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SZERVO kormányművek, 
szivattyúk, kardántengelyek, 

felnik  javítása, 
GUMI és GYORSSZERVIZ

06-30/9286-648

Miskolc 05. hét

Egymilliárd forintot kap az ál-
lamtól a miskolci önkormány-
zat saját fenntartású útjainak 
felújítására./3. oldal

Egymilliárd forint 
a miskolci utakra
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A közmunkaprogram kereté-
ben egy húsz férőhelyes ku-
tyamenhelyet hoznak létre 
Szikszón. A terv szerint márci-
usra már elkészül./11. oldal

Kutyamenhely 
lesz Szikszón
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III. Besenyői Röfi Nap
Ha csak egy napig is, de kolbászból 
fonták a kerítést Szirmabesenyőn 
január 28-án. Tíz csapat indult az 
I. Szirmabesenyői Kolbásztöltő 
Versenyen, amelyet a III. Besenyői 
Röfi Nap alkalmából rendeztek 
meg./11. oldal
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ROVARIRTÁS
ÁGYI POLOSKA

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

Sáfrány Miklós 06-30/822-0730 az

Az ékszer

örök ajándék! Várjuk önt mindkét 
Miskolci Auchanban: 

József A. u. 87. és Pesti u. 9.

Számos Valentin napi 

Alfa Ékszer

Tekintse meg kiemelt 
karika gyűrű 

akciónkat!

Számos Valentin napi 

Alfa ÉkszerTéli 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

AKCIÓ!
Telefon: 70/669-6812
PB gázpalack

INGYENES 
házhoz szállítás!

A legjobbtól

a legjobb áron!

A KITE Zrt. felsőzsolcai telephelyére 
fuvarozó alvállalkozókat keres 

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

Történelem XIV órában
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Szuper ügyek
Rossz közérzet, hi- ■

degrázás, fejfájás, láz. 
Ha ezek a szavak meg-
találhatóak egy cikk 
felvezetőjében, akkor 
nagy biztonsággal kije-
lenthetjük, hogy az inf-
luenza lesz a téma. 

Télvíz idején nem szokat-
lan jelentés, hogy minden az 
influenzajárványtól hangos. 
Jobban mondva a tüsszenté-
sektől, krahácsolásoktól, az 
udvariaskodó „egészséged-
re”, vagy „jobbulást” szavak-
tól, és az orrfújás jellegzetes 
hangjától. Honnan tudjuk, 
hogy az influenza, vagy a 
nátha döntött le a lábunkról? 
Egyszerű! Menjünk el orvos-
hoz, és ő kiokosít minket. 
Ha unjuk a zsúfolt rendelő-
ket, akkor öndiagnózist is 
végezhetünk, ami az alábbi-
ak figyelembevételével elég-
gé pontos lehet. 

Az influenzás megbetege-
dések és a megfázás vagy 
nátha között az egyik leg-
jellemzőbb különbség, hogy 
míg az influenza panaszai 

hirtelen jelentkeznek, addig 
a náthás beteg állapota las-
san rosszabbodik. Az influ-
enza esetében igen magas 
láz alakul ki, erős fejfájás-
sal és végtagfájdalommal, 
ugyanakkor rendszerint 
tüsszögés nélkül. A megfá-
zás esetén alacsonyabb láz 
vagy hőemelkedés alakul ki 
rendszerint.

Ha most megkönnyebbül-
ten sóhajtunk fel, hogy „há-
la istennek én már túlestem 
ezen pár hete”, akkor van 
egy jó tanácsunk: ne tegyék. 

Időjárás szempontjából kü-
lönleges évet írunk, hiszen 
rég látott tartós mínuszok 
uralkodnak. A hőmérő hi-
ganyszálának mozgásával 
ellentétesen emelkedik a 
megbetegedések száma is, 
hiszen immunrendszerün-
ket megviseli a hideg tél, így 
nagyobb teret enged a kór-
okozóknak is. Sokakkal elő-
fordul, hogy épp kijönnének 
egy tartós betegségből, az-
tán lanyhul a figyelmük, ke-
vésbé óvják magukat, és pil-
lanatokkal később azt veszik 

észre, hogy újra 
a lázmérőt szo-
rongatják a hó-
nuk alatt. 

Hogy mennyi-
re komoly influ-
enzajárvány sö-
pör végig most 
hazánkon, azt 
más sem bizo-
nyítja jobban, 
mint az, hogy az 
Állami Népegész-
ségügyi és Tiszti-
orvosi Szolgálat 
(ÁNTSZ) hon-

lapján olvasható legfrissebb 
adatok szerint számos kór-
házban részleges vagy tel-
jes látogatási tilalmat ren-
deltek el. Természetesen 
az aktuális szmoghelyzet 
is súlyosbítja a problémát. 
A szállóporban található 
kén-dioxid légúti görcsöket 
és csökkent tüdőfunkciót 
okozhat, az ózon a szemet 
és a nyálkahártyát izgatja, 
köhögést, gyulladásokat, há-
nyingert kelt, és súlyosbítja 
a tüdőbetegségeket.

SZI - BM

Fogadónapot tart Miskolc rendőrkapitánya. Dr. Bogyay Ferenc r. 
ezredes, Miskolc rendőrkapitánya fogadónapot tart a lakosság részére február 8-án 
(szerda) 9 órától 12 óráig a Miskolci Rendőrkapitányságon. Előzetes bejelentkezés: 
a 46/514-511/ 27-29-es telefonszámon, február 6-án 9 óráig. A megjelölt időpontot 
követően jelentkezőket nem áll módban fogadni!

Egymilliárd forintot  ■
kap az államtól a mis-
kolci önkormányzat sa-
ját fenntartású útjainak 
felújítására.

Miskolcon kilenc út, illetve 
útszakasz és egy híd felújí-
tása valósul meg, valamint 

két új út is épül. Az össze-
sen 999 millió 435.818 fo-
rint vissza nem térítendő 
költségvetési támogatásból 
2017. december végéig az 
alábbi utak újulnak meg: 
Mikes Kelemen utca (Gör-
gey utca – Dessewffy utca 

közötti szakasz), Szinva-híd 
a Lorántffy Zsuzsanna utcá-
ban, Lorántffy Zsuzsanna 
utca (teljes hosszában), Mu-
hi utca (Mexikó völgy utca – 
Lorántffy utca között), Ifjú-
ság útja (Szabadságharc utca 
– Csabai kapu között), Szabó 
Károly utca (teljes hosszá-
ban), Fonoda utca (Szinva-
híd – Ferroglóbusz-telep 
– vasúti átkelő között). Bese-
nyői utca (Vágóhíd utca – Jó-
zsef A. utca között), a Pozso-
nyi utca (teljes hosszban), a 
Kuruc utca (teljes hosszban), 
a Kassák Lajos utca (teljes 
hosszban), a Babits Mihály 
utca 1. ütem (Kassák Lajos 
utca – Miskolci utca közötti 
szakasz). SZI 

