton a 
3561 Felsőzsolca, Szeles utca 4. szám alá.

További információ: 06-70/418-5462 telefonszámon.

l FELADATOK:

 és szerszámok működtetése

l AMIT KÍNÁLUNK:

Elvárások: 
• Az összeszerelõ operátorok esetében minimum 
 8 általános iskolai végzettség, 
• a gépkezelõk esetében megfelelõ szakképesítés szükséges, 
• többmûszakos munkarend vállalása,
• pontos, precíz munkavégzés.

Elõny, de nem feltétel: 
• Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat.

Érdeklõdni lehet telefonon a +36-20/6655-727
telefonszámon vagy személyesen a miskolci
Prohuman 2004 Kft. irodájában: 
3530 Miskolc Széchenyi utca 28. I. emelet

AZONNALI MUNKALEHETÕSÉG!
Alsózsolcai partnerünk részére keresünk 
ÖSSZESZERELÕ OPERÁTOR, VALAMINT 

GÉPKEZELÕ MUNKATÁRSAKAT.

www.prohuman.hu

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

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 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.

Autógumi 
szerelő
álláslehetőség 

Stuttgart, München 
városokba, március 

eleji kezdéssel.
Önéletrajzot az  

o�ce@personalpartner.hu 
email-címre várjuk.  
Tel.: 06-46/509-776

Telefon:  06 20 318 5238
www.holidayszoboszlo.hu

HAJDÚSZOBOSZLÓI

KEDVEZMÉNYES
ÜDÜLÉS3 éjszaka 

13 500 Ft*

4 éjszaka 
17 000 Ft*

7 éjszaka
23 500 Ft*

Tartalma: 
korlátlan büféreggeli, 
kétfogásos 
meleg vacsora, 
korlátlan wellness.
*Az IFA-t nem tartalmazza.
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KIEMELT KERESETI  
LEHETŐSÉGGEL 

N E M Z E T K Ö Z I  
G É P KO C S I  V E Z E T Ő K E T 
keresünk 40 tonnás szerelvényre. 

Export-import fuvarfeladatok  
végzésére, (nem uniózás) 

új flottával, miskolci telephelyre.
  Elérhetőség:  

20/520-8732, 46/505-088
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Szuper ügyek Bővül a strand. A Selyemréti Strandfürdő bővítése miatt több épületet is lebon-
tottak a miskolci Baross Gábor utcán, közel a Tiszai Pályaudvarhoz. A Baross Gábor utcai 
parkoló mellett egy új medence létesül. Itt készülnek majd az utánpótlás csapatok. A 
fejlesztés a jövő év nyarára készül el.

Az Ongai Kulturális  ■
Egyesület (OKE) által szer-
vezett Quintessence (VIII.) 
Pálinka- és Párlatverseny-
re több szempontból is re-
kordszámú nevezés érke-
zett - közölte lapunkkal Ta-
kács László OKE elnök, 
versenyigazgató.

Magyarországon eddig még 
soha egyetlen egy pálinka és 
párlat megmérettetésre sem 
neveztek 1318 mintával. (A 
korábbi abszolút rekord a ta-
valyi Quintessence Pálinka-
verseny 1132 nevezéséhez 
volt köthető.) . Az impozáns 
mintaszám mellett rekord ha-
zánkban a 433 nevezett ke-
reskedelmi tétel és az is, hogy 
érkezett versenyminta Ma-
gyarországon kívül Romániá-
ból, Ukrajnából, Szlovákiából, 
Németországból, Lengyelor-
szágból, Törökországból és 
Kínából is. A nevezett pálin-
kák és párlatok 264 nevező-
től, 151 településről származ-
nak. A pálinkák és párlatok 
értékelésére január 12�13-án 
került sor Ongán. A kétnapos 

zsűrizés során a 28 fős nem-
zetközi bíráló csapat közül 
minden versenymintát mini-
mum 6 szakember (bizottsá-
gi, gyors és szárazpróba zsűri 
tagok vegyesen) értékelt, de 
olykor 10 bíráló mondott vé-
leményt a pálinkáról

