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SZERVO kormányművek, 
szivattyúk, kardántengelyek, 

felnik  javítása, 
GUMI és GYORSSZERVIZ

06-30/9286-648

Miskolc 06. hét

A febru-
ár a bálok 
hónapja. 
Az iskolák 
f a r s a n -
gi bálo-
kat szer-
veznek a 
kicsiknek, a szülők pedig jó-
tékonysági rendezvényeken 
rophatják. A harmadik oldalon 
egy miskolci és egy sajósenyei 
rendezvényre hívjuk fel a fi-
gyelmet./3. oldal
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Fotó: Buzafalvi Győző

Vámos-Toros Nap

Sajóvámoson idén is megtar-
tották a szokásos télűző fesz-
tivált, ami egyben a böllérek 
örömünnepe is volt./5. oldal

A szerelem ünnepén. A januári 
esküvők ritkaságszámba mennek. 
A fotón látható szerelmespár január 
közepén fogadott örök hűséget 
egymásnak. Bizonyára ők is ünneplik 
az idén a Valentin-napot. Lapunkban 
annak  jártunk utána, hogyan tudjuk 
még szebbé tenni ezt az ünnepet. 
/3. oldal
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Egyedi
kedvezmények!

Tel.: 30/754-1758

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

Építôipari munkálatok!

 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!
Szélvédõjavítás

Autóüveg
forgalmazás

Casco ügyintézés

mobilautouveg.hu

Tel.: 06-30/244-5618
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Csak

2 
napig!

BÚTORBESZÁMÍTÁSI AKCIÓ! Használt, régi bútorát az új bútor árába beszámítjuk!

BÚTORVÁSÁR
Globál Trend Bútor Kft.

Kiállítás helye: 
ITC Székház Miskolc, Mindszent tér 1. aula

2017. február 17-18. péntek-szombat 10-18 óráig
Érdeklődni: 06-20/346-95-91

TARGONCAVEZETŐ
TANFOLYAM

Felnőttképzési nyilvántartási szám: E-000042/2016/A06

TARGONCAVEZETŐ 
TANFOLYAM

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

Tel.: 46/401-006

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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Szuper ügyek Utómunkálatok márciusig. A Diósgyőri Tanuszoda és a DVTK Edzőköz-
pont ez év március közepén csatlakozhat a MIHŐ rendszeréhez, az utómunkálatok 
március végéig tartanak. Ezúton is kérik az arra közlekedőket, vezessenek óvato-
sabban, legyenek türelmesebbek.

Egy magas, szőke, karcsú nő 
lépegetett előttem az utcán, 
kerülgetve a megolvadt hóku-
pacokat. Mivel majdnem talpig 
fehérben volt ezért kicsit rá is 
csodálkoztam. Láttam magam 
előtt, ahogy az édesanyja reg-
gel moroghatott, hogy minek 
vesz fehér hótaposót ebben a 
sáros lével ellepett utakra. A 
fehér kötött sapkája alól kivil-
lant szőke, két csurkába fonott 
haja, hosszított steppelt dzse-
kijét derékban egy gumis övvel 
fogta össze. 
A jelenetre valószínű nem emlé-
keznék ilyen részletesen, ha rá 
egy órára nem jött volna szem-
be velem ugyanaz az ember. A 
magas, szőke, karcsú nő csep-
pet sem volt fiatal. Vékony arca 
beesett és életunt volt, bőréből 
ítélve olyan hatvan pluszra tip-
peltem. Az első gondolatom az 
volt, milyen szerencsés, hogy 
megőrizte sudár alakját. Min-
den ruhadarab, ami rajta volt 
– beleértve a frizurát is – a ti-
zenévesek stílusára hajazott. 
De a nő kisugárzásából még-
sem áradt ez a fiatalság, inkább 
diszharmóniát éreztem.
Azt tudjuk, minden kornak fon-
tos kifejező eszköze volt a ru-
házat. Évszázadokon keresztül 
megkülönböztetve a szegényt 
és gazdagot, a falun és a város-
ban élőt, és nemzetek tagjait 
egymástól. A divattal pedig el-
indultunk az önkifejezés útján, 
hiszen a magunkon viselt dara-
bokkal üzentünk és üzenünk is a 
világnak. Ha meglátunk valakit, 
abban a bizonyos első benyo-
másban, ami alapján automati-
kusan sorolja az agyunk a meg-
felelő skatulyába az illetőt nagy 
szerepet kap a külső megjele-
nés. Az ápoltság, az elhanya-
goltság, a harsányság, a szo-
lidság a másodperc tört része 
alapján teszi a másikat szimpa-
tikussá vagy unszimpatikussá.
A külső megjelenésre nemcsak 
a divat, hanem kommunikációs 
iparág is épült. A szavak nélkü-
li beszéd, a metakommunikáció 
ugyanis fétissé vált a mai vilá-
gunkban. Mert mindenki úgy 
gondolja: a jó ruha és márkás 
ruha egy olyan jól szabott álarc, 
ami felemeli és sikeressé teszi 
– pénzben, kapcsolatokban – a 
viselőjét. Persze azért sokszor 
kilóg a lóláb. Mert hiába emel-
jük le a polcról hatvanévesen 
a huszonévesek divat cucca-
it, ha nem tudtuk magunkban 
megőrizni fiatalkori énünket. Ha 
feladtuk, ha megkeseredettek, 
életuntak, cél nélküliek és bol-
dogtalanok lettünk, nincs az a 
ruha ami fiatallá varázsol, akár-
hogy erőlködünk is.