Egymilliárd forint a miskolci utakra

Egyszerűen nem értem a fiamat, 
panaszkodik Kati. Az egy szem 
gyermeke harmincon túl, önál-
ló lakással, biztos állással, szü-
lői támogatással a háta mögött 
nem tud megállapodni. Minden 
adott ahhoz, hogy szép család-
ja legyen és nem képes dönte-
ni egyik lány mellett sem. Min-
den kapcsolata lelkesen indul, 
szép, értelmes lányokat hoz ha-
za, együtt élnek, utazgatnak, 
majd két-három év után kisze-
ret belőlük. És kezdődik elölről 
minden.
Mari lányos anyuka. Az egyik, 
még huszonéves korában esett 
őrült szerelembe és nem hall-
gatva az édesanyja tanácsaira, 
hogy korai még az esküvő, igent 
mondott a szintén huszonéves 
barátjának. Azóta két csöppség 
boldog anyukája és a szerelemes 
fiatalemberből a családját eltar-
tó és védelmező felnőtt lett.
Az idősebbik lassan kimegy a 
korból, mármint ha a klasszikus 
mikor kell bekötni egy lány fejét 
időre gondolunk. Harmincötön 
és sok csalódáson van túl. Ak-
kor döntötte el, hogy Angliában 
vállal munkát, amikor a vőlegé-
nye néhány év járás után közölte 
vele: ő még élni szeretne, nem 
házasodni és gyereket nevelni. 
Azóta külföldön azt is megta-
pasztalta: vannak rosszabbak 
a magyar fiúknál. Angliában - és 
nemcsak az angol fiatal embe-
rek körében - divat a lányok lis-
tázása, a high maintenance, azaz 
magas fenntartású csaj katego-
rizálás. És bizony itt nem arra 
kell gondolni, hogy túl nagy a nő 
anyagi elvárása. Már az is magas 
fenntartású faktor egyeseknél, 
ha 2 hónap járás után a hölgy 
barátnő státuszt szeretne ma-
gának. No meg, hogy kinyissák 
előtte az ajtót az étteremben, 
ahová nem a lány, hanem a fiú 
hívja meg először.
A barátnőm Nepálban élt né-
hány hónapot, ahol még divat-
ban vannak a rendezett házas-
ságok. Megismerkedett egy 28 
éves lánnyal, aki elmesélte ne-
ki, hogy a szülei egy 15 évvel 
idősebb férfihoz adták. Amikor 
megtudta, hogy mi vár rá, egy 
hónapig sírt, de egy év után 
most azt mondja: élete legjobb 
dolga történt vele.
Mi itt Európában szabadságot 
adunk a gyerekeinknek. De anya-
ként felelősek vagyunk azért, 
hogy figyelmüket felhívjuk ar-
ra: ne játszanak egymás idejé-
vel. Ha nem gondolják komo-
lyan, akkor hagyják, hogy a 
másik tovább lépjen. Így talán 
elkerülhetjük azt, hogy az óvo-
dai szülői értekezleteken több-
ségében nagyapa-nagymama 
korúak üljenek.

SZI – Maros Éva

RÚZS

Döntés

Télűző Mulatság 
Bükkaranyoson 

Immár az ötödik al- ■
kalommal rendezik 
meg Bükkaranyoson a 
Télűző Mulatságot feb-
ruár 11-én, szombaton 
– közölte lapunkkal 
Nagy Lajos, a település 
polgármestere.
A művelődési ház környékén 
vidámsággal, jó zenével, helyi 
finomságokkal várunk min-
den érdeklődőt. A kicsiknek 
jelmezverseny, bábelőadás, 
játszóház a nagyoknak utca-
zene, pálinka- és sütemény-
verseny, kirakodóvásár, pálin-
ka túra, lovas postakocsizás 
biztosítja a jó hangulatot. A 
programok díjmentesen lá-
togathatók és a 3+2 együttes 
élő koncertjével, majd szal-
mabábégetéssel érnek vé-
get.  SZI

Fokozott veszély: járvány és szállópor

32017. február 3.
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a Daru utcán 68 nm, 2,5 szobás, gázkonvek-
tor fűtésű, tégla falazatú lakóingatlan, teher-
mentesen eladó. Az ingatlan egy társasház-
zá alakult épület része mely 1200 nm telken 
található. Rendezett, jó szomszédság jellemzi 
az udvart. 7,5 MFt. Tel.: 06-70/603-6037

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

a történelmi avasi pincesoron, borospince, 
présházzal eladó! Az ingatlan 30 nm, a pin-
ce 70nm, víz, villany és csatorna bevezetve. 
Ár: 2,99 M Ft. Tel.: 0670-701-2271.

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 csalá-
di ház 1923nm telken eladó. Ár: 3,95M Ft. 
Tel.: 0630/408-3308.

Harsányban a Hunyadi utcában 35 nm, 1 
szoba, konyha, fürdő, vegyes falazatú, szép, 
azonnal költözhető kis családi ház rendezett 
600 nm parkosított telken, sok gyümölcsfával 
eladó.  Ár: 3,5 M Ft. Tel.: 0670-701-2271.

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

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

Komlóstetőn a Gorkij soron 90 nm, tégla-
építésű, háromszobás + nappalis családi ház 
700 nm telken, melléképületekkel eladó. Ár: 
11,9 M Ft. Tel.: 0670-701-2271.

Mályi üdülőövezetében, tótól 2 percre, 2 éve 
igényesen felújított tetőtér beépítéses 3 szo-
bás ház eladó, parkosított kerttel. Irányár: 
18,3M Ft. Érd.: 30/627-4025.

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.: 
70/450-5189.

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

Miskolc Szarkahegyen csendes környezet-
ben eladó, 243nm alapterületű, földszint-
emelet-tetőtér tagolású, 5 szobás családi 
ház. A házhoz tartozik garázs, mosókonyha, 
szauna, hobbi helyiség. Irányár: 17M Ft. Érd.: 
70/450-5189.

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

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: 2017/05. 

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 - Az elkövetkezendő 
időben a bolygók állása teret 
enged az apróbb vitáknak, 
így kisebb kudarc érheti a 
magánéletében, de ne vegye 

túlságosan a szívére. Most csak a csatát 
veszítheti el, ettől függetlenül a háborút 
még megnyerhetik együtt. A munkájában 
nyugodt napokra számíthat. 

Bika - Az elmúlt időszak sike-
resen növelte önbizalmát. 
Ünnepelje meg ezt a kellemes 
változást! Rendezzen össze-
jövetelt az otthonában, vagy 

foglaljon asztalt egy kellemes sörözőben. 
Hívja meg barátait és családtagjairól se 
feledkezzen meg! A közös ünnep további 
közös sikerek előfutára lehet. 

Ikrek - Ön végre megnyugodott, 
most azonban az otthonában 
tombolnak az indulatok. Ne 
engedje, hogy ez kizökkentse 
Önt a kiegyensúlyozottságából. 

Ha szép szavakkal nem sikerül elsimítani 
a helyzetet, inkább hagyja a vitázó feleket, 
oldják meg a problémájukat az Ön segít-
sége nélkül.

Rák - Ha útközben fel is adná, 
akkor se tegye, végig tartson 
ki elhatározásai mellett! Lehet, 
hogy nehéz időszakként élheti 
meg ezeket a napokat, de 

gondoljon arra, hogy semmi sem történik 
ok nélkül. Nem csak saját magának, 
de kapcsolatának is új célokat kellene 
kitalálnia. 

Oroszlán - Óriási kihívással 
kell szembenéznie, de meg 
sem fordul a fejében, hogy 
féljen, mert imádja, ha meg-
mérettetheti magát. Itt az alka-

lom, máris készüljön föl rá. A munkában 
szokás szerint az oroszlánrészét vállalja 
a feladatoknak, és rettentően élvezi a 
felelősséggel járó hatalmat. 

Szűz - Ha nem jönnek azonnal 
a megoldások, inkább engedje 
el a problémát. Ne azzal töltse 
az idejét, hogy visszavonul 
és bosszankodik, hiszen 

sokan vágynak a jelenlétére. Legyen szá-
mukra elérhető, hogy az Ön nyugalmából 
táplálkozhassanak. A kisugárzása békét 
hoz a vitázó felek számára.

Mérleg - Végre léphet, csele-
kedhet, minden elérthető távol-
ságba kerül, sőt mi több, ezek 
után a siker is szélsebesen 
érkezik meg Önhöz. Mindezek 

hatására pedig rohamosan lecsökken 
a stressz az életében. Most, hogy kezd 
helyrebillenni a lelki világa, képes lesz a 
szerelmi életére is koncentrálni. 