A zsűri döntése alapján 
arany oklevelet kapott 195 
(14,7%), ezüst oklevelet 349 
(26,5%), míg bronz oklevelet 
400 (30,3%) pálinka és párlat. 
A kereskedelemben kapható 
minták közül 33 champion, 
azaz nagyaranyérem került 
kiosztásra, míg a magán- és 
bérfőzetőknél 31 kategória 
győztes minta volt. Az 1318 
nevezett és lebírált mintából 
433 volt a kereskedelmi téte-
lek száma, 552 a bérfőzők és 
333 a magánfőzők 
által előállított pá-
linka és párlat.

A pálinkaverseny 
fővédnöke dr. Kö-
vér László, Magyar-
ország Országgyű-
lésének elnöke.. A 
nagyaranyérmes, 

champion pálinkák közül a 
társadalmi zsűri tagjai janu-
ár 20-án 18.00 órától, Lilla-
füreden, a Palotaszállóban 
választják ki a közönségdí-
jas pálinkát. A rendezvényt 
Tuzson Bence, a Miniszterel-
nöki Kabinetiroda kormány-
zati kommunikációért felelős 
államtitkára nyitja meg. Ezt 
követően január 20-án a ke-
reskedelmi, míg január 21-én 
a magán és bérfőzetett tételek 
ünnepélyes eredményhirde-
tésére kerül sor Lillafüreden, 
a Palotaszállóban, ahol kide-
rül kik voltak a legjobbak, és 
melyik főzde és pálinka lett 
az 1318 minta abszolút leg-
jobbja. A rendezvényt mind-
két nap gála és pálinkabál 
zárja.                    SZI - BGy

Akkor születnek  ■
nagy dolgok, ha rivali-
zálás helyett összefo-
gunk – mondja Füzes-
séri József Szikszó pol-
gármestere, aki úgy 
véli a 2017-es esztendő 
sikere is ebben rejlik. 
Szikszó növekszik, vi-
rágzik. Egy alvó kisvá-
rosból egy dinamiku-
san gyarapodó telepü-
lés lett.

Hogyan értékeli, mivel jelle-
mezné a város és az önkor-
mányzat 2016-os évét?

Füzesséri József: Okta-
tás, képzés, munkahelyte-
remtés, környezetvédelem 
– ezek voltak a legfontosabb 
témák, amelyek a 2016-os 

esztendőnket áthatot-
ta. A képzés terén na-
gyot léptünk, a te-
lepülésen .Ebben 
az évben egyhá-
zi és állami is-
kola is létesült 
a városban, 
hogy a gyere-
keink a legjob-
bat kapják meg 
a képzések terén. 
Az országos Koala program 
bázis iskolája lehetünk, az 
elkövetkező években más-
fél milliárdért új iskola épü-
let jön létre. Szikszó anyagi 
helyzete megengedi, hogy 
támogassuk az időseket, a 
gyerekeket, a diákokat, a ci-
vil szférát. A városban pezs-
gő élet folyik, programokkal 

segítjük nemcsak a ki-
kapcsolódást, hanem 
az együvé tartozás 

erősítését.
Mit vár város-
vezetőként a 
2017-es eszten-
dőtől, mi a „re-
ceptje” a további 
sikerekre?
Füzesséri Jó-

zsef: Ma Magyaror-
szágon naponta ötszázezer 
ember mondja ki Szikszó ne-
vét. A településünkön gyár-
tott termékek megközelítő-
leg félszáz országba jutnak 
el. Az ipari területeken a 
folyamatos építkezés , ami 
azt mutatja: itt nem állunk 
meg.

Ebben az évben kezdődött 

meg annak a dobozgyárnak 
az építése , amely több száz 
embernek ad majd megélhe-
tést. Létrejött a Tokaj Ipari 
Park a területünkön, ami azt 
példázza :mindig az együtt-
működés nem pedig a széthú-
zás teremt nagy dolgokat.
Mi a személyes célja, mitől 
lenne a legboldogabb 2017-
ben?

