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SZERVO kormányművek, 
szivattyúk, kardántengelyek, 

felnik  javítása, 
GUMI és GYORSSZERVIZ

06-30/9286-648

Miskolc 04. hét

Jelentős terhektől mentesül a 
Miskolci Egyetem, kiváltották 
a miskolci Zenepalota PPP-
konstrukcióját./3. oldal

Letehette batyuja 
terhét a rektor

Fo
tó

: B
uz

af
al

vi
 G

yő
ző

Pálinkagála a Palotában. A pálinka ma már nem 
kommersz ital. Impozáns külsőségek között január 20-21-én 
tartották Lillafüreden, a Palotaszállóban a Quintessence (VIII.) 
Pálinka- és Párlatverseny eredményhirdetését./3. oldal

Fotó: magánarchívum

Összefogást kezdeményezett 
a legendás Csontváry-mű, 
az Öreg halász megújulásá-
ért a Herman Ottó Múzeum. 
/11. oldal

Megmentik az 
Öreg halászt
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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!)

 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!

MISKOLC, Bessenyői u. 6. Telefon: 46/506-199    
Nyitva: H–P: 8.30–17.00, Szo.: 8.30–13.30-ig

EDELÉNY, Bányász u. 24/A. Telefon: 48/525-213 
Nyitva: H–P: 8.00–17.00, Szo.: 8.00–12.00-igAKCIÓ!

Telefon: 70/669-6812
PB gázpalack

INGYENES 
házhoz szállítás!

A legjobbtól

a legjobb áron!

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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Vadászvizsga -
Tanfolyam

Az Észak-magyarországi
Vadásszövetség, - akkreditált 

képzésben - vadászvizsgát
megelőző tanfolyamot indít!

2017. február 11-től
Miskolcon

a Vadászszövetség székházában
szombat - vasárnap 8.00–18.00 óráig

(100 óra: 5 hétvége, 10 alkalom)
A felkészülést ne bízza a véletlenre! Jelentkezzen a már két

évtizede oktatást végző és a vadászjelöltek sokaságát sikeresen 
felkészítő VADÁSSZÖVETSÉG képzésére!

Bővebb információ: 46/504-125, 30/239-4920

Diákoknak

10%
kedvezmény!

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI
VADÁSSZÖVETSÉG
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Szuper ügyek
Rekordszámú neve- ■

zés (1318 minta) érke-
zett az Ongai Kulturális 
Egyesület által szerve-
zett Quintessence 
(VIII.) Pálinka- és Pár-
latversenyre. 

Az eredményhirdetést im-
pozáns külsőségek között ja-
nuár 20-21-én tartották Lilla-
füreden, a Palotaszállóban. A 
verseny abszolút győztese az 
Agárdi Pálinkafőzde, míg a 
megmérettetés legjobb pálin-
kája a Shiszler Pálinkafőzde 
Vilmoskörte pálinkája lett. A 
33 nagyaranyérmes pálin-
ka közül a társadalmi zsűri 
tagjai választották ki a kö-
zönségdíjas pálinkát. Meg-
nyitójában Tuzson Bence, a 
Miniszterelnöki Kabinetiro-
da kormányzati kommuni-
kációért felelős államtitkára 
így fogalmazott: „Nemcsak a 
szép magyar nyelv az egye-
di a világban, hanem jó 

néhány más dolog mellett a 
magyar pálinka is, hiszen 
ez is egyedi, sajátosan ma-
gyar és minőségi. Nagyon 
jó, hogy a pálinkának egy-
re jobb és egyre nagyobb a 
megbecsültsége mind itthon, 
mind a világban, és ma már a 
pálinka nem kommersz ital, 
kultúrája van és bekerült a 
hungaricumok közé. „

A  Q u i n t e s s e n c e 
Competition - korábbi nevén 
Ongai Pálinkaverseny - az el-
múlt években nem csak ha-
zánk, de egész Közép-Európa 

meghatározó pálinka- és pár-
latversenyévé nőtte ki magát. 
Évek óta több mint ezer min-
ta érkezik a seregszemlére - 
hangsúlyozta Takács László 
versenyigazgató. Most ha-
zánkon kívül Romániából, 
Ukrajnából, Szlovákiából, 
Németországból, Lengyel-
országból, Törökországból 
és Kínából 264 nevezőtől ér-
kezett a versenyre pálinka 
és párlat.

A társadalmi zsűri szava-
zata alapján a közönségdíjas 
pálinka címet a Sáppusztai 

Pálinkafőzde málna pálinká-
ja kapta. A verseny abszolút 
győztese az Agárdi Pálinka-
főzde lett, míg az 1318 min-
ta közül a szakavatott 28 fős 
nemzetközi zsűri a Shiszler 
Pálinkafőzde Vilmoskörte 
pálinkáját ítélte a legjobb-
nak. A magán és bérfőzetők 
között az abszolút győztes 
a csákberényi Pataki Attila, 
míg a legjobb magán és bér-
főzetett pálinka címet 31 ka-
tegória győztes termék közül 
Pucsok Sándor szilva pálin-
kája érdemelte ki. A zsűri 
döntése alapján: arany ok-
levelet 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.

SZI - BGy

Ökumenikus megemlékezés. A Nagybányai Vitéz Horthy Miklós által 
1920-ban alapított Vitézi Rend Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Törzskapitánysága szer-
vezésében ökumenikus megemlékezést tartanak január 29-én délelőtt 11 órai kezdettel 
az 1945. január 24-én málenkij robotra elhurcolt több mint 400 diósgyőri polgári lakos 
emlékére. Az eseményre a Diósgyőri várnál lévő régi óvoda emléktáblájánál kerül sor.

Még elképzelni sem tudom, mi-
lyen szörnyű érzés lehet elve-
szíteni a gyermekemet. Nem 
tudom, hogyan lehet tovább 
élni ezután. Amikor még utol-
só pillanat sincs a búcsúzásra. 
Amikor egy fogászati röntgen-
képpel kell elutazni egy idegen 
országba, hogy a még egy hét-
tel ezelőtt életerős, célokkal te-
li, mosolyogva integető fiadat 
azonosítsd.
Azt tudom, hogy ez néhány nap-
pal ezelőtt megtörtént olyan 
családokkal, akiket személye-
sen nem ismerek. Az angyalok 
magukra hagyták abban a pilla-
natban azt a buszt Olaszország-
ban. Amikor először megláttam 
a hírt a portálokon csak üresen 
bámultam a sorokat. Ott volt 
bennem a düh, hogy miért tet-
te ezt a sors? Miért nem kímél-
te meg őket? 
Az unokám születése előtt a szü-
leinek a legnagyobb szorongása 
abban volt: mi lesz, ha rajtuk kí-
vüli okokból történik valami ve-
le? Ha nem vesz majd levegőt, 
ha nem hallják, hogy mozdul? 
Hiába osztottam meg velük a ta-
pasztalatomat miszerint: ahogy 
megszületik, vele együtt szülővé 
is válnak. Valahonnan legbelülről 
jön majd az, mit kell tenni és jön 
majd a biztonság érzése is. 
De nem akartak semmit sem a 
véletlenre bízni. A kiságy a háló-
szobájukba került, megvették a 
bébiőrt, és 24 órás készenlétben 
élték a napjaikat. Mintha csak 
magamat láttam volna 30 évvel 
ezelőtt. Aztán ahogy múltak a 
napok, úgy jött a bizonyosság, 
minden rendben van. 
Emlékszem a saját félelmeimre a 
fiam első lázánál, az erőm meg-
sokszorozására, amikor ölben 
rohantam vele a kórházba, mert 
befulladt, vagy azokra a napok-
ra, amikor fognom kellett a fejét, 
mert a fülét szúrták fel, és vele 
együtt sírtam a székben.
A sok álmatlan éjszakára, a há-
nyásokra, hasmenésekre, a még 
nem akarok aludni küzdelmek-
re. Az iskolai intőkre, az osztály-
termi verekedésekre, a szülői 
értekezleteken való lesütött 
szemmel ülésekre, a kamasz-
kori éjszakai kimaradásokra. A 
morgásaimra, a kiabálásokra, a 
veszekedésekre. De egyben min-
dig is biztos voltam: az életem 
legnagyszerűbb dolga az, hogy 
gyermekem született.
Ma Magyarországon nincs olyan 
anya, aki ebben a tragédiában 
ne gondolta volna újra az életét, 
hálát adva a sorsnak, hogy ott 
van mellette a gyermeke épen, 
egészségesen. Anyák és apák fe-
jezik ki azt: érzelmileg támogat-
ják azokat a családokat, akiknek 
ezzel a szörnyű tragédiával kell 
szembe nézniük.
A teremtő adjon nekik eh-
hez erőt, hogy elviseljék a 
megváltoztathatatlant!