Skorpió - Kisebb egészség-
ügyi panaszok keserítik meg 
a napjait, emiatt rosszkedvű. 
Szerencsére nem nagy a baj, 
pihenjen sokat, ha teheti. Ez az 

időszak nem rejt különösebb kihívásokat, 
így tud a jövőtervezésre koncentrálni. 
Fontos, hogy ilyenkor ne csak a saját 
érdekeit tartsa szem előtt.

Nyilas - Magányra vágyik, ezért 
szívesen félrevonulna. Próbálja 
ezt úgy megoldani, hogy a 
környezetében élők ne vegyék 
menekülésnek. A helyzet  

ugyanis feszült és számítanának a segít-
ségére. Ha önmagában sikerül rendezni 
a dolgokat, már könnyebben adhat taná-
csot. Legyen határozott!

Bak - Másképp kell gondolkod-
nia és a háttérből irányítani. 
Így észrevétlenül éri el a célját, 
nem ütközik ellenállásba. Azt 
ugyanis nehezen tűrné, ha har-

colnia kellene azért, hogy a véleményét 
elfogadják. Családi életében azonban adja 
át kicsit a gyeplőt és engedje, hogy más 
is irányítson.

Vízöntő - Új löketet kap a csil-
lagoktól, hogy még nagyobb 
erővel és ihlettel álljon felada-
tai elvégzéséhez, problémái-
hoz. Ezáltal rengeteg dolgot 

sikerülhet kiviteleznie és elvarrnia a 
szálakat. Ugyanakkor mégis érez egyfajta 
nyugtalanságot, amit talán a pénzügyei 
okozhatnak.

Halak - Tavacskája felett 
kedvező szelek fújnak, kedves 
Halak, ám Ön ebből nem sokat 
érez, ha bekucorodik a meder-
fenékre. Próbáljon változtatni a 

napi rutinon, hiszen a monotonitás nem 
az Ön terepe! Bár tele van ötletekkel, de 
hiányzik a lendület ahhoz, hogy ezeket 
meg is valósítsa.

 HOROSZKÓP 6. HÉT (2017. február 6-tól február 12-ig)

LAKÁS- ÉS CSALÁDI HÁZRA

ENERGETIKAI
TANUSÍTVÁNY

(ZÖLDKÁRTYA)

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

Telefon: 46/789-417

A kanapéágyak mestere

Magyar
termékek!

HUNTh m
Consulting Kft.

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
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Miskolc, Győri kapu kiemelt részén 108 
m2-es, 2 szoba+ nagy étkezős, két fürdőszo-
bás, exclusive módon felújított igényes csalá-
di ház parkosított kerttel, értéke alatt eladó. 
Ár: 24,9 MFt. Tel.: 70/3383-936.

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

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.

Ózdon, Gálvölgye úton 3 szobás ház eladó. 
Kis rezsije van. Tel.: 06-20/314-1375, 
06-20/611-7348 este. Irányár: 4,5 M Ft.

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

sajószentpéteren, kitűnő helyen áron alul, 
sürgősen eladó kétszintes, 125 m2 csalá-
di ház rendezett telken. Ár: 13M Ft. Tel.: 
0630/336-7663.

sajóvámoson eladó 214nm-es családi ház 
1196nm-es telken. A ház igényesen, korsze-
rűen felújítva (új nyílászárók, fűtéskorszerű-
sítés, gépészeti felújítás). Emeleti ráépítés 
újonnan, 2010-ben épült. Komplett tetőcse-
re. Tágas nagy szobák, igényesség. Irányár: 
17,9MFt. Érd.: 30/535-7946.

l a K á s e l a d á s

a Kis-Hunyad utcán 39 nm, 1,5 szobás, tég-
la, gáz konvektor fűtésű, irodának is alkalmas 
lakás eladó. A fürdőszoba felújított állapotú, 
az összes helyiségben új, műanyag, hőszige-
telt nyílászárók kerültek beépítésre. Az ingat-
lan tehermentes, azonnal költözhető. 6,8 MFt. 
Tel.: 06-70/603-6037

a Kuruc utcán 35 nm, 1,5 szobás, 3. emele-
ti, jó állapotú, tehermentes panellakás eladó. 
5,5 MFt. Tel.: 06-70/603-6037

az Árpád utcán 35 nm, 1,5 szobás, mért 
fűtésű panellakás, rendezett lépcsőházban, 
jó lakóközösségben eladó. 4,5 MFt. Tel.: 
06-70/603-6037

a Szilvás utcán 61 nm, 1+2 félszobás, 
8.emeleti, távfűtésű panellakás, tehermen-
tesen eladó. Az ingatlan műanyag, hőszige-
telt nyílászárókkal felszerelt. 5,3 MFt. Tel.: 
06-70/603-6037

diósgyőrben Kondor Béla utcán 48 nm, 3. 
emeleti, tégla falazatú, gázfűtéses társashá-
zi lakás, tehermentesen eladó. 6,5 MFt. Tel.: 
06-70/603-6037

a Belvárosban a Szemere úton 64 nm, 2 szo-
bás lakás nagy terasszal, akár irodának is, 
kiváló lakóközösséggel eladó. Ár: 13,9 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.

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 Kuruc utcán 9. emeleti, panorámás, nagyon 
meleg, 51 nm 2 szobás lakás, tiszta rendes 
lépcsőházban, kiváló lakóközösséggel, jó köz-
lekedéssel eladó. Ár: 4,9 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.

a Soltész Nagy Kálmán utcán, tégla falaza-
tú, gázfűtéses, 3. emeleti, 52 nm, 2 szobás 
lakás eladó. Az ingatlanhoz, nagy zárt parkol-
ható udvar tartozik. Ár: 6,9 M Ft. Tel.: 0670-
701-2271.

a Staion utcán 53 nm, tégla falazatú, gázkon-
vektor fűtésű, 4 emeletes társasházban a 3. 
emeleten kétszobás, jó állapotú, parkettás, 
erkélyes lakás tiszta, rendes lépcsőházban 
eladó. Ár: 5,9 M Ft. Tel.: 0670-701-2271.

avas II. ütemben, az Áfonyás úton, 73nm-es, 
3.emeleti, 3 szobás panellakás eladó. Irány-
ár: 5,99M Ft. Érd.: 30/535-7946.

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

Bulgárföld, Fazola utcán, tégla falazatú, gáz-
fűtéses, 1. emeleti, 43 nm 1,5 szobás lakás 
eladó. Ár: 5,9 M Ft. Tel.: 0670-701-2271.

Katowice úti, 3. emeleti, tégla, gázos, 43 
m2-es lakás eladó. Irányár: 5,4M Ft. Tel.: 
0670/602-0387.

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

Miskolc 3. ütemben, panelprogramos, Hajós 
úti, kis rezsijű, felújított, laminált parkettás, 
járólapos, Niagara zuhanykabinos, 1,5 szo-
bás, nagy erkélyes lakás, glettelt festett falak-
kal, tulajdonostól eladó. Ár: 5,75MFt. Tel.: 
0620/370-6985.

Miskolc, Gyula utcán téglaházban III.eme-
leten 2 külön nyíló szobás, 51 m2-es, gáz-
konvektoros, felújítandó lakás eladó. Szobák 
műa.ablakosak, nyugati fekvéssel. Ár: 6,35 
MFt. Tel.: 06/30-227-2273.