Füzesséri József: És hogy 
mi okozna örömöt a telepü-
lésnek és személy szerint ne-
kem 2017-ben? Január elején 
az a szokás Szikszón, hogy 
egy újévi koccintásra össze-
jövünk az intézmények veze-
tőivel, a társadalmi életünk 
meghatározóival. Itt öröm 
volt hallani azt, milyen hit-
tel és elszántsággal vág bele 

mindenki a saját területén 
ennek az esztendőnek. És 
azt is, hogy a problémákban 
mennyire tudunk egymásra 
támaszkodni, és ezért hálá-
sak is tudunk lenni egymás-
nak. Számomra ez az össze-
fogás sokat jelent.

Mi ebből a tapasztalatból 
kovácsolt hittel dolgozunk 
tovább és haladunk előre. 
Sok pályázati siker van mö-
göttünk. Februárban egy 
tésztagyár indul, fejlesztjük 
az uszodánk udvarát, ener-
giatakarékosságot eredmé-
nyező felújítását, pályáztatás 
alatt van egy új óvoda –böl-
csőde épülete. Nem árulok el 
titkok azzal sem, Szikszón 
hamarosan újabb gyárcsar-
nokok épülnek.              SZI

Ismét megtartják feb- ■
ruár 4-én és 5-én a Mis-
kolctapolca Barlangfür-
dő népszerű szárazlábas 
bejárását, ahol séta köz-
ben a vendégek „száraz 
lábbal”, a „színfalak” 
mögé is bepillantva jár-
hatják be az Európában 
is egyedülálló, termé-
szet alkotta barlangi já-
ratokat. 

A túrák időpontjai:. febru-
ár 4., szombat, 10:00, 11.00, 
13.00, 14:00, 15:00 és 16.00 
óra;. február 5., vasárnap, 
14.00; 15.00; 16.00 óra. Min-
den órában három 15 fős cso-
port indul. A túrán való rész-
vétel előzetes regisztrációhoz 
kötött: február 3-án, péntekig 
a +36 46 560-030-as telefon-
számon 9:00-től 16:00 óráig 
fogadják a jelentkezéseket. 
A túra ára: 700 Ft/fő. A be-
lépőjegyet a túra napján, a 
helyszínen, a Barlangfürdő 
pénztárában lehet megválta-
ni a regisztrált vendégeknek. 
Kérik a szárazlábas túrán – a 

strandpapucs helyett – zárt 
cipő viselését!

A látogatók ezen a rendha-
gyó, kb. 45 perces időtartamú 
túrán megnézhetik a Barlang-
fürdő forrásait, a kazánok és 
csövek rejtett világát és képet 
kaphatnak a fürdő üzemelte-
téséről, valamint a nagykö-
zönség elől elzárt, még be-
fejezetlen barlangi járatok 
is bemutatásra kerülnek. A 
Miskolctapolca Barlangfür-
dőben január 23 – február 10. 
között felújítási munkálato-
kat végeznek, a karbantartás 
ideje alatt a fürdő zárva tart, 
kivéve a február 4-ei szom-
bati és 5-ei vasárnapi napot, 
amikor az érdeklődők szá-
raz lábbal, cipőben járhatják 
be a természetes barlangjá-
ratokat. A felújítás után feb-
ruár 11-én, szombaton nyit a 
fürdő. A Miskolctapolca Bar-
lang Aquaterápiát is érinti a 
karbantartási szünet, január 
23-február 5. között zárva tart 
a gyógyászati részleg, nyitás 
február 6-án, hétfőn.  

                          SZI

Quintessence: Poharak és rekordok dőltek

Újabb lépések a gyarapodásban Szikszón

Szárazlábas túra a Barlangfürdőben

Füzesséri József

Fotó: TL
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PROGRAMOZÓ KURZUSOK
6-14 ÉVESEKNEK JANUÁRTÓL!