SZI – Maros Éva

RÚZS

Gyász
A málna és a vilmoskörte tarolt

Jelentős terhektől  ■
mentesül a Miskolci 
Egyetem, kiváltották a 
miskolci Zenepalota 
PPP-konstrukcióját.

A múlt év decemberében 
PPP-konstrukció kiváltásá-
ról írt alá szerződést Dr. De-
ák Csaba, a Miskolci Egye-
tem kancellárja Palkovics 
László oktatásért felelős ál-
lamtitkárral. A Zenepalotá-
hoz kötődő megállapodás a 
jövőben jelentős megtakarí-
tásokat fog eredményezni a 
Miskolci Egyetem számára. 
Az ME Bartók Béla Zenemű-
vészeti Intézet képzésének 
otthont adó impozáns, neo-
barokk stílusban épült és 
eredetileg 1927-ben átadott 
Zenepalotát 2009-ben nyilvá-
nították műemlékké, és ekkor 
kezdődött meg a felújítása is, 
amely 2011-re fejeződött be. 

Az épület több mint 1 mil-
liárd forint értékű rekonst-
rukciója ún. PPP (magántő-
ke bevonásával közfeladat 
ellátása)-konstrukció kereté-
ben valósult meg. Ez később 
kedvezőtlennek bizonyult, és 
komoly terheket rótt a Miskol-
ci Egyetemre.

A Miskolci Egyetem elmúlt 
éveit pénzügyi szempontból 
stabilizálódás, megerősö-
dés jellemezte: a likviditá-
si problémák megszűntek, 
az intézmény gazdálkodása 
harmonikus pályára állt, a 
decemberben aláírt megál-
lapodás folytán pedig a jö-
vőben még több forrás juthat 
a fejlődésre, a fejlesztésekre 
– jelentette ki a január 25-i 
sajtótájékoztatón Dr. Deák 
Csaba. A Zenepalota PPP-
konstrukciójának decemberi 
kiváltása méltó záróakkordja 

volt a 2016-os évnek - tette 
hozzá. Prof. Dr. Torma And-
rás rektor kifejtette, hogy 
a PPP-projektek esetében a 
magánszféra járt jól, a felső-
oktatási intézményekre sú-
lyos terheket róttak a konst-
rukciók. Arról is szólt, hogy 
megválasztásakor 3 súlyos 
terhet örökölt a batyujába: a 
PPP-konstrukciót, a főépület 

bejáratának rendezetlenségét 
éd morális, gazdasági válsá-
got. Ez év elején letehetem 
batyum 3 terhét - fogalmazott 
a rektor. A fenntartót képvi-
selő Dr. Solti Péter, az EMMI 
miniszteri biztosa szerint a 
kormány a jövőben is folytat-
ni tervezi a PPP-konstrukciók 
kiváltását a felsőoktatás-
ban. SZI - BGy

Letehette batyuja terhét a rektor

Fotó: Buzafalvi Győző

Fotó: Buzafalvi Győző

32017. január 27.
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aKCIÓ! Őzugró elején 1650m2-es telken 
90m2-es, 2,5 szobás, HŐSZIGETELT, tégla, 
cseréptetős, jó állapotú családi ház gázcirkó 
és vegyes tüzeléssel, melléképületekkel, 
garázzsal eladó. Ár: 5,99 MFt. Tel.: 06/30-
227-2273.

alsózsolca Vaytelepen, 110 nm nagyságú, 
3 szobás, téglaépítésű, gázkonvektor fűtésű, 
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 szi-
likátból épült, gázkonvektor fűtéses, teher-
mentes, azonnal birtokba vehető családi 
ház 1923nm telken eladó. Ár:3,95M Ft. Tel.: 
0630/408-3308.

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

Győri kapuban, 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 (+mel-
léképülettel). Fűtése: turbó gázkazán- cirkó 
+ kandalló. Felújított: új tető, gépészeti fel-
újítás, egyedi konyha. Irányár: 15,4MFt. Érd.: 
30/535-7946.

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

Hernádkakban eladó 4 szoba, 2 fürdőszo-
bás, garázsos családi ház 1900 nm telekkel. 
Iár: 6,5 MFt. Tel.: 20/9168-855.

Mályiban eladó egy jó állapotú, szige-
telt, ötszobás, 2 fürdőszobás, lapradiáto-
ros családi ház. A házhoz tartozik egy 100 
m2 alapterületű helyiség, melyben egy sza-
una került kialakításra. Irányár: 23Mft. Érd.: 
70/450-51-89.

Mezőcsát, Arany J. utcában 100nm, 3 szo-
bás, 1985-ben szilikátból épült, jó műsza-
ki állapotú, tehermentes, azonnal költözhe-
tő, gázkonvektor és kályha fűtéses családi 
ház 2094nm telken eladó. Ár: 7,5M Ft. Tel.: 
0630/408-3308.

Miskolc Görömböly központjában 533 m2-es 
telken 100 m2-es, FELÚJÍTOTT, egyszintes, 
szép állapotú, 2 szoba+nagy nappalis, tera-
szos, garázsos, tégla, cseréptetős családi ház 
eladó. Nagyon szép konyha! Ár: 29,9 MFt. 
Tel.: 06/30-227-2273.

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: 2017/04. 

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.
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Kos - Ha segítségért fordul-
nak Önhöz, legyen ideje leülni 
és beszélgetni mások prob-
lémáiról. Ez az időszak Önnek 
is hozhat nehéz helyzeteket, így 

nem árt, ha többekkel is jó viszonyt ápol. 
Adjon nekik lehetőséget, hogy kifejtsék 
a véleményüket. A türelem meghálálja 
önmagát. 

Bika - Energiáit az új 
lehetőségek felkutatására 
fordítsa, járjon nyitott szemmel 
és ragadja meg a kínálkozó 
alkalmakat. Ezt a jó tanácsot 

a szerelem terén most ne alkalmazza. A 
csillagok állása nem az érzelmi impulzu-
sok szabad áramlásának kedvez, hanem 
a kreativitásnak. 