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

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

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

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

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

www.NORLAND.hu

MISKOLCI BEMUTATÓTERMEINK 

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

(közvetlenül a Sajó híd mellett)

Belváros, Tel.: +36 30 389 0000 

(Szentpáli úton a Pláza parkolóházával szemben)

Pesti út 48., Tel.: +36 30 606 3030 

(Cementgyárral szemben)

Miskolc. Az Otthon Segítünk Alapítvány önkénte-
sekből álló csapata, egy hagyományos értelem-
ben vett nagycsalád szerepét tölti be. 

Sok kisgyermeket nevelő szülő időnként úgy érzi, 
hogy túlzottan kimerült, és erőit meghaladják a 
kisgyermek nevelésével járó nehézségek. A Szol-
gálat segítsége különösen olyan szülőknek lehet 
hasznára, akik gyermeküket egyedül nevelik, akik 
több, még nem iskoláskorú gyermeket nevelnek, 
esetleg egészségügyi akadályokkal küzdenek, vagy 
nem olyan régen telepedtek le a környéken.

Az önkéntes rendszeresen (pl. minden héten, kedden 10-től 12-ig) meglátogatja 
a családot, idejét és barátságát kínálja fel a családnak. Nem helyettük végzi a fel-
adatokat, hanem velük együtt. Sok-sok beszélgetés, közös séta, közösen végzett 
házimunka, hivatali ügyek közös intézése, más közös tevékenységek során elmúl-
nak az átmeneti nehézségek. Fontos, hogy megértéssel és elfogadással közeledik a 
családhoz, és természetesen ingyenesen. 

Az önkénteseket képzett koordinátor fogja össze, aki szintén önkéntes. Az ő felada-
ta a felkészítés megszervezése, és a segítő munka során a kapcsolattartás, rendsze-
res havi találkozások levezetése. Ő fogadja a segítséget kérő családok telefonjait, 
meglátogatja Őket és elkíséri a segítő Önkéntest a családhoz. A szervező, Oláhné 
Lajtos Julianna várja a segítséget kérő családok jelentkezését. 

Február közepén indul az új önkénteseket felkészítő tanfolyam, melyre jelentke-
zéseket még elfogadnak Az önkéntesnek jelentkezőket személyes beszélgetésre 
invitálja a koordinátor, majd egy ingyenes felkészítő tanfolyam elvégzése után le-
hetnek az önkéntes csoport baráti közösségének a tagjai, illetve részt vehetnek a 
segítő munkában.

Várják a sok szabadidővel rendelkező anyukák, nagymamák jelentkezését  
az önkéntes képzésre!

Elérhetőség:  
E-mailen: miskolciotthonsegitunk@gmail.com Telefonon: 30/905-8113

Önkénteseket keresnek
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Miskolc, Avas. II. ütem, felújított, fűtésmé-
rős, 2,5 szobás lakás eladó. Tel.: 0670/342-
7276, 0646/754-726.

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

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-avason, 73nm, 3 szobás, 4.emeleti, 
panelprogramos, teljes belső felújítást igény-
lő lakás négyemeletes, tiszta, kulturált ház-
ban, jó lakóközösségben eladó. Ár: 6,69M 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-belváros, Csabai kapuban eladó 
51nm, 2 szobás, jó állapotú lakás egy 5 laká-
sos polgári ház mélyföldszintjén. 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 54nm, 1+2 
félszobás, erkélyes, első emeleti, tehermen-
tes, jó állapotú, panelprogramos, műanyag 
ablakos, fűtésmérős panellakás eladó. Ár: 
6,5M Ft. Tel.: 0630/408-3308.

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

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

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

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

sajóbábony, Széchenyi utcán, tégla falaza-
tú, gázfűtéses, 1. emeleti, 36 nm, 1 szobás 
lakás eladó, 40 év alattiaknak:  800.000.- Ft-
os Önkormányzati támogatással. Ár: 2,6 M Ft. 
Tel.: 0670-701-2271.

sajószentpéter, Bükkalja utcában 62nm, első 
emeleti, 2 szoba+nappali, felújított állapotú, 
gázkonvektor fűtéses, tehermentes társas-
házi lakás 4 lakásos házban a hozzá tartozó 
garázzsal együtt jó lakóközösségben eladó. Az 
ingatlan ára:7M Ft. Tel.: 0630/408-3308.

l a K á s c s e r e

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

szétköltözők! Elcserélnénk két, szép 
helyen lévő bérházi lakásunkat kétszobás 
családi házra Diósgyőr és környékére. Tel.: 
+3620/231-7357 hétfőtől - péntekig 16-18 
óra között.

l a K á s K e r e s é s  
a befektető partnereink részére keresek 
ingatlanokat, készpénzes vásárlással, teljes 
körű ügyintézéssel. Tel.: 0670-701-2271.

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

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

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

@

�������������������

Európai Szociális
Alap

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

JOGpont iroda Miskolcon:

INGYENES JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT
és alternatív vitarendezés 

GINOP-5.3.3.-15-2015-00002

További információ, jogpont irodák elérhetősége,
az ügyfélfogadás rendje:

www.jogpontok.hu
Ingyenesen hívható Zöld szám: 

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

Dr. Iván Zsolt         3525 Miskolc, Madarász V.u.3.III/2.        hétfő: 13:00-19:00

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!

Szeretettel meghívjuk Sajóvámos lakosságát 
2017. február 4-én (szombaton)

III. VÁM   S-TOR   S
NAPRA

A SZÕKE KASTÉLY ELÕTTI TÉRRE

PROGRAM
6.00 Szúrás - fogópálinkával a hangulatot 
 Varga Lajos harmónikás szolgáltatja
6.00–13.00 A disznók feldolgozása
10.00–14.00 A jó hangulatról az Agyagbanda zenekar gondoskodik
13.00 Disznótoros ételek és krumplilángos vására.
14.00 Fellépõ csoportok:
 Kicsi Madár Néptánccsoport
 Csemete Néptánccsoport 
                utánpótlás csoportja
 Csemete Néptánccsoport
 Sajóvámosi Néptánccsoport
15.00 Sztárvendég: Balázs Fecó
16.00 Eredményhirdetés
 Tombolasorsolás
16.45 Télûzés kiszebábu égetéssel
17.00 Sztárvendég:
 Miskolci Illés EmlékZenekar
Disznótoros ételek vásárlásával a nevezõ
csapatokat támogatják.

A tombola fõdíjai: élõ kismalac, valamint egy Inox légkeveréses gáztûzhely

Látogasson ki családjával! Mindenkit sok szeretettel várunk!
Tombola felajánlást szívesen elfogadunk!

A rendezvény keretén belül pálinkaversenyt, pogácsasütô és tepertôsütô
versenyt hirdetünk!

Nevezni elôzetesen a Kossuth Közösségi Házban és a helyszínen (Délelôtt 10 óráig) lehet.
A szervezôk a mûsorváltoztatás jogát fenntartják!

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

lakást, házat, termőföldet, eladó ingatlant 
keresek. Tel.: 0670/342-7276, 0646/754-
726.

Miskolcon jó lakóközösségben lakást vásá-
rolnék azonnali készpénzfizetéssel, lehet vég-
rehajtás alatt, vagy közüzemi tartozással ter-
helt, esetleg hosszú távú bérlés is érdekel. 
Tel.: 0670-357-7587.

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.

Miskolc-Görömböly, Szabó Ervin utcában 
1431 m2 telek eladó. Irányár: 7,5M Ft. Tel.: 
0630/726-8336.

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.

Miskolc Egyetemváros közvetlen szomszéd-
ságában 4799 m2-es üresen álló lakópark 
részére beépíthető közművesített építési telek 
eladó. Ár: 39 MFt. Tel.: 70/3383-936.

a l B é r l e t K í n á l a t

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

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

Miskolc, Csabai kapuban üresen KIADÓ fel-
újított, frissen festett, kis rezsijű, hőszigetelt, 
téglaépítésű, gázkonvektoros, 3 szoba+nagy 
étkezős, 100 nm-es családi ház. Ár: 100000 
Ft/hó+rezsi. Tel.: 0620/370-6985.