SZI – Maros Éva

RÚZS

A külső Bon-bon, rózsa, gyű- ■
rű, szép szavak. Általá-
ban ezek a legkelendőbb 
Bálint-napi termékek. 
Ám az oxitocin, a roman-
tikus érzelmek hormon-
ja, képes tágítani képze-
letünk horizontján.

A szerelemről beszélni 
konkrét példa nélkül, kicsit 
olyan, mintha a trójai hábo-
rúból kihagynánk Paris her-
ceget és Szép Helénát. Vagy 
a falovat. Ennek kapcsán be-
szúrnánk egy a témához csak 
lazán tartozó, de annál vic-
cesebb érdekességet, még-
pedig azt, hogy az amerikai 
egyetemi futballigában az 
UFC Trojans, magyarul tró-
jaiak csapata az év eleji iga-
zolási szezonban megvásá-
rolt egy fiatal játékost, akit 
Josh Falonak hívnak. Szóval 
a trójaiak egy Faloval akar-
nak erősíteni. 

Csodálkoztak is, hogy mi-
ért mosolyog ezen minden 
magyar származású ember. 
Lehet ez az egész véletlen, 
de vehetjük a geget egyfajta 
ajándéknak is a sors részéről, 
amiért így, Valentin-nap kö-
zeledtével efféle tréfás emlé-
ket állított a világ egyik legis-
mertebb szerelmespárja előtt.
És ha már a trójai háborút ki-
robbantó mátkapárról beszé-
lünk, nem mellékesen meg 

kell említenünk, hogy Paris 
a szerelemért egy aranyal-
mát adott cserébe, egy olyan 
mítikus gyümölcsöt, amire 
még a leghatalmasabb isten-
nőknek is fájt a foga. 

Ebből kiindulva, hogy to-
vábbra is a görögöknél ma-
radjunk, Demoklész kardja-
ként lebeg felettünk a kérdés: 
Ön mit ajándékoz kedvesének 
Valentin-napra? A labda, illet-
ve az alma, fel van dobva!

Zsolt (31)
Valentin-napkor bálba me-

gyek, de sajnos nem a párom-
mal. A kollégáimmal tarunk 
céges rendezvényt, amin 
szervezőként dolgoznom 
kell, így nem lenne célsze-
rű a kedvesemet is vinni. A 
párom megérti a dolgot, de 
azért nem szeretném, hogy 
elhanyagolva érezze magát, 
így még hétfőn meglepem egy 
gyertyafényes vacsorával!

Viktor (22)
Egy kedves költő  ismerő-

sömnek éppen aznap lesz 
önálló estje, így oda vagyok 
hivatalos. A szerelmemmel 
nem is nagyon erőltetjük ezt 
a Valentinozást. Úgy gondol-
juk, azt a pénzt, amit aján-
dékra költenénk, fontosabb 
helyekre is tehetjük. Szeret-
ni meg minden nap szeretjük 
egymást.

Ágota (32)
Tavaly egy gyönyörű fül-

bevalót kaptam a páromtól, 
mivel azon az éven voltunk 
öt évesek. Én nem vásárol-
tam neki ilyen értékes dol-
got, de úgy gondoltam, idén 
pótolom ezt a hiányosságot, 
így befizettem magunkat egy 
romantikus wellnessezésre. 
Úgy érzem, a legjobb, amit 
adhatok neki most, egy kis 
nyugalom, és némi kettesben 
töltött idő.   SZI 

A sajósenyei Kicsi  ■
Madár Néptáncegyüt-
tes február 25-én este 
7 órai kezdettel a tele-
pülés faluháza díszter-
mében jótékonysági 
bált szervez. 

A zenéről és a jó hangulat-
ról Németh Gyula gondosko-
dik. Jelentkezni Sajósenye 
község önkormányzatánál 
lehet. Érdeklődni a 46/397-
150-es telefonszámon. A be-
lépőjegy ára személyenként 
3000 Ft, mely tartalmazza 
a vacsorát és az aperitive-t. 
A fizetési határidő február 
17., a bál ideje alatt nem üze-
mel büfé.

Ugyancsak február 25-én 
19.00 órai kezdettel tartják 
a jótékonysági célú gazdász 
bált Miskolcon a Népkerti 
Vigadó Étteremben. Köszön-
tőt mond este 8-kor Jakab 
István, az Országgyűlés al-
elnöke, a Magosz elnöke és 
Taskó József, a Magosz me-
gyei elnöke, a NAK B.-A.-Z. 
megyei elnöke. Utána Csézy 
lép a színpadra, a svédasz-
talos vacsora után a 4Dance 
Club táncstúdió revüműso-
ra következik. Éjfélkor tom-
bolasorsolás: a fődíjak 1 da-
rab LCD televízió, 1 őzbak 
elejtési lehetőség. A han-
gulatról a Simple zenekar 
gondoskodik.

   SZI - BGy

Célkeresztben a szerelem Jótékonysági bálok

32017. február 10.