Ikrek - A szerelemben óva-
kodjon a légvár építésétől, ma-
radjon csak a realitás talaján. 
Munkája során is fogadja meg 
ezt a tanácsot, most nem az 

álmodozás ideje van. Kemény munkával 
azonban elérheti céljait. Mindemellett 
figyeljen az egyensúlyra! A családját ne 
hanyagolja el, mert számítanak Önre!

Rák - Még önmagát is meg 
fogja lepni azzal, hogy milyen 
jó ütemben halad teendői 
elvégzésével. Egyedül a csil-
lagok kavarhatnak be Önnél, 

ugyanis a hét közepén hangulatinga-
dozóvá és fokozottan érzékennyé válik, 
ami miatt azt érzi, mintha az egész világ 
összefogott volna Ön ellen.

Oroszlán - A héten a csil-
lagok nem igazán engedik 
meg Önnek a tétlenkedést. 
Nem csak, hogy cselekvésre 
sarkallják majd, hanem zűrös 

ügyek megoldására is. Csodavárás helyett 
mindenképpen menjen is utánuk! A hét 
romantikát és szenvedélyt ígér, különösen 
akkor, ha nyitott a kezdeményezésre.

Szűz - A csillagok igyekszenek 
Önt tehermentesíteni azért, 
hogy a fontosabb dolgokra 
és ugyanakkor önmagára is 
jusson elég ideje és ne csak 

azt érezze, hogy állandóan robotol és alig 
akad valami öröme az életében. Rengeteg 
munka vár Önre a héten, de szerencse, 
hogy bírja a terhelést.

Mérleg - Sokan szeretnék 
elcsábítani, de csak akkor 
engedjen, ha biztos benne, 
hogy az illető valóban a szíve 
választottja. Ha párkapcsolat-

ban él, számoljon a következményekkel. A 
napokban más területeken is megnőnek 
a lehetőségei, főleg a karrierben, esetleg 
a tanulmányai terén.

Skorpió - Komoly döntéseket 
kell meghoznia, ezért ne a 
megérzéseire hagyatkoz-
zon, hanem a józan eszére. 
A szélsőséges gondolkodástól 

óvakodnia kell, mert elronthat mindent. 
Ahogy közeledik a céljai eléréséhez, egyre 
türelmetlenebbé válik. Ne kezdjen kap-
kodni, mert így csak hibázni fog.

Nyilas - Szeretteire minden 
helyzetben számíthat és biztos 
lehet a barátai támogatásában 
is. A gondokat most tegye 
félre és élvezze az élet kínálta 

lehetőségeket. Nincs más dolga, mint 
követnie az Ön előtt megvilágított utat. 
Csak ne essen pánikba attól, hogy 
küszöbön vannak az álmai. 

Bak - Ha nagyobb figyelemre 
vágyik, ne erőszakkal próbálja 
kiharcolni. Ha a háttérben 
állva megmutatja, lehet Önre 
számítani, kivívhatja ugyanúgy 

az elismerést. Ez ráadásul sokkal hosz-
szabb távon jelent majd megbecsülést, 
hiszen megdolgozik érte. A csillagok 
állása a szerelemhez is kedvező!

Vízöntő - A következő napok-
ban szüksége lesz arra, hogy 
biztos háttere legyen, ahol 
megnyugodhat, ezt csak a 
családja biztosíthatja. Ahogy a 

hétköznapjait is elkerüli az unalom, úgy 
a szerelmi életét is. A szingliknek ez az 
új partner lehetőségét vagy az izgalmas 
randevúkat jelenti.

Halak - Kiegyensúlyozottnak 
érzi magát, derűlátó és lelkes. 
A kisebb gondoktól eltekintve 
nem is lesz olyan rossz ez az 
időszak. Kifejezetten elemében 

lesz, tele erővel, energiával. Habár hajla-
mos elábrándozni a havas táj látványában, 
vigyáznia kell az ízületeire, öltözzön 
melegen.

 HOROSZKÓP 5. HÉT (2017. január 30-tól február 5-ig)

ATLAS-HAUS
TÁRSASHÁZKEZELÕ KFT. 

A LEGJOBB
VÁLASZTÁS!

HA BIZALMATLAN,
ELÉGEDETLEN

A JELENLEGIVEL

VÁLTSON!
SZAVAZZON NEKÜNK 
BIZALMAT!
TÁRSASHÁZAK 
KÖZÖS KÉPVISELETE

www.atlashaus.hu 
Miskolc, 

Arany János utca 35. Földszint 1. 
Telefon: 46/ 321 607
Mobil: 30/ 9458 555 

    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

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

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

LAKÁS- ÉS CSALÁDI HÁZRA

ENERGETIKAI
TANUSÍTVÁNY

(ZÖLDKÁRTYA)

A KÉK BÁSTYA INGATLAN IRODÁBAN
Miskolc, Szemere u. 20. Tel.: 06-30/9853-559

SEGÍTS VELÜNK 
A SZINYEISEKNEK!
Fiatalok támogatásával foglalkozó civil szervezetként  
úgy gondoljuk, hogy valamilyen formában nekünk is részt 
kell vennünk az olaszországi tragédia érintettjeinek 
megsegítésében. Társadalmi felelősségvállalás keretében 
egyesületünk felajánlásokat gyűjt, melyeket transzparens 
módon eljuttatunk a Szinyei Merse Pál Gimnáziumnak  
és a tragédiában érintett családoknak.
 Digitális Nemzedékért Egyesület 
 számlavezető bank: MKB Bank Zrt. 
 bankszámlaszám: 10300002-10669113-49020019 
 közlemény: Szinyei MPG felajánlás
PayPal felajánlási lehetőség: 
 https://www.paypal.me/digitnemzedek
Az adományokkal kapcsolatban minden további kérdésre kizárólag az egyesület jogosult választ adni.
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Miskolc Margittai utcán kétszintes, tégla, 
cseréptetős, 4 szoba+nappalis, 2 erkélyes, 
jó állapotú családi ház nagy garázzsal, pin-
cével eladó 585 m2-es telken. Szomszédos 
585 m2-es telek is eladó. Ár: 22 MFt. Tel.: 
06/30-227-2273.

Miskolc Szirma elején 532m2-es telken 
180m2-es, kétszintes, nagyon JÓ! álla-
potban lévő, tégla, cseréptetős, 4 szoba, 2 
konyhás, nagy fürdő+zuhanyzós, 2 generá-
ciónak is alkalmas ház eladó. Háromszobás 
lakást beszámítok. Ár:19 MFt. Tel.: 06/30-
227-2273.

Miskolc, Bábonyibércen eladó 75 nm-es gáz-
fűtéses kis családi ház 230 nm telekkel. Iár: 
4,9 MFt. Tel: 20/9168-855.

Miskolctól 20 km-re Hejőpapin összkomfor-
tos családi ház eladó. Miskolci csere lehet-
séges. Érd.: 06-70/408-4602.

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.

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

sajóecsegen eladó 3 szobás felújítandó csa-
ládi ház garázzsal 1580 nm telekkel. Iár: 8,5 
MFt. Tel.: 20/9168-855.