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

albérlet Miskolctapolcán, 70E Ft rezsivel. 
Telek ugyanitt 4 MFt. Tel.: 0670/271-0118.

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.

Szuper ügyek
Ismét régiségvásár. Vissza múltba. Egyfajta időutazáson érezhetjük magun-
kat a miskolci régiségvásár forgatagában a sok antik tárgyak és használati eszközök 
között járkálva. A miskolciak számára kiváló vasárnap délelőtti program, a már jól 
ismert régiségvásár, amit minden hónap első hétvégéjén rendeznek meg, most 
február 5-én lesz.

Mit is ünneplünk igazából Valentinkor?
A Valentin-napot  ■

több szemszögből is 
meg lehet közelíteni. 

Egyfelől Ahhoz a Szent Va-
lentinhoz eredeztetik vissza, 
aki Rómában mártírhalált 
halt, mert nem adta fel a ke-
reszténységet a vallás üldöz-
tetése idején. Kr.u. 269 vagy 
270 február 14-én halt meg, 
ugyanazon a napon, ame-
lyik a szerelmi sorsjátékok-
nak volt szentelve. Másfelől 
hagyhatjuk a történelmet, és 
vehetjük azt is alapul, hogy 
ez az ünnep mit jelent ma-
napság az embereknek. 

Ahogy a karácsony a sze-
retet, a meghitt családi pilla-
natokat és az otthon békéjét 
jeleníti meg, úgy tömbösíti 
magába a Valentin a roman-
tikusan gyengéd érzelme-
ket. Ez a masszív szerelem 
ünnepe, amikor a kedve-
sünk boldogságáért semmi 
sem drága. De tényleg, sem-
mi! A szerelem valóban meg-
fizethetetlen, és ezt gyakor-
ta tapasztaljuk is. Képesek 
vagyunk hatszoros áron vi-
rágot venni, vagy bonbont, 
ami azért kerül kétszer töb-
be, mert szívecske formájú 
a csoki (igaz, így kevesebb 
fért a dobozba, de oda se 
neki). A költekezés ilyen-
fajta felelőtlen formái mi-
att nevezik ezt az ünnepet 
a kereskedők napjának is. 
Pedig a szerelem nem csu-
pán a külsőségekben rej-
lik. Nem az szeret jobban, 
aki drágább ajándékot ad, 

vagy gyémánttal díszíti még 
a müzlisdobozt is. Szögez-
zük le, az az elv, hogy ezen a 
napon több figyelmet szente-
lünk kedvesünkre, megpró-
báljuk varázslatossá tenni 
számára a Valentint, és en-
nek érdekében nem sajnál-
juk kinyitni a pénztárcán-
kat, teljesen rendben van! 
Sőt, a meglepetésnek igenis 
van helye egy olyan világ-
ban, ahol nasira általában 
többet költünk, mint ötven 
évvel ezelőtt egy átlagos 
család kenyérre. Egy csokor 
szép virág, egy tábla csoko-
ládé, egy romantikus va-
csora mind-mind helyénva-
ló dolgok ilyenkor, sőt, nem 
csak a szerelmesek napján, 
hanem néha egy-egy hétköz-
napon is jól eshet párunk-
nak az ilyen figyelmesség! 
Ám sose felejtsük el, azzal, 
hogy a drágább ajándékot 
vesszük meg, még nem bi-
zonyítjuk a szerelmünket! 
Ehhez kevés a rózsaformá-
jú dobozba csomagolt belga 
praliné is! Sokkal fontosabb 
a törődés!

Egy egészséges párkapcso-
latnak ugyanis ez az alap-
ja. Ahol ez megvan, ott nem 
kell semmit bizonygatni ün-
nepekkor külön. Ajánljuk, 
hogy próbáljanak ki egy új 
Valentin receptet! Ne vásá-
roljanak előre, inkább aján-
dékozzanak a párjuknak egy 
napot, amikor azt csinálnak, 
amit ő szeretne. Jöhetnek a 
szemtelenül gejl romantikus 
filmek, a Caramel összes, 
vagy a Daniel Steel olvasó-
délután, mosollyal az arcu-
kon viseljék mindezt!

Egyébiránt a Bálint-nap is 
többrétű, mint ahogy elsőre 
gondolnánk. Számos ország-
ban ma már elterjedt szo-
kás, hogy sokan ezen a na-
pon nemcsak a kedvesüket 
ajándékozzák meg, hanem 
azoknak a közeli barátok-
nak, családtagoknak is jut-
tatnak egy kis csokit vagy 
aranyos képeslapot, akiket 
igazán közel éreznek a szí-
vükhöz, ezzel is kifejezve 
szeretetüket és odaadásu-
kat irántuk. 

SZI  - BM
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Dűlő Étterem és Bormúzeum, Miskolc, Görgey A. u. 10. 
70/333-1992 ● www.dulo.hu 

A Séfünk igazi szerelmi lakomával kedveskedik a mai estén a pároknak. 

Előételként és étvágyfokozóként 
felszolgálunk 

Avokádó, krémsajt, házikenyér 
+ egy pohár száraz vagy édes 

pezsgő 

További fogásaink: 
Kacsamáj terrine,  

gyömbéres almalekvár, kalács  
vagy, Téli zöldség-krémleves,  

garnéla mousse 

Főételek: 
Érlelt sonkával töltött csirkemell, camembert mártás, 

 burgonyakrokett, sült zöldség 
vagy 

Omlós marhasült, meggyes portói mártás, káposztás rétes 

Végezetül egy igazán fenséges desszertet 
fogyaszthatnak kedves Vendégeink: 

Citromtorta, sós karamell 

4 fogásos vacsoránk ára: 5.900 HUF + ajándék 1 pohár pezsgő 

Ha a Valentin napot egy igazán kellemes 
gourmet kalanddá  

szeretné varázsolni, válassza a Dűlő 
Étterem és Bormúzeumot erre az estére 

helyszínként.

Kedves Vendégeinket már 17.00 órától várjuk! 

Asztalfoglalás: 06 70/ 3331992 
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2017. február 14.

MŰKÖRÖMÉPÍTÉSI
BEMUTATÓ
MISKOLCON

2017. február 6-án.
INFORMÁCIÓ ÉS REGISZTRÁCIÓ: (30) 211-4000

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
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Párokna�, párosa�, 
páratla� áro�!
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Miskolc, József A. u. 74. 
(Fonoda-udvar új épület a bejárattól jobbra) 

Telefon: 70/384-0700
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Miskolcon az Előhegy utcából is megközelít-
hető, lakható, panorámás hétvégi ház áram-
mal, kéménnyel, vezetékes vízzel, pincével, 
1000 nm-es gondozott portán eladó, miskol-
ci garázsra cserélhető. Irányár: 1,8M Ft. Tel: 
0620/370-6985.

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

J á r M ű K e r e s é s 

aUtÓBOntÓBa VÁSÁROLOK KELETI-NYU-
GATI AUTÓT 5-30Ft/kg áron, ELSZÁLLÍTÁS-
SAL. Tel.: +36-30/219-2182.

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, hagyatékot. Tel.: 
0646/348-436, 0620/388-7997.

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

e G y é B  e l a d á s

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

akciós tűzifa tölgy, bükk hasogatva 11500 
Ft/m3+szén kisebb mennyiség rendelhető. 
Tel.: 0620/977-8015.

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

eladó újszerű állapotú Whirlpool Talent 
grillezős mikro és Electrolux kompresszoros 
fagyasztós hűtő (220l-es), 185X110-es kana-
pénak összecsukható ágy + 2 db fotel kifo-
gástalan újszerű állapotban. Tel: 0620/255-
8020.