LOGISCOOL.COM 
 LOGISCOOL MISKOLC 

3530 Miskolc,  
Mindszent tér 1.
+36 70 633 9293 

hello.miskolc@logiscool.com

PRÓBÁLD KI ÉS KATTANJ RÁ TE IS!

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

Foton - Fény, Melegség, BiztonságFoton ablak és ajtó a  Facebookon.
Csatlakozz hozzánk!

A részletekről érdeklődjön mintatermünkben!  
Ajánlatot személyesen a megadott címen vagy akár 

online a www.foton.hu oldalon is kérhet.

40%
+5% m á s o d - 

k e dve z m é ny

3530 Miskolc, Vörösmarty út 3.  
Tel.: 20/3599-874; e-mail: miskolc@foton.hu
Havas Nándor - 3561 Felsőzsolca, Bem József u. 11/1www.foton.hu

AZ ÚJÉVI  
KEDVEZMÉNY 

Rendelje meg műanyag nyílászáróit  

MÉG TAVALYI ÁRON!

Az akció január 31-ig érvényes! 
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Szuper ügyek
Elektromos busz. Az MVK Zrt. világot járt elektromos buszt tesztel. Az evopro 
mérnökiroda által fejlesztett Modulo márkájú, elektromos meghajtású midi autóbusz 
próbaüzemre érkezik az MVK Zrt-hez január 16-19. között. A Modulo érdekessége, hogy 
Európában és Észak-Amerikában is bizonyította az elektromos buszok létjogosultságát és 
gazdaságos üzemeltetését.

Több vért!A gazdaságfejlesztés mellett közösséget is építünk!
Gazdaságfejlesztés,  ■

közösségépítés, össze-
fogás, együttműködés 
- ezek a kulcsszavak 
Szirmabesenyőn Huszti 
Gábor polgármester 
szerint. 

Jól érzékelhető, hogy 
munkánk középpontjában – 
a forrásteremtő törekvések 
mellett – a szirmabesenyői 
családok, gyerekek életének 
élménydúsabbá, tartalma-
sabbá, komfortosabbá téte-
le, településünk megtartó- és 
vonzerejének erősítése állt 
- érvel Huszti Gábor. A böl-
csődei és óvodai étkezéshez 
valamennyi gyerek számá-
ra támogatást nyújtottunk, 
amely 850 ezer forint megta-
karítást eredményez az eddig 
támogatásban nem részesült 
családoknak. Most az étke-
zést tettük térítésmentessé, 

így Szirmabesenyőben lénye-
gében ingyenes a bölcsődei 
ellátás. A felsőtagozatosok is 
térítésmentesen kapják a tan-
könyveket. Ez több mint fél-
millió forint megtakarítást je-
lent az érintett családoknak. 
A nyári gyermektáborokat 1,5 
millió forinttal segítettük. „A 
Mikulás a lovardában” prog-
ramon minden óvodás és is-
kolás gyermekünk ajándék-
csomagot kapott. A 65 éven 
felüli lakosaink egyszeri, 
5000 forintos támogatásban 
részesítettük. Bízom benne, 

hogy e kedvező folyamat az 
idén sem szakad meg.

Igyekeztünk legfontosabb 
értékeinket mobilizálni. A 
repülőtér által használt leen-
dő ipari parkunk 50,5 hek-
táros területéből 30 hektárt 
felszabadítottunk, eladósor-
ba állítottuk, befektetőknek 
kiajánlottuk. Új létesítmé-
nyeink közül az első fecske 
az MLSZ 30,4 millió forin-
tos támogatásával és az ön-
kormányzat 30 százalékos 
önrészével létrehozott mű-
füves focipálya. Kiemelten 
kezeljük a közfoglalkozta-
tást. Három közmunkaprog-
ram révén több mint 130 mil-
lió forint támogatás érkezett 
hozzánk. 