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

50nm-es, 2 szobás, gázfűtéses, csendes 
lakás a Petneházy bérházaknál eladó. Irány-
ár: 6,5MFt. Tel.: 70/205-0468.

73 nm miskolci panellakás eladó, irányár 
5,6 M Ft. Tel.: +3670/637-8154.

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 
falazatú, gázkonvektor fűtésű, tehermentes, 
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, teher-
mentes, magasföldszinti, azonnal költözhe-
tő lakás eladó 4 szintes épületben. Ár: 4,9 M 
Ft. Tel.: 0670-701-2271.

Miskolc belváros Szinvapark mellett, panel-
programon és teljes belső felújításon átesett, 
55 m2-es, 2 szobás, mért fűtéses, panorá-
más lakás bútorokkal együtt eladó. Ár: 9,5 
MFt. Tel.: 70/3383-936.

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 Testvérvárosok úton a Tapolcai elága-
zásnál első emeleti, 55 nm, 1+2 félszobás, 
részben műanyag nyílászárós, erkélyes lakás, 
tiszta rendes lépcsőházban, kiváló közleke-
déssel eladó. Ár: 5,1 M Ft. Tel.: 0670-701-
2271.

Belvárosi, GÁZCIRKÓS, 84m2-es, 3 külön 
nyíló szobás tetőtéri (nettó 65m2) lakás a 
Katalin köznél eladó. Szép állapotú, hőszi-
getelt ablakok, új bejárati ajtó, zárt udvari 
garázs az árban benne! Ár: 11,9MFt. Tel.: 
06/30-227-2273.

eladó a Kiliánban egy 38nm-es, déli fekvésű, 
meleg, nagy konyhás, szépen felújított lakás! 
Az ingatlan új műanyag hőszigetelt ablakok-
kal, és új biztonsági ajtóval ellátott, gépé-
szetileg is felújított! Irányár: 4,99M Ft. Érd.: 
30/535-7946.

Kilián kedvelt részén, a Budai Nagy Antal 
utcában eladóvá vált egy magasföldszinti, 35 
nm-es, nagy konyhás garzonlakás. Az ingat-
lan felújított állapotú, gázkonvektoros, a külső 
ablaküvegek hőszigeteltek. Irányár: 5,39MFt. 
Érd.: 30/627-4025.

Miskolc-avas, Áfonyás utcában 55nm, 1+2 
félszobás, 8.emeleti, erkélyes, átlagos álla-
potú panellakás eladó. Ár: 4,9M Ft. Tel.: 
0630/408-3308.

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, Győri kapui lakóparkban 87m2-es, 
3 külön nyíló hálószoba+nappalis, új építésű 
lakás szép állapotban, modern konyhával, 27 
m2-es terasszal, liftes házban III. emeleten, 
cirkófűtéssel nagyon alacsony rezsivel eladó. 
Ár: 21,5MFt. Tel.: 06/30-227-2273.

Miskolc, Kilián-dél, Iván utcában 41nm, 1,5 
szobás, 3.emeleti, jó állapotú, tehermentes, 
tégla, konvektoros társasházi lakás három-
emeletes házban eladó. Ár: 4,8M Ft. Tel.: 
0630/408-3308.

Miskolc, Kilián-dél, Iván utcában 57nm, 
2 szobás, 4.emeleti, erkélyes, távfűtéses, 
minőségi anyagok felhasználásával, fiatalo-
san felújított társasházi lakás négyemeletes 
házban, kiváló lakóközösségben eladó. Ár: 
8,5M 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: 6,9M 
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: 5,9M Ft. 
Tel.: 0630/408-3308.

Miskolc-belvárosában 46nm, 2 szobás, 
2.emeleti, újszerű állapotú, belső udvaros, 
nagy teraszos, fiatalos, kis rezsijű lakás 
eladó. Ár: 9,4M 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 utcában 35nm, 1,5 
szobás, 6.emeleti, jó állapotú, tehermentes, 
azonnal költözhető panellakás eladó. Ár: 4,5M 
Ft. Tel.: 0630/408-3308.

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-Győri kapu, Győri kapu úton a 
szolgáltatóházzal szemben 48nm, 2 szobás, 
4.emeleti, átlagos állapotú, tégla, konvek-
toros fűtéses, azonnal költözhető társasházi 
lakás négyemeletes házban eladó.  Ár: 5,8M 
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.

széchenyi utcában eladó egy részben fel-
újított, 41 nm-es polgári stílusú, galériás, 1. 
emeleti 1,5 szobás lakás. A nyílászárók és a 
bejárati ajtó cseréje is megtörtént. Irányár: 
8,1 MFt. Érd.: 30/535-7946.

szTK-nál igényesnek, korszerűsített, 44 m2, 
szoba-nappali ebédlőkonyhás társasház gk. 
beállóval eladó. Ár: 9,2 M Ft. Tel.: 0646/356-
341, 0630/527-7304.

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. 
Ár:4,49M Ft. Érd.: 30/535-7946.

szentpéteri kapuban eladásra kerül egy 
53nm-es, 2 szobás lakás. WC, fürdőszo-
ba praktikusan külön, műanyag hőszige-
telt ablakok, egyedi tervezésű konyhabútor, 
redőny minden helyiségben. Csendes környe-
zet, U alakú játszótér. Irányár: 7,6MFt. Érd.: 
30/535-7946.

LAKÁSFELÚJÍTÁS!
FESTÉS, BURKOLÁS!
MOST 20% AKCIÓ!
Kék Bástya Ingatlan % 20/246-50-72

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!

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

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!

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!

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!
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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.

Budapesti kisebb lakást vásárolnék kész-
pénzért. Lehet felújítandó is. Tel: +36-70/949-
0944.

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

Keresek Miskolcon eladó lakást, házat, meg-
lévő érdeklődőink részére. Ingatlanát rövid 
határidőn belül eladom. Tel.: 70/4505-189.

Megbízható, nagy tapasztalattal rendelke-
ző ingatlaniroda vállalja miskolci lakások és 
családi házak rövid időn belüli értékesítését 
és bérbeadását. Tel.: 70/3383-936.

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

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

a l B é r l e T K í N á l a T

Miskolc, Jósika utcán MÉRT FŰTÉSŰ, 3 
külön nyíló szobás, jó állapotú erkélyes 
lakás 4 emeletes ház 4. emeletén hosszú 
távra kiadó. Ár: 70 000+rezsi+2 hó kaució. 
Tel.: 06/30-227-2273.

Miskolcon a Széchenyi úti 51 m2-es, I. eme-
leti, gázos lakás irodának is alkalmas, hosszú 
távra kiadó. Érd.: 0630/9984-698.

é P í T é s I  T e l e K

a Szervezet utcán, közel a Diósgyőri várhoz 
1000 nm összközműves építési telek eladó. 
Ár: 7,9 M Ft. Tel.: 0670-701-2271.

erdőtelek (M3) központjában telek eladó. 
Ár: 480eFt. Érd. Fő út 125. Tel.: 06-20/513-
9453.

Ongán eladó 680 nm építési telek 9ö nm 
kész alappal, lábazattal. Iár: 3,5 MFt. Tel.: 
20/9168-855.

Belvárosi, a Városház tértől pár méterre lévő, 
33% beépíthető, 600 nm összközműves, 
kiváló építési telek eladó. Ár: 9,9 M Ft. Tel.: 
0670-701-2271.