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

Konyhakész-kalodás tűzifa számlával 
11000Ft/m3,-ömlesztve is. Ingyenes kiszál-
lítás. Tel.: 06-70/590-4645, 06-30/261-
3813.

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.

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

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.

szekrénysor, szekrények, csillárok, előszo-
bafal, prés, varrógép, íróasztal eladó. Tel.: 
0630/417-5652.

tűzifa eladó kalodában 1x1x1m. Tölgy, 
bükk, akác 15E Ft/m3-től. Gyors házhoz 
szállítással. Tel.: 06-20/805-7697.

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

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.

s z O l G á l t a t á s  K í n á l a t

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

év eleji, alacsony áron vállalok festést, burko-
lást, belső szigetelést, rokkant-akadálymen-
tesítést, 27% anyag árkedvezménnyel. Teljes 
felújítást 30% munkadíj kedvezmény, hirde-
tésfelmutatás: 0630/924-5439.

8 2017. február 3.

RÉGISÉG
Felvásárló iroda
Hívjon minket!

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

Miskolc, Ady E. u. 20. (a Búza téren)

Tel.: 70/517-3650

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

Megbecsüljük
értékeit!

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

érméket, retro gyárgyakat vásárolunk

06-30-461-7708
Üzletünk költözés alatt

ingyeneskiszállás100%értékgarancia
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Fák szakszerű kivágása, gallyazás,  
sövényvágás, bozótirtás, gallyak, levelek 
elszállítása, fűkaszálás rövid határidővel, 
garancia vállalással. Tel.: 20/433-3119, 
70/6200-973

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

ledes reklámtáblák gyártása  http://
ledesreklam.hu/  Miskolc Állomás út 1.

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

rövidáru diszkont az Aranybányában,  
http://www.aranybanya.eu    Miskolc Állo-
más út 1.

redőny, reluxa, harmónikaajtó, stb., 
ablak és bejárati ajtó, párkány, küszöb, 
szerelése, készítése, közvetlenül a gyár-
tótól. Akár bérházban, akár családi ház-
ban lakik, forduljon hozzánk bizalommal! 
Továbbra sincs áremelés, kiszállási díj 
és ingyenes a felmérés, ugyanúgy, mint 
tavaly! Több, mint 15 éve elégedett ügy-
felek, referenciamunkák több megyében.
Amit lehet, megoldunk! Érd.: napközben: 
30/271-9656, este :46/360-613

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

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.

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

B kategóriás jogosítvánnyal rendelkező 
beugró sofőrt keresünk hajnali reggel 2-től 
délig tartó áruterítő munkára. Felsőokta-
tásban tanuló diákok jelentkezését is vár-
juk. C kategóriás jogosítvány előny. Érd.: 
0620/491-6476.

Betanított dolgozókat keresünk kiemelt bére-
zéssel mosonmagyaróvári és győri munkahe-
lyünkre. Szállás, étkezés, utazás biztosított. 
Tel.: 06-70/354-9321.

cO hegesztőket és szerkezetlakatosokat 
keresünk vidéki munkahelyre (Győr mellé) 
ottlakással. Tel.: 06-30/937-4157.

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.

építész tervezőt keresek sátoraljaújhe-
lyi irodánkba szálláslehetőséggel. Informá-
ció:  www.fundamentumkft.hu  Jelentke-
zés:  plebanmihaly@fundamentumkft.hu  
Tel.: (06-20/9358-132).

Fényezőket keresünk ipari fényezéshez, 
vidéki munkahelyre (Győr mellé) ottlakással. 
Tel.: 06-30/937-4157.

Hosszú távú, bejelentett munkára munka-
társakat keresünk: lakatosokat, hegesztőket, 
festőket, gipszkartonozókat, esztergályoso-
kat. Kiemelt bérezéssel, korrekt fizetési fel-
tételekkel. Telefon: (30)469-5971, (30)370-
3631. Ferro-Ferm Kft.
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Szakmai szemmel
A lehetőségeknek csak a 
fantázia szabhat határokat

Az általunk forgalma- ■
zott rozsdamentes kor-
látrendszer sok alkotó-
elemének köszönhetően 
vásárlóink szinte minden 
igényét kielégítik - jelen-
tette ki Bernáth Benjá-
min, a Glasker Plusz Kft. 
ügyvezetője.

Társaságunk 1993-ban alakult, 
mint családi vállalkozás. Kezdet-
ben édesapámmal ketten dolgoz-
tunk a vállalkozásban, jelenleg 
már több szakképzett alkalma-
zottat foglalkoztatunk - mondja 
Bernáth Benjámin.
Folyamatos fejlődésünknek kö-
szönhetően, és a jól képzett 
szakembereknek a háttér-
ben, egyre szélesebb körben 
nyújtjuk szolgáltatásainkat, 
már nem csak a lakosság 
körében. 2015-től kft-
vé alakulva folytatjuk 
működésünket.
A lehetőségeknek csak 
a fantázia szabhat ha-
tárokat, hogy így sa-
ját otthonukban, irodá-
jukban is élvezhessék e 
korlátok által sugárzott 
eleganciát – fogalmazott 
Bernáth Benjámin. Rozs-
damentes korlát üvegme-
zővel: - ezek rendszerint 
rozsdamentes oszlopo-
kon elhelyezett üvegfo-
gók segítségével rögzített 
üvegtáblák - a tetejükön 
elhelyezett kapaszkodó 
variálható rozsdamen-
tes csővel, fakapaszko-
dóval, melyek rögzíté-
se lehet talpra szerelt, 
- oldal szerelt - oldalra szerelt 
rögzítést lehet alkalmazni a te-
rasz, lépcső, erkély homlokza-
ti részén, melyek lehetnek na-
túr üvegkorlátok, rozsdamentes 

vagy fakapaszkodóval ellátva. Ha 
a megrendelő kéri korlát nélkül 
is elkészíthető, így nem takar ki 
semmit a panorámából.
További tevékenységünk: teljes 

körű üvegezés, képkerete-
zés, erkélyüvegezés laka-
tos munkával együtt, ré-
gi típusú fa nyílászárók 

utólagos hőszigetelése 
épületfóliázás. 

A rozsdamentes ele-
meket egyszerűség 
és az elegancia 
jellemzi. A modu-
láris rendszer kü-
lönösen alkalmas 

lépcsők, korlátok 
és előtetők beépí-

tésére. Üveg beté-
tes, sodrony betétes, 

vagy keresztrúd tartó-
val. Rozsdamentes ele-
mek összeállításához 
nincs szükség hegesz-
tésre, használható kül- és 
beltéren egyaránt. Rozs-
damentes előtető vasalat 
garnitúra üveg előtető-
höz. SZI - BGy

Miskolc-Diósgyőr, 
Nagy Lajos király u. 23.

E-mail: glasker.hu@gmail.com
Tel.: 36-30/619-98-25

www.glasker.hu

INFOBOXBernáth Benjámin

 hőszigetelő üvegezéssel
 fa léccel vagy műanyag profillal
 zárcserével
 asztalosmunkával
 bontás nélkül, az eredeti 

 szerkezet megtartásával.

Erkélyüvegezés 
lakatos munkával együtt!

RÉGI TÍPUSÚ FA NYÍLÁSZÁRÓK
utólagos hőszigetelése.

Teljes körű üvegezés!

Helyszíni munkavégzés!

www.glasker.hu

Miskolc-Diósgyőr 
Nagy Lajos király u. 23.

Tel.: 46/531-482, 06-30/619-9825

Balatoni csárdába éves állásra 
(arculatváltás miatt) keresünk

SZAKÁCSOT, 
SZAKÁCSNŐT 

(�atalt-időset), 
FELSZOLGÁLÓT, 
KONYHALÁNYT.
Szállást biztosítunk. Mindenben segítünk.