Tájékoztató közlemény!
Felhívjuk figyelmét, hogy a kéményseprőipari szolgáltatást  
2016. július 1-től kötelező megrendelni a 21/2016. (VI.09)  

BM. rendelet értelmében a közületi szektorban!
(cégek, intézmények, önkormányzatok, székhely, telephely,  

fióktelephelyként bejelentett lakóingatlanok)
Válasszon Ön is helyi megbízható kéményseprőipari céget!

Tel.: +36 46 596 396
Mobil: +36 20 999 6012

www.abakemeny.hu
encs@abakemeny.hu

Abakémény Kft.
3800 Szikszó,  

Pázmány P. tér 14. fsz/3.

20 éve a lakosság szolgálatában, 
jelenleg is 77 településen közszolgáltatóként!

Ha az önkormányzatok megbíznak bennünk, Ön miért ne tenné?!

Ne hagyja magát megvezetni!
Ne fogadja el a „házalók” ajánlatát!

Ne fizessen többszörös árat
ugyanazért a munkáért!

Kérjen árajánlatot az Abakémény Kft.-től!
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a Gorkij soron, Komlóstetőn, 90 nm tég-
laépítésű, háromszobás + nappalis csa-
ládi ház 700 nm telken, melléképületek-
kel eladó. Ár: 11,9 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 fűté-
sű, összkomfortos családi ház garázzsal, 
920 nm telken, tehermentesen eladó! Ár: 
9,9 M Ft. Tel.: 0670-701-2271.

aszaló, Kassai utcában 80nm, 2 
szoba+nappali-konyha, előszoba, spájz 
helyiségekből álló, 1960-70-es években 
szilikátból épült, gázkonvektor fűtéses, 
tehermentes, azonnal birtokba vehető csa-
ládi 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.

diósgyőrben a Gépész utcában, jó állapo-
tú 198nm-es, 4 szobás, 2 szintes családi 
ház gondozott kerttel, ásott, ivóvíz minő-
ségű kúttal eladó. Irányár: 21M Ft. Érd.: 
70/450-5189.

Hejőcsabán, 100 nm háromszobás családi 
ház 780 nm telken garázzsal, melléképü-
letekkel eladó. Ár: 11,9 M Ft. Tel.: 0670-
701-2271.

Miskolcon házrész eladó melléképülettel, 
központi fűtéssel, garázzsal. Ár: 4,5M Ft. 
De komoly vevőnek 4 M Ft. Tel.: 0630/380-
2591.

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

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

Miskolctól 20 km-re Hejőpapin összkom-
fortos családi ház eladó. Miskolci csere 
lehetséges. Érd.: 06-70/408-4602.

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.

l a k á s e l a d á s

a belvárosban a Szemere úton 64 nm 2 szo-
bás, jó állapotú lakás nagy terasszal, akár 
irodának is, kiváló lakóközösséggel eladó. 
Ár: 11,9 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.

ady E. utcai társasházban eladó egy 47 
m2-es, VII. emeleti, nyílászáró cserés, 
parkettás, nagy erkélyes, nyugati fekvésű 
lakás. Irár: 7,3M Ft. Tel.: 0630/676-7578.

Belvárosban másfél szobás, 3. em., üres 
lakás tulajdonostól sürgősen eladó. Irány-
ár: 6,5M Ft. Tel.: 0630/8726-788.

a Soltész-Nagy Kálmán utcán, tégla fala-
zatú, gázfűtéses 3. emeleti, 52 nm 2 szo-
bás lakás eladó. Az ingatlanhoz, nagy zárt 
parkolható udvar tartozik. Ár: 6,9 M Ft. Tel.: 
0670-701-2271.

a Stadion utcán 53 nm, tégla falazatú, gáz-
konvektor fűtésű, 4 emeletes társasház-
ban a 3. emeleten lévő, kétszobás, jó álla-
potú, parkettás, erkélyes lakás, tiszta ren-
des lépcsőházban eladó. Ár: 5,9 M Ft. Tel.: 
0670-701-2271.

avas, Ifjúság útján, első emeleti 2.5 szobás 
61 nm, erkélyes, felújítás alatt lévő lakás 
eladó. Kiváló lakóközösség, tiszta rendes 
lakók várják az új lakókat. Ár: 5,6 M Ft. 
Tel.: 0670-701-2271.

Miskolc, Gyula utcán téglaházban III.eme-
leten 2 külön nyíló szobás, 51 m2-es, gáz-
konvektoros, felújítandó lakás eladó. Szo-
bák műa.ablakosak, nyugati fekvéssel. Ár: 
6,35 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: 2017/06. 

Lapzárta: kedd 11.00 óra Eng. szám: 163/1056/2/2010 
A Kiadó az elfogadott megrendelés alapján átadott hirdetések tartalmáért, azok valódiságáért, harmadik 
személyeknek okozott jogsérelemért felelősséget nem vállal, nem köteles olyan tényeket, vagy körülményeket keresni, 
melyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak, az ezzel kapcsolatos jogvitákból keletkező következményeket és 
hátrányokat a  Megrendelőre hárítja.

MTI
HÍRFELHASZNÁLÓ

LAKÁS- ÉS CSALÁDI HÁZRA

ENERGETIKAI
TANUSÍTVÁNY

(ZÖLDKÁRTYA)

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

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

w w w . m a t r a c d e p o . h u

Párokna�, párosa�, 
páratla� áro�!