Két kiemelt fejlesztési cé-
lunk van az idén: az ipari 
park és a Szirmai-kastély. 
Természetesen beadtunk 
pályázatot a közérzetünket, 

jólétünket alapvetően befo-
lyásoló intézmények felújí-
tására is. Fejlesztési terve-
ink összértéke 4 milliárd 
forint. Döntések még nem 
születtek, de bizakodunk. 
Az iskola épülete állami ke-
zelésbe került, remélhetőleg 
ez a pályázat elnyerését és a 
200 milliós komplex energe-
tikai fejlesztés megvalósítá-
sát nem befolyásolja. Épít, 
fejleszt a magántőke is. Két 
világszínvonalú létesítmény: 
a Szabó Suzuki Mazda és a 
Mercedes Szalon már meg-
nyitotta kapuit. A PVC-ter-
mékeket gyártó Ongropack 
Kft. hozzánk településének 
munkálatai gőzerővel zaj-
lanak – újságolja Huszti Gá-
bor. Szirmabesenyő közigaz-
gatási területén, a nyugati 
részén pedig egy új börtön 
is épül. 

SZI  - BGy

A tartós hideg, vala- ■
mint a megfázásos meg-
betegedések miatt janu-
ár első két hetében a 
vártnál alacsonyabb volt 
a véradói aktivitás. 

A Magyar Vöröskereszt és 
az Országos Vérellátó Szolgá-
lat „Nyissa az új évet egy jó 
cselekedettel és adjon vért!” 
szlogennel véradásra hív. Na-
ponta 1800 véradót kell to-
borozni ahhoz, hogy a kór-
házi ellátáshoz szükséges 
vérmennyiség rendelkezés-
re álljon. A Magyar Vöröske-
reszt és az Országos Vérellátó 
Szolgálat a biztonságos nem-
zeti vérkészlet fenntartása ér-
dekében arra kér mindenkit, 
aki egészséges, vegyen részt 
az országban szervezett vér-
adások valamelyikén. Janu-
árban 447 véradást szervez a 
Vöröskereszt országszerte.

SZI

Huszti Gábor
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A tél örömei gyermekszemmel
A gyerekek nagy örömére az elmúlt időszakban igazi arcát is megmutatta a tél. Olyan  ■

nagy pelyhekben kezdett el esni a hó, hogy a közlekedésben komoly zavarokat okozott.

Ez azonban nem szegte kedvét a gyerekeknek, hiszen lehetett hóembert építeni, hógolyózni, szánkózni is, 
és különleges jégcsodák képződtek. Ők komolyan vették Mark Twain kérését: „Add meg mindennapnak az 
esélyt, hogy életed legszebb napja legyen.”
A meteorológusok szerint nem voltak ilyen kemény hidegek öt éve. Folyóink, tavaink befagytak, ami öröm 
és veszély is egyben. Embert és állatot is próbára tettek a kemény mínuszok. Mindenkit arra kérnek: le-
gyünk óvatosak! Sajnos előfordul, hogy a veszélyekre nem figyelnek az emberek. 
 Fotók: Buzafalvi Győző           SZI - BGy
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NYÍLÁSZÁRÓ CENTER – MISKOLC
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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!

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 3030 

(Cementgyárral szemben)

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.

TERMÉSZETGYÓGYÁSZ 
KÉPZÉSEK!

Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00493/2011

Tanuljon otthon, 
kötöttségek nélkül 

a legkorszerűbb 
oktatási technikákkal!
Államilag elismert szakképesítések:

l Fitoterapeuta l Fülakupunktúrás 
addiktológus l Re�exológus 

l Akupresszőr  l Alternatív mozgás és 
masszázsterapeuta l Életmódtanácsadó 

és terapeuta l Szemtréner l Kineziológus

Bővebb
információ:

Konnektív 
Felnőttképző Kft.

www.konnektiv.hu
Tel.: 70/361-3446; 46/342-617

Egyedi 
méretek alapján 

egyéni elképzelés 
szerint elkészítjük 
konyha, szoba,

elõszoba bútorát 
egyszerûtõl az extráig. 