Tel.: +36-30/991-2244
 Búbos Csárda

VÁRJUK JELENTKEZÉSÉT  
MISKOLCI IRODÁNK ÚJ 

MUNKATÁRSAKÉNT, 
MISKOLC ÉS 10 KMES 
VONZÁSKÖRZETÉBŐL,  

HA 6 ÓRÁS, IRODAI 
MUNKÁRA VÁGYIK, 

SZERET TELEFONÁLNI, 
CSAPATBAN DOLGOZNI, 

DERŰS ÉS SZORGALMAS!
 

Jelentkezését fogadjuk: 
10.00 és 15.00 óra között 

a +36(30)938-7986-os 
számon.

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

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.

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.  

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

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

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

SZÚNYOGHÁLÓ
-40-50% ár en ged ménnyel!

(Az ak ció 2017. február 28-ig tart!)
JAVÍTÁST IS VÁLLALOK!
Telefon: 46/324-825

Mobil: 20/9425-788
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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.

Gyenesdiási étterem keres éves állásra 
szakácsokat, felszolgálókat, konyhalányo-
kat kiemelt bérezéssel. Szállás megoldható! 
Jelentkezni: +36-30/9360-907.

Könnyen, ülve végezhető csomagoló munká-
ra keresünk kollégákat Budapestre. Szállás 
megoldható. Érdeklődni: 06(70)466-1647.

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-ma-
il címen lehet.

Műanyag feldolgozással foglalko-
zó cég borsodsziráki telephelyre nyom-
dászokat keres azonnali munkakezdés-
sel. Végzettség, tapasztalat előny. Érdek-
lődni a 0630/914-8706 számon, vagy 
a  munkaugy@szirakcsoport.hu  e-ma-
il címen.

sajószentpéteri cég keres izometriás cső-
szerelőt, minősített hegesztőt (AWI, CO) és 
szerkezetlakatost. Érdeklődni: hétköznap 
9-14 óra között. Telefon: 48/512-406.

K i e G é s z í t ő  M U n K a

58 éves, leinformálható hölgy heti 1 alkalom-
mal háztartásba besegít. Érd.: 16 óra után 
0670/2222-912.

Miskolci, 50-es szőke hölgy kiegészítő mun-
kát vállal otthonában. Tel.: 0670/632-8700.

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

t á r s K e r e s é s

szeretetre vágyó 49 éves nő keresi párját. 
Tel.: 0670/507-4245.

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

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.

Feladatok: 
• autóipari szenzorok 
 összeszerelése.
Elvárások: 
• 8 általános iskolai végzettség, 
• büntetlen elôélet,
• több mûszakos munkarend 
 vállalása.

Jöjjön el csoportos 
tájékoztatónkra: 2016.02.08. 

10:00 óra, Miskolc, Ifjúsági ház  
(Miskolc, Gyôri kapu 27./A)  
Érdeklôdjön, mi visszahívjuk:
         +36 70 66 55 702 
vagy  +36 20 66 55 057

Kiemelt bér és jó munka 
kedvéért költözne, ha 

ingyenes szállást biztosítunk? 
Veszprémi munkahelyre 

keresünk

gyártósori
operátor 

munkakörbe 
munkavállalókat. 

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.

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

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. 

Hosszú távú munkára, 
dunántúli munkaterületekre, 
minősített hegesztő 

(awi, awi kombi és melegszilárd), 
izometrikus csőszerelő 

és lakatos feladatok 
ellátására munkatársat keresünk. 

Szállás és utazás biztosított. 
Jelentkezni lehet,

fényképes önéletrajz elküldésével 
az alábbi email címen: 

diamontzrt@gmail.com

G4S Készpénzlogisztikai Kft.
SZEMÉLY- 

ÉS VAGYONŐRÖKET
KERES

ÉRTÉKSZÁLLÍTÓI
POZÍCIÓBA

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

Érdeklődni:
06 (70) 490-4768

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

Autószerelésben
jártas  munkatársat

keresünk.
Jelentkezés: 

06-20/912-4656

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

Béres Gumi Kft. 
a miskolci 

telephelyére keres 

területi 
képviselőt. 
Feltételek: 
- középfokú kereskedelmi végzettség
- értékesítési területen szerzett
 2-3 éves tapasztalat
- jó kommunikációs, 
 kapcsolat teremtő képesség
- B kategóriás vezetői engedély
- mobilitás. 
Kiemelt bérezés, cafetéria, 
jutalék rendszer. 

A fényképes önéletrajzokat a
beresgumi@beresgumi.hu
e-mail címünkre várjuk.

Z S A L U Z Á S B A N , 
VASKÖTÖZÉSBEN

JÁRTAS SZAKEMBEREKET KERESÜNK
dunaújvárosi betonelemgyártó üzembe. Szállás 

megoldható. Kiemelt bérezés, heti fizetés.
Érd.: hétköznap 9-16 óráig,

06-70/426-8802

1 fô
szakácsot 

keresek
tiszaújvárosi étterembe.

Jelentkezni 
csak önéletrajzzal, 

de előtte információ: 
06-30/213-7195

 
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) 

Tanulj hiányszakmát, keress átlagon felül!
HEGESZTŐ ÉS CAD-CAM ÉS  

CNC-PROGRAMOZÓ TANFOLYAMOK  
INDULNAK HÉTVÉGI OKTATÁSSAL. 

A képzés után állásajánlat és magas  
kereseti lehetőség várja a tanulókat!

A jelentkezéshez hívja a 06 20 274 5344-es 
számot, vagy írjon a jelentkezes@gransol.hu 

e-mail címre.

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
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Szuper ügyek
Kutyamenhely lesz Szikszón

Az elmúlt hónapokban  ■
egyre több kóbor állattal 
találkoztak az emberek 
Szikszón. Ezért is fogott 
össze Szikszó Önkormány-
zata a helyi civil állatvé-
dőkkel azért, hogy megol-
dást találjanak erre a prob-
lémára.
Takács Lászlóné Szikszó al-
polgármestere arról beszélt, 
hogy az állatok és az embe-
rek védelmében is fontos meg-
tenniük azt: hogy felmérjék az 
állapotokat. Sajnos azt kellett 
tapasztalniuk, hogy sok em-
ber vállal úgy kutyát Szikszón, 
hogy nem gondoskodik róla. 
Októberben egy bejárás során 
12 kóbor ebet fogtak be, ame-
lyet a mérai szociális szövetke-
zet állatmenhelyére szállítot-
ták. A kutyák sorsát azóta is 
nyomon kísérik: három állatot 
már örökbe is fogadtak.
Takács Lászlóné úgy véli: 
a tapasztalatok azt mutat-
ják, hogy jó döntése volt az 
önkormányzatnak az, hogy 

közmunkaprogram kereté-
ben egy húsz férőhelyes ku-
tyamenhelyet hoznak létre a 
városban. A terv szerint márci-
usra már elkészül. De tovább-
ra is fontosnak érzi azt, hogy a 
kutyatulajdonosok vállaljanak 
felelősséget a házi kedvence-
ikért. Ezt hatósági módon is 
elősegítik. Az állatvédők szá-
mára egy chip leolvasót vásá-
rolt az önkormányzat azért, 
hogy ezzel beazonosítsák  és 
visszajuttassák a gazdákhoz 
az elkóborolt ebeket. 
A napokban kétszáz gazdának 
megy ki levél Szikszón azért, 
hogy felhívják a figyelmüket az 
állattartási körülmények bizto-
sítására, a kutyák oltási lapja-
inak és a chipet igazoló doku-
mentáció bemutatására.