FRANCIA

KEDVEZMÉNNYEL

MATRAC EGYÜTT

25%
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MOST
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Miskolc, József A. u. 74. 
(Fonoda-udvar új épület a bejárattól jobbra) 

Telefon: 70/384-0700
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Bulgárföld, Fazola utcán, tégla falaza-
tú, gázfűtéses 1. emeleti, 43 nm 1,5 szo-
bás lakás eladó. Ár: 5,9 M Ft. Tel.: 0670-
701-2271.

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

Miskolc frekventált helyén a Mátyás király 
úton eladó egy jó állapotban lévő 4. emele-
ti, 28nm-es, erkélyes garzonlakás. Irányár: 
4,5M Ft. Érd.: 70/450-5189.

Miskolc, Gyula utcai 51 m2, 2 szobás, 3. 
emeleti, konvektoros társasházi lakás eladó. 
Ár: 6,5 M Ft. Tel.: 0670/409-8938.

Miskolc-avason, 73nm, 3 szobás, 
4.emeleti, panelprogramos, teljes belső fel-
újítást igénylő lakás négyemeletes, tiszta, 
kulturált házban 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-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-diósgyőr, Kuruc utcában 51nm, 
2 szobás, 9.emeleti, felújítandó állapotú, 
tehermentes, azonnal költözhető panella-
kás eladó. Ár: 4,99M Ft. Tel.: 0630/408-
3308.

Miskolc-diósgyőr, Kuruc utcában 54nm, 
1+2 félszobás, erkélyes, első emeleti, 
tehermentes, jó állapotú, panelprogramos, 
műanyag ablakos, fűtésmérős panellakás 
eladó. Ár: 6,5M Ft. Tel.: 0630/408-3308.

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

Miskolc-belváros, Csabai kapuban eladó 
egy 51nm, 2 szobás, jó állapotú lakás egy 
5 lakásos polgári ház mélyföldszintjén. A 
lakáshoz zárt udvarban parkoló van és kert-
használat is biztosított. Ár: 5,9M Ft. Tel.: 
0630/408-3308.

Miskolc-Győri kapu, Győri kapu úton a 
szolgáltatóházzal szemben 48nm, 2 szo-
bás, 4.emeleti, átlagos állapotú, tégla, kon-
vektoros fűtéses, azonnal költözhető társas-
házi lakás négyemeletes házban eladó. Ár: 
5,8M 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.

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.

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

Miskolc-szentpéteri kapu, Katowice utcá-
ban 42nm, 1,5 szobás, 4.emeleti, felújított, 
tehermentes, tégla, konvektoros, társashá-
zi 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, teher-
mentes társasházi lakás 4 lakásos ház-
ban, a hozzá tartozó garázzsal, jó lakókö-
zösségben eladó. Az ingatlan ára: 7M 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.

szentgyörgy utcában alkalmi áron eladó 
8. emeleti, 55nm-es, 2 szobás, erkélyes, 
lakás. Jó elosztásának köszönhetően lehe-
tőségek tárházát kínálja. Kiváló infrastruk-
túra, megbízható lakóközösség, rende-
zett lépcsőház. Ár:4,49M Ft. Érd.: 30/535-
7946.

l a k á s k e r e s é s  
a befektető partnereink részére kere-
sek ingatlanokat, készpénzes vásárlás-
sal, teljes körű ügyintézéssel. Tel.: 0670-
701-2271.

keresek Miskolcon eladó lakást, házat, 
meglévő érdeklődőink részére. Ingatla-
nát rövid határidőn belül eladom. Tel.: 
70/450-5189.

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

sürgősen eladó lakásokat keresek Mis-
kolc egész területén, visszatérő külföl-
di érdeklődőink, rendszeres vásárlóink 
részére. Igény esetén hívjon bizalommal! 
Tel.: 30/535-7946.

a l B é r l e t k í n á l a t
Miskolcon a Széchenyi úti 51 m2-es, I. 
emeleti, gázos lakás irodának is alkalmas, 
hosszú távra kiadó. Érd.: 0630/9984-698.

Ü d Ü l ő ,  n y a r a l Ó
Mezőkövesd Zsóryn, közel a fürdőhöz 320 
m2-es telken 72 m2-es (2 szobás, kony-
ha, nappali, zuhanyzó, tetőtér beépíthe-
tő) víkendház eladó. Miskolci 4 emele-
tesben bérházi lakást beszámítok. Tel.: 
06-30/4404-143.

G a r á z s
eladó üzlethelyiségként használt garázs az 
Avason, Jósika utcában. Tel.: 0620/243-
9899.

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

SÉRVPANASZOK
Műtét nélküli kezelése!

Ha sérve van, forduljon cégünkhöz, 
mi szakemberei vagyunk a köldök, 

hasi és lágyéksérv ellátásának.

EGYEDI MÉRETRE KÉSZÜL, TÖKÉLETES
VÉDELMET NYÚJT MINDEN SÉRVRE!

Rendszeres fogadóórát tartunk Miskolcon 2017. február 16. 
és március 9-én csütörtökön, 13.00-14.30 óra között.