ÚJ BÚTORT az 
UJJ BÚTORTÓL!

Tel.: 06-70/339-5437 
e-mail: ujjbutor@freemail.hu

Helyszíni

felmérés!

NYUGALMAT BIZTOSÍTUNK

3530 Miskolc, Nagyváthy J. u. 15.
Tel.: 46/414-050
Email: info@vagyonvillmiskolc.hu
Web: vagyonvillmiskolc.hu

Komplex vagyonvédelem
• riasztó • tûzjelzõ 
• videó megfigyelõ
 rendszerek tervezése, 
 kivitelezése, karbantartása
• GPS-alapú 
 gépjármûkövetés 

ROVARIRTÁS
ÁGYI POLOSKA

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

Sáfrány Miklós 06-30/822-0730

   M
érteX

FÜGGÖNY
- MÉTERÁRU ÜZLET!

Miskolc, Széchenyi út 88.
 (Bejárat a Munkácsy köz felől)

www.mertex.hupont.hu

AKCIÓ! Gyermekmintás
függöny 1,80-3 m magas 
egységár: 1290 Ft

*2017. január 31-ig

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

Miskolcon és vonzáskörzetében! 
Kedvező árak, 25 km-es körzetben 

díjmentes kiszállás. 
Érd.: 70/456-3337

„PUMPI” DUGULÁS-
ELHÁRÍTÁS

Egyedi berendezések tervezésével és gyártásával 
foglalkozó miskolci cég keres hosszú távra kollégát 

a következő állás betöltésére:

Ipari hűtőgépszerelő
Pozíció betöltéséhez szükséges szaktudás:

n Képzett hűtőgépszerelő érvényes zöld/sárga/kék kártyával
n Legalább 3 év tapasztalat kereskedelmi hűtőrendszerekkel
n Villamos szaktudás –villamos rajzok értelmezése
n Hibák felismerése, javítása
n Danfoss hűtés szabályzók szabályzók ismerete
n Jó kommunikációs képességek
n Felhasználói számítógépes ismeretek, (MS.O�ce, szerviz szoftverek, stb.)
n a munkavégzéshez B jogosítvány legalább szükséges

Munkaidő:
n Napi 8-10 óra, rugalmas, készenlét is szükséges

Munka leírása/feladatok:
n Kereskedelmi hűtőberendezések javítása
n Megelőző karbantartása
n Villamos javítások
n Üzembiztonság fejlesztése

A jelentkezéseket fényképes önéletrajz megküldésével és a �zetési igény
megjelölésével várjuk az alábbi e-mail címre: allas150227@gmail.com

1000 FORINTOS ÜZLET
Várjuk szeretettel vásárlóinkat!

Női
divat felsők,

kötött pulóverek, tunikák,
mellények, kardigánok.

Női szabadidőalsók, nadrágok, 
leggingsek. Női divat csizmák,

bokacsizmák, bakancsok.
Fér� szabadidőalsók, nadrágok, pólók, 

felsők, pulóverek, széldzsekik, fér� 
magasszárú tornacipők. Lányka-�ú 

3 részes együttesek, szabadidőalsók, 
divat felsők, pólók, bélelt nadrágok,

farmernadrágok, gyerek gurulós 
cipők, lányka leggingsek, lányka 

kabátok, bébi ruházat és

sok minden más 
1000 Ft-ért!

Fotók megtalálhatók a Facebookon:          1000 Forintos Outlet

1000 FORINTOS 

OUTLET-ek

Nyereményjátékunkról 

érdeklődjön 
üzleteinkben!

l Miskolc, Andrássy u. 42.
l Miskolc, Vörösmarty u. 5-7.
l Szerencs, Rákóczi út 75.
l Tiszalúc, Széchenyi út 9.
l Mezőkövesd, Mátyás út 2.
l Tiszaújváros, 
    Szent István út 7-9.
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