Belvárostól 10 percre, Kistokaj új építé-
sű részén az Árpád utcában összközműves, 
970 építési telek eladó. Ár: 5,7 M Ft. Tel.: 
70/3383-936.

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.

F ö l d ,  K e r T 

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

a történelmi avasi pincesoron borospince 
présházzal eladó! Az ingatlan 30 nm, a pin-
ce 70nm, víz, villany és csatorna bevezetve. 
Ár: 2,3 M Ft. Tel.: 0670-701-2271.

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

Miskolc Szentpéteri-kapuban eladó beveze-
tett élelmiszerbolt teljes berendezéssel. Iár: 
9,9 MFt. Tel.: 20/9168-855.

Miskolc, abszolút belvárosában iroda-
ház kiadó. 3 szint + a földszint szintenként 
120nm. Akár egyben vagy szintenként lehet 
az ingatlant bérelni. Tel.: 0630/408-3308.

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 .

e514 kombájn eladó, klíma-szecskázó, nap-
raforgó kukorica asztal. Tel.: 0620/5665-
503.

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

J á r M ű K e r e s é s 

autófelvásárlás! Állapot és kortól füg-
getlenül azonnali készpénzfizetéssel! Tel.: 
0670/625-5878.

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

TARGONCAVEZETŐ
TANFOLYAM

Felnőttképzési nyilvántartási szám: E-000042/2016/A06

TARGONCAVEZETŐ 
TANFOLYAM

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

Tel.: 46/401-006

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

lada.hu

Egyedi megjelenésű
LADA Jubileum széria.
Készletről, azonnal!

Idén 50 éves az AVTOVAZ. Ünnepeljen velünk és állítsa össze autója extra felszereltsé-
gét. Válasszon készleten lévő személyautóink közül és kérje az Ön igényeinek megfelelő 
plusz tartozékokat. A részletekről érdeklődjön márkakereskedésünkben! 

A feltüntetett árak az áfát és regisztrációs adót tartalmazzák. LADA Granta Sedan • 
Vegyes fogyasztás: 6,4–7,1 (liter/100 km). CO2 kibocsátás: 148–164 (g/km).   
A fotó illusztráció.

Variálható 
extrák, 

testreszabott kényelem.

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

Lada_2016_Jubileum_79x89_Granta_Miskolc.indd   1 05/10/16   11:07

HUNTh m
Consulting Kft.

TÓTHTÓTH AU ÓSISKOLAAU ÓSISKOLAT
Nytsz: 05-0059-05

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 

Aki velünk 
költözik,

idõt és pénzt
spórol meg!

BELFÖLDI ÉS NEMZETKÖZI

FUVAROZÁS-
KÖLTÖZTETÉS
Gyorsan, pontosan, megbízhatóan!

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

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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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 
tárgyat, teljes hagyatékot vásárolok kor-
rekt 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, teljes hagya-
tékot. Tel.: 0646/348-436, 0620/388-7997.

N ö V é N y

KUKOrICa VETŐMAGOK: Dekalb, 
Pioneer, Syngenta januárban akciósan 
rendelhetők házhoz szállítással.  www.
kukoricavetomag.hu  Tel.:06-20/980-
4449.

e G y é B  e l a d á s

akác, tölgy, hasított tűzifa számlával 
11.500 Ft/m3 kiszállítással. Hétvégén is! 
Tel.: 06-20/623-9069.

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.

Hasított kalodás tűzifa konyhakészen 
80x80x130-as kaloda 14500Ft/m3 akác, 
tölgy, bükk, házhoz szállítva. 3 kaloda ese-
tén fuvarmentes. 10 hónapos kivágás. 
30/395-6103

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

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

Kalodás tűzifa akció! Házhoz szállítva 3 kalo-
da esetén fuvarmentes! Akác, tölgy, bükk kb. 
10 hónapos kitermelés! 80x80x130-as kalo-
da Ár: 14500 Ft/m3. Konyhakészen! Tel.: 
30/514-4340.

Konyhakész, ömlesztett, kalodás tűzifa, 
kiszállítással 12500Ft/m3. Szén kapható. 
Tel.: 06-20/467-8539.

Minőségi vastag tűzifa, bükk, tölgy, gyer-
tyán ömlesztett 14.000 Ft/m3. Ingyen ház-
hoz szállítás. Ugyanitt darabos szén kap-
ható 2500 Ft/q (25 Ft/kg). Tel.: 20/382-
3027.

Konyhakész-kalodás tűzifa számlával 
12000Ft/m3,-ömlesztve is. Ingyenes kiszál-
lítás. Tel.: 06-70/590-4645, 06-30/261-
3813.

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.

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

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

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

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

...AHOL AZ ELKÉPZELÉSEINK TALÁLKOZNAK...

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

@

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

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

Megbecsüljük
értékeit!

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

érméket, retro gyárgyakat vásárolunk

06-30-461-7708
Üzletünk költözés alatt

ingyeneskiszállás100%értékgarancia38
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lomtalanítás ingyen! Lomjait, régi meg-
unt dolgait ingyen elszállítom cserébe pár 
használható dologért. Tel.: 0620/353-
4938.

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, lomtala-
nítása. Érd.: 20/433-3119, 70/6200-973

lakásfelújítást, átalakítást, festést, mázolást, 
tapétázást, burkolást, kőműves munkákat vál-
lalunk garanciával. Érd.: 30/9435-018.

8 2017. január 27.

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

ÚGY ÉRZI HALLÁSA SOKAT ROMLOTT?
A BESZÉDET NEHEZEBBEN ÉRTI MEG?

Keresse fel az audiológiai állomásainkat!
l Otoneurológiai (Egyensúlyvizsgálat) 

Magánrendelés 
l Szédüléses panaszok 
teljes körű kivizsgálása 

l Fül-orr-gége szakvizsgálat 
l Hallásvizsgálat 

l Hallókészülék ellátás 
l Beutaló és sorban állás nélkül!

MISKOLC, Semmelweis Kórház Sztk. épület Csabai kapu 9-11.
Rendelési idő: hétfő-péntek: 8.00–15.00
Időpont egyeztetés: 06-70/397-5460
E-mail: regionalhear@gmail.com

ÓZD, Váll. Közp. és Inkubátor Alapítvány, Jászi Oszkár u. 3. I. em.
Rendelési idő: hétfő-péntek: 9.00–14.00
Időpont egyeztetés: 06-70/415-7725
E-mail: regionalhear@gmail.com

POLGÁR, Hősök u. 1. Rendelési idő: hétfőnként: 9.00–15.00
Időpont egyeztetés: 06-70/415-7725
E-mail: regionalhear@gmail.com

Szikszó II. Rákóczi Ferenc Kórház - Rendelő
SZIKSZÓ, Kassai út 45-49.
Időpont egyeztetés: 06-70/415-7725
E-mail: regionalhear@gmail.com

REGIONÁLIS
HALLÁSVIZSGÁLAT

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

minőségi,
megújuló, 

környezetbarát 
kazánok 

kandallók

Miskolc, Csabavezér u 115. Tel.: 06-30/303-8648

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

díjmentes kiszállás. 
Érd.: 70/456-3337

„PUMPI” DUGULÁS-
ELHÁRÍTÁS
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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

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

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

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.