Szemere B. u. 14. és Uitz B. sarok FEHÉR-HOLLÓ PATIKA
Információ levélcím: Spranz Kft. 2097 Pilisborosjenő, Fő út 3. 
Telefon: 26/336-122 vagy 26/336-322 E-mail: info@spranz.hu

www.spranz.hu

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

ÉRTÉKES ÉVEKTM

AKCIÓ
KORKEDVEZMÉNYES SZEMÜVEGKERET-VÁSÁR

KEDVEZMÉNY SZÁZALÉKA MEGEGYEZIK
AZ ÖN ÉLETKORÁVAL

 32 ÉV = 32%     63 ÉV = 63%
Az engedmény szemüvegkészítés esetén érvényes.

Egy szemüvegkészítésnél, egy kedvezmény
vehető igénybe, további részletek az üzletben.

Érvényes: január 05-től - március 31-ig!

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

Ajándék
a téli estékre

úti bögre*

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

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

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

G é p , s z e r s z á M , t e r M . e s z k .
VásárOlnék lakatos, bádogos gépeket, 
élhajlítót, fúrógépet, gépsatut, üllőt, CO 
hegesztőt, műszerészesztergát, marógé-
pet, kompresszort, invertert, kis gépeket. 
Tel.: 0670/624-5475.

á l l a t

tojótyúk egyéves, nagyon szép barna tol-
las, kiválóan tojó, 599 Ft/db áron ingyenes 
házhoz szállítással rendelhető. Tel.: 06/70-
240-13-31.

Vörös TOJÓTYÚK házhoz szállítva 650,-Ft/
db. Tel.: 06-20/204-2382.

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

www.NORLAND.hu

MISKOLCI BEMUTATÓTERMEINK 

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

(közvetlenül a Sajó híd mellett)

Belváros, Tel.: +36 30 389 0000 

(Szentpáli úton a Pláza parkolóházával szemben)

Pesti út 48., Tel.: +36 30 606 1954 

(Cementgyárral szemben)

árnyékolástechnika - nyílászárók - garázskapuk - trapézlemezek - beltéri ajtók 

BELTÉRI AJTÓK
KEDVEZMÉNYES ÁRON!

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

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

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

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!

Érdeklődni:
06-30/466-4220

Mangalica hízók eladók 
90-140 kg súlyban. 

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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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.

j á r M ű k e r e s é s 

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

a u t Ó

BMW E46 320i sor hatos motorral, 2000 
évj., nagyon szép, megkímélt állapotban 
eladó. Műszaki 2017. 09. Téli és nyári gumi 
alufelnin. El.ablak, gyári cd, digit klíma, kp. 
zár, fűthető tükrök, vonóhorog, garázsban 
tartott. Tel.: 06-70/423-3421.

e G y é B  e l a d á s

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

eladó 1db 200x300-as középszőnyeg, 1db 
120x170-es középszőnyeg bordó alappal, 
megkímélt állapotban. Tel.: 0620/243-
9899.

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

eladó gyapjú paplan, gyapjú vesemelegítő, 
bunda fél, gesztenyebarna, nagyobb szőr-
zettel. Tel.: 46/782-418.

Februári tűzifa akció tavalyi áron! Kalo-
da 80x80x130cm ár: 13000Ft-14500Ft-
ig. Termékeink kb. 10 hónapos kiterme-
lés, akác, tölgy, bükk. Fuvar mennyiségtől 
függően ingyenes házhoz szállítás! Akár 24 
órán belül fuvarunkat teljesítjük. Ömlesztett 
m3 ár: 15500 Ft-16500 Ft. Hívjon bizalom-
mal! Tel.: 30/752-1650.

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

rendelhető kalodás és ömlesztett konyha-
kész hasított tűzifa.Jelenlegi termékeink: 
száraz minőségi törzsfa, tölgy, bükk, akác. 
Kiszállítás több helyre és településre meg-
oldható. Szállítás mennyiség függvényében 
ingyenes.  Kaloda 1mx1mx1xm ár: 14500 
Ft. Üzemi ömlesztett ár: 17500 Ft/m3. Hív-
jon bizalommal: 20/512-6628.

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

konyhakész-kalodás tűzifa számlá-
val 11000Ft/m3,-ömlesztve is. Ingye-
nes kiszállítás. Tel.: 06-70/590-4645, 
06-30/261-3813.

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

Minőségi vastag tűzifa, bükk, tölgy, 
gyertyán ömlesztett 14.000 Ft/m3. 
Ingyen házhoz szállítás. Ugyanitt dara-
bos szén kapható 2500 Ft/q (25 Ft/kg). 
Tel.: 20/382-3027.

kutyaház 2db, ÁTF rendsz. víz, gázmelegí-
tő FÉG típ. tartozékaival, ionizátoros szobai 
légtisztító eladó. 18, 21, 33, 16 E Ft. Tel.: 
0630/814-0110.

nagyméretű Salgó polc eladó. Szőlő-gyü-
mölcsös kiadó. Tel.: 0646/323-416.

szekrénysor, szekrények, csillárok, elő-
szobafal, 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 kony-
hakészen 345x215x83 raktérben. Érd.: 
06-30/964-9571.

Miskolc, Andrássy út 10-12. (4 emeletes ház alatt
(Gyuri bácsi Gyógynövényboltja mellett)

Minden darab 
kedvezménnyel!-50%

TÉL VÉGI
KIÁRUSÍTÁS!

EXTRA BÁLA 
és MOLETTI 
nem csak 
moletteknek!

Német, olasz finom gyapjú 
kabátok, dzsekik, női-férfi, 
minden méretben!