 SZI - MÉ 

Kolbászból fonták a kerítést
Tíz csapat indult az I. Szirmabesenyői kolbásztöltő versenyen, amelyet a III. Besenyői Röfi  ■

Nap alkalmából rendeztek meg január 28-án a Szirmay-kastély udvarán. 
Ha csak egy napig is, de kolbászból fonták a kerítést Szirmabesenyőn. A megnyitón Csöbör Katalin országgyűlési 
képviselő és Török Dezső, a megyei közgyűlés elnöke mondott az alkalomhoz illő, rövid köszöntőt. A protokoll után 
Kis Grófo, majd a jó Laci betyár lépett színpadra, a csikorgó hideg ellenére több száz néző előtt. Eredmények: 1. 
Arnóti lakodalmasok (Arnót), 2. Hústolók (Kulcs Magazin),3. Kollár Pince Klub (Szirmabesenyő). Különdíjas lett az 
Ezüst Szirmok Nyugdíjas Egyesület (Szirmabesenyő). A zsűrielnöki teendőket Fazekas József, a Sajó-Hús Kft. tu-
lajdonosa és ügyvezetője látta el közmegelégedésre. Elmondta, hogy a házigazda település polgármestere, Huszti 
Gábor négyféle kolbászt töltött fel, mindegyiket szívesen látná a saját boltjaiban is a zsűrielnök, ám díjazott a sport-
szerűség miatt mégsem lehetett, így be kellett érnie a nyíltszíni dicsérettel.   Fotók: Buzafalvi Győző      SZI - BGy

Újabb bemutató. Elza, vagy a világvége címmel február 3-án újabb bemu-
tatóra várja nézőit a Miskolci Nemzeti Színház. Babits Mihály Elza pilóta vagy a 
tökéletes társadalom című regényéből kiindulva a budapesti K2 színház két ren-
dezője, Benkó Bence és Fábián Péter állítja színpadra a különleges, sci-fi elemeket 
tartalmazó előadást.

Farsang a könyvtárakban
Ha február, akkor far- ■

sang! Természetesen 
Miskolc könyvtárai sem 
maradnak ki a télűző ha-
gyományból.
Elsősorban a gyerekeket várják 
a témához illő kézműves fog-
lalkozásokra a II. Rákóczi Fe-
renc Megyei és Városi Könyvtár 
tagkönyvtárai. A Szentpéteri 
kapui József Attila Könyvtár-
ban például farsangi fejdíszt 
lehet készíteni a legközelebbi 

Lurkótanya-foglalkozáson, feb-
ruár 2-án, csütörtökön délután 
3-tól 5 óráig. A diósgyőri Pe-
tőfi Sándor Könyvtár kettőt is 
csavar az ünnepkörön. Szoká-
sos szerdai kézműves délután-
jukon először – február 1-jén, 
szerdán délután 4 és fél 6 kö-
zött – malackás álarcot készí-
tenek papírból és tojástartóorr-
ból. Másodszor, azaz február 
8-án viszont már a kocsonya-
farsangra készülve békás kitű-
zőket alkothatnak a kicsik és 
nagyok. Az avasi Móra Ferenc 

Könyvtárban a legjellegzete-
sebb farsangi kellék, az álarc 
lesz a középpontban az alsó 
tagozatosoknak szervezett 
foglalkozáson, 7-én, kedden 
délután fél 2-től. Ugyancsak 
farsangi álarcok készülnek a 
Martin-kertvárosi Tompa Mi-
hály Könyvtárban.  SZI 

Fotó: RFK

Garantált a jó hangulat Sajóvámoson
Immár harmadik alka- ■

lommal rendezzük meg feb-
ruár 4-én, szombaton a 
Vámos-Toros Napot 
Sajóvámoson a Szőke Kas-
tély előtt - újságolta Váradi 
Lajos, a település polgár-
mestere.
Aki szeretné átélni az igazi fa-
lusi disznóvágás hangulatát és 
szereti a disznótoros étkeket, a 
friss tepertőt, a jófajta pálinkát, 

annak mindenképpen érdemes 
ellátogatni hozzánk - jelentette 
ki Váradi Lajos. A hagyományos 
disznóvágás reggel 6 órakor 
kezdődik. Biztosított az egész 
napos zene-bona és vígasság: 
10 órától például az Agyagban-
da zenekar játssza a talpaláva-
lót, 3 órakor Balázs Fecó lép a 
színpadra, 5 órától pedig a Mis-
kolci Illés Emlékzenekar lesz a 
sztárvendég. Természetesen 
nem marad el a disznótoros 

ételek és a krumplilángos vá-
sára sem. A délután folyamán 
fellép a Kicsi Madár Néptánc-
csoport, a Csemete Néptánc-
csoport utánpótlás gárdája, a 
Csemete Néptánccsoport és a 
Sajóvámosi Néptánccsoport. 
Bizonyára sokaknak nyújt majd 
szórakozási lehetőséget dél-
után háromnegyed 5-kor a 
télűzés kiszebábuégetéssel - 
mondotta végezetül Váradi La-
jos. SZI - BGy
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Miskolc Szentpáli út 2-6. (Plaza oldalában) 
Ingyenes parkolási lehetőség!

NYITVA TARTÁS: hétfő péntekig: 7:00-18:00, szombat: 7:00-15:00

Miskolc, Andrássy út 14. üzletünk új nyitva tartása:
hétfő: 8:00-18:00, keddtől péntekig: 7:00-18:00, szombat: 7:00-13:00

AKCIÓ!
l Hurka  799 Ft/kg
l Sütnivaló kolbász  999 Ft/kg 
l Bőrös tepertő  499 Ft/kg 
l Füstölt kenyérszalonna 
  799 Ft/kg 
l Csirke máj  499 Ft/kg 
l Csirke zúza  599 Ft/kg 
l Grill csirke  599 Ft/kg 
l Fagyasztott tyúk  450 Ft/kg 
l Vastag sózni való 
 szalonna  799 Ft/kg 
l Sertés karaj csn. 1299 Ft/kg 
l Bőrös malachús  899 Ft/kg 
l Friss marha pacal  1499 Ft/kg

A Kukori ajánlata!

Igényes környezetben kiváló magyar termékekkel, saját vágóhídról származó 
barom�val, sertés-, marha-, birkahúsok széles választékával

házi tejtermékekkel, sajtkülönlegességekkel, óriási akciókkal,
tartósan alacsony árakkal, gyors kiszolgálással várjuk kedves Vásárlóinkat! 

Az árak 2017. február 6-tól 11-ig, 
ezen belül a készlet erejéig érvényesek!

Szépkártya, Erzsébet utalvány, VISA-kártya

ELFOGADÓHELY

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

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!

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

FARSANGI  
KEDVEZMÉNY 

Rendelje meg műanyag nyílászáróit  

MÉG TAVALYI ÁRON!

Az akció február 28-ig érvényes! 

   M
érteX

FÜGGÖNY
- MÉTERÁRU ÜZLET!

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

www.mertex.hupont.hu

FÜGGÖNYVARRÁST 
VÁLLALUNK! 

Minden varrott méter: 150 Ft
Hozott anyagból: 250 Ft/méter

Aki velünk 
költözik,

idõt és pénzt
spórol meg!

BELFÖLDI ÉS NEMZETKÖZI

FUVAROZÁS-
KÖLTÖZTETÉS
Gyorsan, pontosan, megbízhatóan!

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

TAVASZI AKCIÓ!

06-20/221-6233

Nyílászárók cseréje 
A-tól Z-ig

AKÁR 
TELJES FELÚJÍTÁSSAL. 

Pl.: panel, fém biztonsági ajtó 
bontás, beépítés szegőlecezéssel. 

Redőnyök,  szúnyoghálók nagy 
választékban. Régi ablakok 

szigetelése.
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