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

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

TeHerTaXI, FUVAROZÁS, BÚTOR-
HÁZTARTÁSIGÉP-ÉPÍTŐANYAG-RAKLAPÁRU-
SZÁLLÍTÁS, KISKÖLTÖZTETÉS, ALACSONY 
ÁRON, ZÁRT FURGONOKKAL. 70/514-4540.

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

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

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

V á l l a l K O z á s

Feleslegessé vált cégét megvásároljuk! 
Magas házipénztár, tagi kölcsön előnyben. 
Tel.: 06-30/3454-724.

M U N K a H e l y e T  K í N á l

213.000 Ft bruttó fizetés, ingyen szállás, elő-
leg megoldott. Sárvárra betanított munkáso-
kat keresünk többműszakos munkarendbe. 
Érd.: 06-20/224-0242, 06-30/791-0950.

a STRONG-SECURITY Kft értékszállító fegy-
veres vagyonőrt keres. Tel.: 0620/559-
6725.

alkalmazottat felvesz ingatlaniroda fő 
vagy másodállásba (alapbér+jutalék). Tel.: 
06-30/334-5262.

aPM Personal GmbH keres Németországba 
festésben, hőszigetelésben, korrózióvéde-
lemben jártas munkatársakat német beje-
lentéssel.  zoltan.timar@apm-personal.com

Baromfitelepre gondozót keresek ottlakással. 
Tel.: 0630/634-6950.

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. Fényké-
pes önéletrajzokat a defincsisarok@
freemail.hu e-mail címre kérem Érd.:  
30/ 9650-344

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

Belovagló lovast keresünk távlovakhoz 
Ostorosra. 6 órás munkaidő, jó fizetés. Tel.: 
06-30/967-4107.

Budapesti munkahelyre kőműves, vassze-
relő, ács brigádot keresünk bejelentett mun-
kahelyre. 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

elektródával hegeszteni tudó lakatos, 
hegesztő munkatársat keresünk budapes-
ti munkavégzésre. Jelentkezni: 8-16 között. 
Tel.: 20/440-8355.

Miskolc (MVK jegypénztárban) látvány-
pékség és édességboltba szakképzett 
eladót keresek. Nyitva tartás: 5-19 h-ig. 
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal:  
babcy@digikabel.hu

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, versenyké-
pes fizetés, Cafeteria, vidéki munkatársaknak 
munkába járás támogatása. Jelentkezés: az  
iroda.miskolc@adecco.com  vagy személye-
sen a Miskolc, Szentpéteri kapu 80. 2. emelet 
címen. Adecco Kft. 30/210-5584.

Juhászt keresek és állatszerető embereket 
ottlakással hosszú távra. Tel.: 06-30/499-
6716.

Miskolc melletti fémszerkezet-gyártással 
foglalkozó cég keres 2 műszakos munkarend-
be gyakorlattal rendelkező CO-hegesztőket, 
szerkezetlakatosokat. Hosszú távú, hivata-
los munkaviszony. Kereseti lehetőség nettó 
220-280.000 Ft. Bejárást biztosítjuk, térít-
jük. Szállást biztosítjuk. Jelentkezni szak-
mai önéletrajzzal:  munka135@gmail.com  
és 06-20-257-8993.
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Telefon: 46/789-417

A kanapéágyak mestere

Magyar
termékek!

Kis-Hunyad Kárpit Diszkont
Miskolc, Kis-Hunyad út 55.
Antik, klasszikus, modern 

bútorok kárpitozása, 
javítása, felújítása.

Függöny varrás!
Nagy szövet választék!

KÁRPITOZÁS

Tel.: 06-70/703-2222
www.butorkarpit.com

Szivacsok méretre vágva is.
Ingyenes 
helyszíni 
felmérés, 
szállítással.

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

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 irodában: 
3530 Miskolc Széchenyi utca 28. I. emelet

AZONNALI MUNKALEHETÕSÉG!
Alsózsolcai partnerünk részére keresünk 
ÖSSZESZERELÕ OPERÁTOR, VALAMINT 

GÉPKEZELÕ MUNKATÁRSAKAT.

www.prohuman.hu

MUNKALEHETŐSÉG
Miskolci székhelyű kertépítéssel, kertfenntartással 
foglalkozó cég keres alkalmazottakat 2017. márciusi 
kezdéssel az alábbi munkakörökbe:

- dísznövénykertész
- betanított segédmunkás

Elvárások:
- jó �zikum, teherbírás
- önálló, felelősségteljes munkavégzés
- megbízhatóság, pontosság

Előnyt jelent:
- „B” kategóriás jogosítvány
- legalább 2 éves hasonló területen szerzett tapasztalat

Munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye területe

Jelentkezés módja: fényképes önéletrajzzal az 
info@kertepites-kerttervezes.hu e-mail címre.  
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Miskolcon, egészségügy területére kere-
sünk takarítókat azonnali kezdéssel, hosszú 
távra, teljes munkaidőre. Bejárást támogat-
juk (bérlet 86%-a) Szakmai önéletrajzokat a  
betakaritas@gmail.com  címre várunk. Érdek-
lődni lehet telefonon munkaidőben: 30/950-
4508.

Műanyag feldolgozással foglalkozó cég 
borsodsziráki telephelyre azonnali mun-
kakezdéssel gépkezelőket keres. Gép-
kezelői végzettség és tapasztalat előny. 
Érdeklődni a 0630/914-8706 számon, és 
a  munkaugy@szirakcsoport.hu  e-mail 
címen lehet.

Műanyag feldolgozással foglalkozó cég 
borsodsziráki telephelyre nyomdászo-
kat keres azonnali munkakezdéssel. 
Végzettség, tapasztalat előny. Érdek-
lődni a 0630/914-8706 számon, vagy 
a  munkaugy@szirakcsoport.hu  e-ma-
il címen.

Takarítót keresünk a miskolci OBI 
barkácsáruházba napközbeni munkára, azon-
nali kezdéssel. Tel.: 06-30/722-6909.

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

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.

K I e G é s z í T ő  M U N K a

Miskolcon, 32 éves, kedves, csinos, vonzó 
magyar hölgy ismerkedne otthonában. Tel.: 
0620/235-6103.

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

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

Miskolci, 30 éves, szőkés-barna hajú, telt-
karcsú, dús keblű ismerkedne. Laza kapcso-
latot keresek. Tel.: 0630/73-000-45.

K ö z l e M é N y

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

s z a B a d I d ő , Ü d Ü l é s , s z Ó r a K .

A KITE Zrt. felsőzsolcai telephelyére 
fuvarozó alvállalkozókat keres 

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

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.

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

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

CSEPEL METALL 
VASÖNTÖDE KFT.
H-1211 Bp., Öntöde u. 2-12.

Felvételre keresünk 
ÖNTÖDEI

BETANÍTOTT 
MUNKÁSOKAT.

Bérezés megegyezés szerint. 
Igény esetén szállást biztosítunk.
Jelentkezni Borbély Anettnél 

munkaidőben 8-15-ig 
a 06-70/702-4248

telefonszámon lehet.
e-mail: 

anett.borbely@csepelmetall.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. 

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

Autószerelésben
jártas  munkatársat

keresünk.
Jelentkezés: 

06-20/912-4656

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

Hölgyek, Urak, Nyugdíjasok 
jelentkezését is várjuk!

www.vokk.hu 
Engedélyszám: E-000160/2014/A001

Emberhiány van a szakmában!
Személy- és vagyonőr  
OKJ-s tanfolyam indul

Tel.: 06 30 948 2646

Miskolcon
február 11-én.