34-60 
méretig

Jöjjön!

Felöltöztetjük!

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
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Február 
hónapban a 

műanyag
nyílászárókra 

43%, 
a beltéri ajtókra 

20% 
kedvezményt 

adunk!

Műanyag ablakok, bejárati ajtók

Árnyékolástechnika, szúnyoghálók, garázskapuk

ERKADO beltéri és bejárati ajtók

43%
20%

3529 Miskolc, Soltész 
Nagy Kálmán u. 112.

Elérhetőségeink:  
06-46/406-795, 

06-20/349-6660, 
06-20/203-3333

Nyitva tartás: 
H-P: 7-17, Szo.: 8-12 óráig

E-mail: 
mikrathermpro@gmail.com

Ta
va

stv
áró akció!

KUPON » 10.000 Ft
25.000 Ft feletti szemüveg, vagy napszemüveg vásárlás esetén 10.000 Ft kedvezményt 

biztosít, amely készpénzre nem váltható, más akcióval nem vonható össze.
Kizárólag az Optic World Exclusive  - Dél és Észak Miskolc Auchan üzletekben váltható be,

2017. április 30-ig. Részletek üzleteinkben!

Miskolc Auchan Észak  |  3527 Miskolc, József Attila utca 87.
0630/400-1637  |  miskolc@owe.hu  |  owe.hu/uzletek/miskolc-auchan

Dél Miskolc Auchan
3516 Miskolc, Pesti út 9.

tel.: 30/342-7078   e-mail: miskolc.del@owe.hu
owe.hu/uzletek/del-miskolc-auchan

OPTIKAI KERET
KEDVEZMÉNNYEL

KOMPLETT SZEMÜVEG VÁSÁRLÁSA ESETÉN
50% 

KUPON » 10.000 Ft
25.000 Ft feletti szemüveg, vagy napszemüveg vásárlás esetén 10.000 Ft kedvezményt 

biztosít, amely készpénzre nem váltható, más akcióval nem vonható össze.
Kizárólag az Optic World Exclusive  - Dél és Észak Miskolc Auchan üzletekben váltható be,

2017. április 30-ig. Részletek üzleteinkben!

Miskolc Auchan Észak  |  3527 Miskolc, József Attila utca 87.
0630/400-1637  |  miskolc@owe.hu  |  owe.hu/uzletek/miskolc-auchan

Dél Miskolc Auchan
3516 Miskolc, Pesti út 9.

tel.: 30/342-7078   e-mail: miskolc.del@owe.hu
owe.hu/uzletek/del-miskolc-auchan

OPTIKAI KERET
KEDVEZMÉNNYEL

KOMPLETT SZEMÜVEG VÁSÁRLÁSA ESETÉN
50% 

HUNTh m
Consulting Kft.

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
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e G y é B  k e r e s é s

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

Felesleges bútorait stb. ingyen elszállí-
tom. Teljes körű hagyatéki lakáskiüríté-
sét vállalom. Tel.: 0630/631-7105.

Felnőtt nadrágpelenkát vásárolunk akár 
nagy tételben is! Complex Áruház „min-
den, és bármi”. Tel.: 06-46/451-175.

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

készpénzes hagyaték felvásárlása szak-
képzett becsüssel! Arany, ezüst tárgyak 
felvásárlása. Ingyenes kiszállás. Complex 
Áruház Miskolc 46-451-175.

Olvasott könyvet veszek, készpénzzel fize-
tek, házhoz megyek. Tel.: 70/452-7716.

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

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

Műszaki cikkek felvásárlása mosógép, 
centrifuga, hűtőszekrény. Készpénzben 
vásárolunk! Complex Áruház Miskolc 
46-451-175.

s z O l G á l t a t á s  k í n á l a t
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Miskolc, Zsigmondy Vilmos u. 2. I/102.a
Területi vezető: Ősz Béla
46 303-321; 20 290-5162

borsod.kemenysepro@gmail.com

megkezdte működését  
Borsod-Abaúj-Zemplén  

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

tartoznak hatáskörünkbe.

Szolgáltatásaink:
– tervegyeztetés
– műszaki  

felülvizsgálat
– időszakos  

ellenőrzés
– használatbavételi  

engedélyezések

Miskolci Kirendeltsége
KÉMÉNYSEPRŐIPARI KFT.

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

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 38
45

07

38
45

25

38
43

33

38
43

42
38

41
43

39
82

2



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

FÜrdőkádak bontás nélküli felújítása 
gépi eljárással, gyári színekkel, garanci-
ával. Tel.: 06-30/529-0074.

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

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

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

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

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

teHertaXi, FUVAROZÁS, BÚTOR-
H Á Z T A R T Á S I G É P - É P Í T Ő A N Y A G -
RAKLAPÁRU-SZÁLLÍTÁS, KISKÖLTÖZTE-
TÉS, ALACSONY ÁRON, ZÁRT FURGONOK-
KAL. 70/514-4540.

M u n k a H e l y e t  k í n á l

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

állatgondozót keresek (húshasznú) szar-
vasmarhához, itt lakással, ellátással, 50 
éves korig. Tel.: 06-46-472-144.

alumínium hegesztésében jártas AFI 
hegesztőket keresünk budapesti munka-
végzésre. Jelentkezni: 8-16 között. Tel.: 
20/440-8355.