Hejőkürti Logisztikai Központba 
(Lidl) hűtős, nyerges 

szerelvényre (nem hetelős)  
gépkocsivezetőt 

keresünk!

Tel.: 30/9550-825

G4S Készpénzlogisztikai Kft.
SZEMÉLY- 

ÉS VAGYONŐRÖKET
KERES

ÉRTÉKSZÁLLÍTÓI
POZÍCIÓBA

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

Érdeklődni:
06 (70) 490-4768

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

MISKOLCI nefrológiai központ
BETEGHORDÓ 
munkatársat keres
Elvárás: Érettségi, 

B kategóriás jogosítvány
8 órás munkaid�, több m�szak

Jelentkezés önéletrajzzal 
email-ben: 

ditta.kresak@fmc-ag.com
vagy személyesen nefrológiai 
központunkban: 3526 Miskolc, 

Szentpéteri kapu 72-76.

1 fô
szakácsot 

keresek
tiszaújvárosi étterembe.

Jelentkezni 
csak önéletrajzzal, 

de előtte információ: 
06-30/213-7195

Keresek
kőműves
brigádot

Érd város (Bp. mellett)
vonzáskörzetébe hétfőtől-péntekig.

Legalább 1 gyakorlattal, önállóan 
dolgozni tudó kőművest, valamint 

ügyes betanított kőművest 
és 2 fő segédmunkást. 

Szállást biztosítok.
Előny saját autóval való utazás. 

A munkahely egy állandó cím alatt 
történik. Bejelentett munkavégzés. 

Érvényes papírok szükségesek. 

Tel.: +36-20/334-9857

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

Csütörtökön már 
az interneten is 

olvashatja
 újságunkat!

www.szuperinfo.hu
    Facebook:

Szuperinfó Miskolc
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Szuper ügyek
Makettfesztivál. Makettfesztivált tartanak február 18-19. között a miskolci Fráter 
György Katolikus Gimnáziumban. A makettkiállításon - versenyen kívül - wargame és 
kisvasút-bemutató, látványmakettezés és nagy börze lesz. Belépődíj nincs, mindenkit 
szeretettel várnak a szervezők. Részletek a makettfesztival.com címen olvashatók, 
vagy a Makettfesztivál Miskolc facebook oldalon.

Holle anyó rázta,  ■
csak rázta a múlt hé-
ten, és a tetemes hóval 
együtt számos kérdés 
is a nyakunkba hullt.

Bizony, megérkezett a hó 
is. Az előszele már régen hi-
degre fújta a házfalakat, sőt, 
a meteorológusok is jelez-
ték, hogy nem árt hólapá-
tot beszerezni, mégis, mint-
ha senki nem készült volna 
fel a hóesésre igazából. Én 
éppen autóban ültem, és a 
Miskolci Egyetem területén 
hajtottam át, amikor már leg-
alább tíz centi masszív hó-
réteg leesett, de még mindig 

nem akarta abbahagyni az 
áldást. Az egyetem területén 
szorgoskodtak a traktorok és 
a helyi munkaerő, és szépen 
tisztították az utakat. Kifor-
dulva az egyetemről azon-
ban kicsit olyan érzésem 
volt, mintha egy gyorsvál-
tással Szibériában autóztam 
volna. Míg ráhajtottam a 26-
osra, egy darab hókotrót sem 
láttam. A várost elhagyva ket-
tőbe is belebotlottam párszáz 

méter alatt, szóval valószí-
nűleg nem az én elvárásaim 
nőttek nagyra a sávok közt 
tornyosuló hóakadályokkal 
együtemben. Ekkor ütött szö-
get a fejemben, hogy ha még 
a közterületeken sem tudják, 
kinek a dolga eltolni a havat, 
akkor az átlagembereknek 
honnan is lenne róla fogal-
muk? Ezen felbuzdulva jár-
tam utána a dolgoknak, míg 
végül megszületett az alábbi 
téli etikettgyűjtemény. A hi-
deg időben hulló eső, vagy 
hó, rövid idő alatt ráfagy az 
ingatlanok előtti járdákra, 
ami balesetveszélyt jelent a 
közlekedők számára. Ezért 

fontos, hogy a járdák síkosság 
mentesítése, az időjárás függ-
vényében akár naponta több 
alkalommal is megtörténjen. 
Hogy ez kinek a feladata, azt 
a városok külön szabályoz-
zák, ám minden esetben az 
utak és kerékpár utak taka-
rítása a helyi önkormányzat 
feladata. Ezek a munkálatok 
prioritási sorrendben történ-
nek. A többlakásos, többszin-
tes lakóépületekben szintén 
az ingatlan tulajdonosa, ke-
zelője, tartós használója, ille-
tőleg haszonélvezője köteles 
gondoskodni a külön tulaj-
donban álló egyes épületek 
gyalogos megközelítésére és 

körüljárására szolgáló járdák 
hó és síkosság-mentesítésé-
ről. Ez a gyakorlatban álta-
lában úgy történik, hogy a 
bérháznak az a lakója tolja el 
a havat a lépcsőről és a járda-
részről, aki éppen ráér. Ezek-
nek a részeknek a szórása is a 
lakóközösség feladata. 

Másik gyakori probléma, 
hogy ha valaki letisztít az au-
tójának egy parkolóhelyet, 
mihelyst elhajt, más már oda 
is állt. Erre korlátozás ugyan 
nincsen, de íratlan szabály-
ként tartják számon, hogy 
nem ildomos más munkája 
árán parkolóhelyet szerez-
ni! SZI - BM

Téli etikett: kinek mi a feladata hóesés után?

Új irodát nyitott az Avason  
az Otthon Centrum

Új irodát nyitott az Ava- ■
son az Otthon Centrum 
franchise partnere a 
Parenta Kft. A Szentgyörgyi 
u. 42-44. szám alatti he-
lyiséggel a városrész in-
gatlan- és hitelszolgálta-
tása minőségi javítását 
tűzték célul.

Szamosi Barna, a Parenta 
Kft. ügyvezető igazgatója 
mérföldkőnek nevezte a cég 
életében ezt a gyarapodást. 
A Parenta Kft. 2008-ban 
alakult az Otthon Centrum 
franchise partnereként. Visz-
szaemlékezve a kezdetekre 
és az elmúlt évekre sok örö-
möt és nehézséget is megélt 
a cég, de a munkatársak mi-
nőségi munkájának és ki-
tartásának köszönhetően 
növekedési pályára tudtak 
állni. Szamosi Barna üze-
netértékűnek nevezte azt is, 

miért az Avast választották 
az új irodájuk helyszínének. 
Úgy látják, ez a valamikor 
fénykort is megélt városrész 
megérdemli a fejlesztéseket. 
Tizenegyezer ingatlan talál-
ható itt, hozzávetőlegesen 
egy Eger mértékű város.

A rendezvényen je-
len volt Kosztolánczy 
György, az Otthon 
Centrum vezérigaz-
gatója is. Köszöntőjé-
ben arról szólt: trip-
la öröm számára ez 
az esemény. Mindig 
siker az, ha egy vál-

lalkozás piaca fejlődik, ez 
kifejezetten igaz akkor, ha 
egy franchise partner gya-
rapodik. Az pedig szemé-
lyes öröm számára, hogy 
a Parenta Kft.-vel történik 
mindez, akikkel 2008 óta jó-
ban és rosszban osztoztak.

A Parenta Kft.-nek ez 
Miskolcon a második iro-
dája, az első a belvárosban 
a Széchenyi úton található. 
Tavaly Eger felé nyitottak, 
ami szintén sikereket hozott 
számukra.

 SZI - MÉ 

Fotó: Buzafalvi Győző

Gyűjtés az Öreg halász megmentésére
Összefogást kezdemé- ■

nyezett a legendás Csont-
váry-mű megújulásáért a 
Herman Ottó Múzeum.

Megújulás előtt áll a Herman 
Ottó Múzeum Képtárának 
egyik legbecsesebb műkin-
cse, Csontváry Kosztka Tiva-
dar Öreg halász címen ismert 
képe. Mivel a festmény állapo-
ta a sok évtizedes igénybevé-
tel következtében kritikussá 
vált, restauráltatása halaszt-
hatatlan feladattá lépett elő. 
Mint ahogy az a vászon hát-
oldalán olvasható, több mint 
ötven évvel ezelőtt, 1964-ben 
történt rajta utoljára restaurá-
tori beavatkozás.
Az Öreg halászt olyan nagy 
érdeklődés kíséri, és annyi he-
lyen megfordult már, hogy a 
múzeum „utazó nagykövet-
ének” nevezhetjük. A jelentős 
miskolci műgyűjtő, dr. Petró 
Sándor halálát követően, 1977-
ben került a Herman Ottó Mú-
zeum gondozásába, és azóta 
gyakorlatilag folyamatosan 
kiállításon látható. Az ország 
szinte valamennyi nagyváros-
ában kiállították már, külföldön 

pedig olyan világvárosokban 
szerepelt, mint London, Mia-
mi, San Diego, Stockholm, Rot-
terdam és München.
A kép az életmű kiemelkedő 
darabja, azon kevés festmé-
nyek egyike, melyen az ember-
ábrázolás dominál. Bár kisebb 
méretű a fő művekhez képest, 
témáját és belső dimenzióját 
tekintve az Öreg halász még-
is ugyanolyan nagyszabású 
motívum, mint a híres cédru-
sok vagy Baalbek romjai. Kü-
lönleges abból a szempont-
ból is, hogy Csontváry legtöbb 
művétől eltérően kifejezetten 
borús és félelmetes hangula-
tú kép. Noha ez az egyedül-
álló festmény jelen állapotá-
ban is teljes erejű művészeti 
élményt nyújt, a hosszú távú 
megőrzés biztosítása érdeké-
ben halaszthatatlanná vált a 
restaurálása. 
A festmény ez év március 31-
ig, a gyűjtési akció zárónapjá-
ig látható a képtárban, a több 
mint fél évig tartó restaurálást 
követően várhatóan késő ősz-
szel érkezik vissza Miskolcra. 
Az adományozás módjai: Tá-
mogatójegy vásárlása, mely-
nek összege a teljes árú be-
lépőjegy díjának kétszerese. 
Adományok befizetése kész-
pénzben történhet a múzeum 
többi kiállítóhelyén a pénztá-
rakban. Adományokat átuta-
lással is elfogadnak. Az ado-
mányozók között a restaurálás 
elvégzése után az „Öreg ha-
lász” című festmény 1:1-es mé-
retű fotómásolatát sorsolják 
ki. SZI - BGy 

Színházi csemegék
Kivételes estének lehet  ■

részese az, aki január 27-én 
beül a Miskolci Nemzeti 
Színházba, és megtekinti A 
mi osztályunk című lengyel 
színdarabot – jelentette ki 
Béres Attila igazgató, a da-
rab rendezője.
Nyolcvan év kiemelt pillanatai 
elevenednek meg 14 órában, né-
hol kegyetlen ridegséggel, szem-
besítve a nézőket bűneinkkel, 
pénzéhségünkkel, gyarlósága-
inkkal, erényeinkkel – fogalma-
zott a január 25-i sajtótájékozta-
tón a direktor. A dokumentarista 
történet kiváló lehetőség törté-
nelem órára. Máhr Ági, Rachelka 
megformálója és a Zocha szere-
pét alakító Nádasy Erika elmond-
ták: valóságos osztályban érez-
ték magukat már a próbákon is. 
A sűrítéses technika nagy erő-
feszítésre kényszerítette a szí-
nészeket is.
Ötödször lesz Határtalan napok 
a Miskolci Nemzeti Színházban 
február 9-11. között, ezúttal 
Nagyvárad mutatkozik be 3 mű-
vészeti ágban (színház, képző-
művészet és irodalom) – mondta 
Béres Attila. Korábban a Határ-
talan napok programban szere-
pelt Miskolcon Marosvásárhely, 
Beregszász, Kassa és a felvidéki 
Komárom. Most áprilisban 3 na-
pon át érdekfeszítő eseménye-
ken vehetnek részt a látogatók, 
érdemes tehát felkeresni a mis-
kolci színházat.  SZI - BGy 

Fotó: Buzafalvi Győző
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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

Fero kanapé
Fiatalos, kiemelő mechanikás 
rugós kanapé több színben is.

Messina szekrénysor
Modern szekrénysor led 
világítású üvegpolcokkal, 
állítható lábakkal.

Bogi előszoba 
Stílusos, kis helyigényű, 
komplett előszobafal.

KárpitMax Bútorbolt
Miskolc, Szeles u. 71. szám alatt szeretettel várja vásárlóit. Nyitva: hétfő-péntek 8.30-17.00,  szombat: 8.30-12.00-ig

Teljes árukínálatunk a www.karpitmax.hu oldalon megtekinthető.

Kisbútorok, 
konyha bútorok,
étkezők, szekrénysorok 
hatalmas választékban
verhetetlen áron!
Kárpitos bútorok heverők,  
franciaágyak, kanapék akár raktárkészletről azonnal vihetőek.
Bútorszövet, kárpitos kellékek, autóülés huzatok,  
habszivacsok méretre vágása.

Dorina étkező garnitúra
Az étkező asztal nyitható.
A székek és az asztalok egyedi 
ízlés szerint kombinálhatóak.

AKCIÓ! MISKOLC TERÜLETÉN 
50.000 Ft FELETTI 
VÁSÁRLÁS ESETÉN 

INGYENES HÁZIG SZÁLLÍTÁS!

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.

  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!

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

Egyedi kedvezmény
Új helyen

Megbízható
minőségben

RELUXA
ROLETTA

REDŐNYÖK
ROVARHÁLÓ

SZAL.FÜGGÖNY
NAPELLENZŐK

Péchy László
árnyékolás-

technikai
szerelő

ROVARIRTÁS
ÁGYI POLOSKA

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

Sáfrány Miklós 06-30/822-0730

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.

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

FEKETEFEHÉR SZAKBOLT
Miskolc, Batóház földszint 25. üzlet, 

a folyosó végén (a Ruhadoktor mellett) 
Alkalmi ruhák 10% engedménnyel!
Ajánlatunk: fekete kabátok, kardigánok,

szoknyák, pulóverek, sapkák, sálak

Stílus DivatáruStílus Divatáru
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