213.000 Ft bruttó fizetés, ingyen szállás, 
előleg megoldott. Sárvárra betanított mun-
kásokat keresünk többműszakos munka-
rendbe. Érd.: 06-20/224-0242, 06-30/791-
0950.

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

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.

aWi hegesztőket, csőszerelőket keresek 
gyakorlattal. Normális fizetés. Gépkocsi. 
minősítés, tűzvédelmi szakvizsga, orvosi 
szükséges. Tel.: +3670/605-6883.

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

92017. február 10.

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

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

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

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

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

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

A SZEMÜVEG NEM LUXUS!
7 éves a Válság Szemüvegdiszkont®

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

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

www.olcsoszemuveg.hu l www.valsagdiszkont.hu

A terep cárja  
visszatért!

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

már 

Ft-tól

4x4 Classic

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

3526 Miskolc, Zsolcai kapu 9-11.

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

Haszongépjárműként is elérhető: 2 349 000 Ft + áfa

Egyedi 
méretek alapján 

egyéni elképzelés 
szerint elkészítjük 
konyha, szoba,

elõszoba bútorát 
egyszerûtõl az extráig. 

ÚJ BÚTORT az 
UJJ BÚTORTÓL!

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

Helyszíni

felmérés!

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

Ha megunta,
hogy egy koszton van a

csótánnyal, hangyával,
keressen!

KISS JÁNOS - BOGÁRMÉRNÖK®

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

20/92-69-228

Gyakorlattal rendelkező 
gépszerelőket 

keresünk
technológiai területre, 

tiszaújvárosi
munkahelyre.

KIEMELT BÉREZÉS!
e-mail: 

ipvkontakt@gmail.com 
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édesipari CSOMAGOLÓ pozícióba kere-
sünk női munkatársakat miskolci partnercé-
günkhöz. Jelentkezés fényképes önéletrajz-
zal: az  iroda.miskolc@adecco.com  vagy 
a Miskolc, Szentpéteri kapu 80. 2. emelet 
címen Adecco Kft. Tel.: 30/210-5584.

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

Gyakorlott villanyszerelőket keresünk 
budapesti munkavégzésre. Fizetés: nettó 
200.000 Ft-tól. Tel.: 0620/409-0094.

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

Miskolci varrodába keresünk MEGBÍZHATÓ, 
szakképzett varrónőt. Bérezés megegyezés 
szerint. Jelentkezni lehet:  varroda.grand@
gmail.com  vagy 30/436-4110 telefonszá-
mon. Bérigényt, szakmai tapasztalatot, elér-
hetőséget kérem feltüntetni!

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 foglalkozó cég 
borsodsziráki telephelyre nyomdászokat 
keres azonnali munkakezdéssel. Vég-
zettség, tapasztalat előny. Érdeklőd-
ni a 0630/914-8706 számon, vagy a  
munkaugy@szirakcsoport.hu  e-ma-
il címen.

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

sűrű alkalmi (burkoló) munkavégzés is 
érdekel vállalkozónál. Tel.: 0630/283-
9360.

k i e G é s z í t ő  M u n k a

Miskolci 30 éves, teltkarcsú, dús keb-
lű hölgy ismerkedne otthonában. Tel.: 
0630/7300-045.

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

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

Otthoni betegápolást vállalok. Kizáró-
lag ezért keressenek! Csak Miskolc. Tel.: 
0670/273-9863.

O k t a t á s t  V á l l a l

Bolti eladó, Boltvezető, Szakács, Cukrász, 
Pincér, Vendéglátásszervező-Vendéglős, 
Vendéglátó Eladó, Aranykalászos Gazda 
OKJ tanfolyam. 06-70/524-6166.  www.
oktatohazkelet.hu  (E-000937/2014/A001-
A011)

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

t á r s k e r e s é s

intelligens úriember társat keres, maxi-
mum 45 éves korig. „Miskolci” jeligére a 
hirdetőbe.

szeretetre vágyó 70 éves hölgy kere-
si káros szenvedélyektől mentes párját. 
„Tavasz” jelige.

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.

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
Tel.: 06-20/3588-300

Autószerelésben
jártas  munkatársat

keresünk.
Jelentkezés: 

06-20/912-4656

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

Miskolci pékségbe nyugdíjas  
konyhai kisegítőt  

és szakképzett, tapasztalt
bolti eladót keresünk. 
Érdeklődni a 06-70-381-8789-es 

telefonszámon lehet. 

A Steyrer Sped Kft. GKI, Digit. Tacho 
kártyával rendelkező, 

nemzetközi sofőrt 
keres azonnali kezdéssel. Versenyképes 

�zetés! Érd. hétköznap 8:00–16:00-ig
Tel.: +36-20/919-4389 steyrer@steyrer.hu 

ÉDESIPARI
TERMÉKGYÁRTÓ 
MUNKAKÖRBE, 
többműszakos 
munkarendbe 

kollégát keresünk.  
Érdeklődni munkaidőben a 70/440-3578 

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

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

www.humanexistence.hu

A Steelvent 2000 Zrt. miskolci 
üzemébe, hosszú távú munkára
húzógépkezelőket keres. 
Előnyt jelenthet:

– a szakmai gyakorlat,
– a lakatos vagy egyéb „vasas” 
    szakképzettség,
– targonca vezetői, 
    vagy darukezelői jogosítvány.

Érdeklődni Görög Istvánnál a 
70/333 1937-es telefonszámon, 

vagy személyesen a Besenyői u. 8. 
címen lehet.

A sajószentpéteri Láng Pizzéria 
Szakács-pizza szakácsot keres!
Állandó foglalkoztatás, teljes munkaidő, 

végzettség nem feltétel!
Akár pályakezdők is jelentkezhetnek!

Pizza készítésben való jártasság 
előnyt jelent! Érd.: 20/627-6499

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.  

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.

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.

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

Miskolc belvárosában
működő húsbolt 

szakképzett 
eladó 

munkatársat
keres.

Jelentkezni önéletrajz 
beküldésével

info@husfutar.eu 
e-mail címen.

Miskolc belvárosi ékszerüzletbe keresünk 
ékszer becsüs végzettséggel 
és gyakorlattal rendelkező 

munkatársat. 
Fényképes, szakmai önéletrajzát 

az alábbi e-mail címre várjuk: 
ekszeruzlet2017@gmail.com

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.

    Facebook:
Szuperinfó Miskolc

www.szuperinfo.hu
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Szuper ügyek

III. Vámos-Toros Nap
Nagy érdeklődés mellett rendezték meg  ■

immár harmadszor a Vámos-Toros Napot 
Sajóvámoson, a Szőke kastély előtt február 
4-én.
A jelenlevők átélhették az igazi falusi disznóvágás han-
gulatát. Szépen fogyott a friss tepertő, a jófajta pálinka 
és a disznótoros étkeknek is nagy volt a keletje. Váradi 
Lajos polgármester köszöntője után egész napos zene-
bona és vigasság szórakoztatta a szép számú publiku-
mot. A legjobb tepertőt a Kincses-sziget óvoda készítet-
te, második lett a sajóvámosi önkormányzat csapata, 
harmadik a református egyház. Disznótorosból a Kin-
cses-sziget óvoda végzett az élen, a második helyett 
a görög katolikus egyház szerezte meg, harmadik lett 
a Sajóvámosi Sportkör. 
Fotók: Buzafalvi Győző   SZI - BGy

A koralltengerek világa. Az ország- és világszerte ismert és elismert 
miskolci búvárfotós, Dombovári Tibor (Bumbi) beszél a koralltengerek csodála-
tos világáról 2017. február 15-én, szerdán délután fél 5-től az avasi Móra Ferenc 
Könyvtárban.

TÓTHTÓTH AU ÓSISKOLAAU ÓSISKOLAT
Nytsz: 05-0059-05

Miskolc, Déryné u. 12.  Tel.: 46/344-881
Miskolc, Széchenyi u. 66. Tel.: 46/322-449
Miskolc, Kazinczy u. 2.  Tel.: 70/601-3807

Széles választék, alacsony árak!

Minden gyűrűre
és szíves ékszerre 

20% 
kedvezmény!

Ékszerkészítés, javítás

ésés rövid határidővelV Törtarany-felvásárlás

Az akció 2017. február 10-től 
2017. február 28-ig, ill. a készlet erejéig tart!

A hirdetésben szereplő képek illusztrációk!

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!

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.

Takarítás

- szőnyeg-, kárpittisztítás
- atkátlanítás - lépcsőház-takarítás

Hívja 
Andreát!

Tel.:  06-70/398-9233
03-70/398-9234
06-70/398-9218

SZŐNYEGTISZTÍTÁS
Új technológiával, 

24 órás vállalási idôvel
10 m2 alatt 1100 Ft/m2/db
10 m2 felett 1000 Ft/m2/db

Miskolci lakosoknak szállítás ingyenes!

Kazincbarcika, Építők útja 31.

lomtalanítás, takarítás, fertőtlenítés
EXTRÉM TAKARÍTÁS: 

Cégeknek, intézményeknek,
magánszemélyeknek

TAKARÍTÁST VÁLLALUNK!

MIRA-
FRESH 

KFT.
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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

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

Egyedi kedvezmény
Új helyen

Megbízható
minőségben

RELUXA
ROLETTA

REDŐNYÖK
ROVARHÁLÓ

SZAL.FÜGGÖNY
NAPELLENZŐK

Péchy László
árnyékolás-

technikai
szerelő

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

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

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

ROVARIRTÁS
ÁGYI POLOSKA

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

Sáfrány Miklós 06-30/822-0730

FONODABÚTOR 

Akár díjtalan 
házhoz szállítás 
Miskolcon belül. 

Franciaágyak
58.000 Ft-tól

Konyha blokkok
54.400 Ft-tól

Sarokülő garnitúrák
99.000 Ft-tól

Étkezők
57.900 Ft-tól

Fonodabútor, 

a kényelmes
lakótárs!

Fonodabútor, 

a kényelmes
lakótárs!

www.fonodabutor.hu      3527 Miskolc, József Attila 74. (Fonoda-udvar) 
Tel.: 46/610-279, 06-70/285-6794 Nyitva: H-P: 9–18, Szo.: 9–13, vasárnap zárva

MEZŐKÖVESD GYÓGYFÜRDŐN

06-49/312-251
www.fenyo-panzio.hu 

3 nap/2 éj félpanzióval    9.800 Ft/fő
6 nap/5 éj félpanzióval 24.500 Ft/fő

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!
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