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SZERVO kormányművek, 
szivattyúk, kardántengelyek, 

felnik  javítása, 
GUMI és GYORSSZERVIZ

06-30/9286-648

Miskolc 07. hét
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Fotó: Buzafalvi Győző

A miskolci önkormányzat követ-
kező, február 17-i közgyűlésén 
napirenden lesz egy javaslat az 
önkormányzati tiszteletdíjak 
megemeléséről./3. oldal

Párja sincs a miskolci kocsonyának. Az ország távoli vidékeiről is ide 
vonzza a vendégeket a kocsonya farsang. A hömpölygő tömegtől 3 napon át - 
ezúttal február 17-19. között mozdulni sem lehet majd a miskolci belvárosban. E 
fesztiválnak párja sincs az országban: nem csak a különleges miskolci kocsonya, 
de a rendezvény gasztronómiai és kulturális jellege miatt is./3. oldal

Jubiláló útbeszakadás

Lillafüreden a Hámori-tó part-
ján éktelenkedik immár hete-
dik esztendeje egy útbesza-
kadás. A következő hetekben 
megtudjuk: ki a felelős ezért az 
állapotért./3. oldal

Átlagon felüli emelés?
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MEZŐKÖVESD GYÓGYFÜRDŐN

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

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

 az
Számos Valentin napi 

Alfa Ékszer

Az ékszer

örök ajándék!

Tekintse meg tavaszi 

akcióinkat és megújult 

kollekciónkat!

Alfa Ékszer
Kiemelt 

karikagyűrű 
AKCIÓK!

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

Téli akciós ajánlatunk!
Beltéri ajtók

beépítési garanciával.
Fehér lemezelt ajtók

már 9.000 Ft-tól
Egyedi fóliás ajtókat
rövid határidővel gyártunk

3 színben rendelhetők, 
már 25.900 Ft-tól

Fa ablakok 
60x60 cm 9.800 Ft-tól

3 rétegű üvegezéssel,
festve is rendelhető

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

KFT.

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

ÉKSZERÜZLET
ÉS ZÁLOGFIÓK

Zálogból visszamaradt 
arany ékszerek 8.500 Ft/grammtól

Miskolc, Ady Endre út 5.
Miskolc, Ady Endre út 16.

Miskolc, Szeles út 49.
Telefon: 06-20/213-19-20

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

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

Szakács állás!
Tiszaújvárosi vendéglátóegység gyors, 

munkájára és környezetére igényes 
szakképzett szakácsot keres.

KIEMELT BÉREZÉS! 

Tel.: 20/560-1129
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Szuper ügyek Fürdőnap Szikszón. A szikszói városi uszoda is csatlakozik az országos 
fürdőnapakcióhoz február 28-án. Ezen a napon Szikszón az uszodabelépő ára tar-
talmazza majd a szauna- és a jakuzzi használatot is.

A hetes számot sokan  ■
szerencseszámnak tart-
ják. Nem tudni persze ez 
érvényes-e egy útbesza-
kadásra, amely Lillafü-
reden a Hámori-tó part-
ján éktelenkedik immár 
hetedik esztendeje.

Mi miskolciak nagyon 
büszkék vagyunk Lillafü-
redre, hiszen ez a kultikus 
kirándulóhely nemcsak a 
Miskolcra látogatók kedvelt 
célpontja, hanem a miskolci 
családoké is. Nyáron jól esik 
magunk mögött hagyni a hő-
séget, és a mindig pár fokkal 
hűvösebb jó levegőn sétálni, 
bicózni, túrázni. Télen a hó 
csábít felfedezésre, az idei 
esztendő pedig a korcsolya 
szerelmeseit is megörven-
deztette, hiszen a Hámori 
tavon úgy meghízott a jég, 
hogy ott korizni is lehetett.

Abban is egyet értünk, so-
kat fejlődött az utóbbi évek-
ben Lillafüred. Megújult a 

függőkert, beindult a ka-
landpark és a libegő is. Ha 
az érkezési menetirányt te-
kintjük, megállapíthatjuk a 
bal oldali résszel nincs hiba. 
Az út másik oldalával azon-
ban kicsit mostohán bánnak 
a fejlesztők. A tó körüli sé-
tány elhanyagolt, hiába tet-
tek ki oda az elmúlt években 
új padokat, mégis óriási a 
kontraszt a függőkert és e sé-
tány között. Személy szerint 
kifejezetten bosszant az a bi-
zonyos szellem csónakház, 

amely talán két évtizede 
éktelenkedik ott, hirdetve 
a mulandóságot. 

No de ez utóbbi csak ront-
ja az összképet, de a tó túl-
oldalán lévő útbeszakadás 
azonban gátolja a biztonsá-
gos közlekedést. A Miskol-
con láttam facebook cso-
portban is egyre többen 
méltatlankodnak azért, hogy 
az útgazda mintha elfelejtet-
te volna, hogy ott dolga van. 
Még a 2010-es nagy árvíz-
kor történt az eset, hogy a 

szikla laktanya utáni első 
kanyarban a víz alámosta 
az utat. Akkor került ki az 
a bizonyos betontömb- te-
relő, ami leszűkíti az amúgy 
sem széles sávú szakaszt. 
Az évek múlásával pusztán 
csak annyi történt, hogy az 
a betontömb mindig egy ki-
csit beljebb került, hiszen a 
természet teszi a dolgát, ero-
dálja a partszakaszt. A Mis-
kolcon láttam csoport tagja 
arról is beszámolt: manap-
ság az ómassai 15-ös busz 
sofőrjének is bravúrra van 
szüksége, hogy átjusson 
ott.

Hogy valóban szerencsés 
lesz-e a gödör életében a 7. 
jubileum, azt még nem tud-
juk. Lapunk viszont arra vál-
lalkozik a következő hetek-
ben, hogy megtudjuk: ki a 
felelős ezért az állapotért, 
kinek a dolga az útbeszaka-
dás rendbetétele.

 SZI - MÉ 

A Becherovka Miskol- ■
ci Kocsonya Farsang az 
ország egyik legna-
gyobb gasztronómiai 
fesztiválja és vására. 
Az idén február 17-19. között 
rendezik meg a Miskolci Ko-
csonya Farsangot. Kirakodó 
vásárán több száz kézműves 
és gasztronómiai árus jelenik 
meg. A rendezvény valameny-
nyi szabadtéri programja in-
gyenes. Koncertek, kézműves 
és gasztronómiai vásár, ven-
déglátó egységek, őstermelői 
piac és népművészeti vásár 
várja a vendégeket. Nincs ko-
csonyafesztivál igazi kocso-
nya nélkül, ezért a széles körű 
gasztronómiai kínálatban a ko-
csonya kiemelt szerepet kap.
A farsang programkínálatában 
több tucatnyi koncert, számos 
gyermek- és családi program, 
kiállítások, farsangi felvonulás 
található a karneváli hangu-
latot megidézve. A fesztivál 
ideje alatt minden korosztály 
megtalálja az igényes és szín-
vonalas szórakozási lehetősé-
get. SZI

Jubiláló útbeszakadás Lillafüreden a Hámori-tónál

Újra Kocsonya Farsang

Azt, hogy nemcsak az idézetek 
könyvében létezik az önzetlen 
szeretet akkor tapasztaltam 
meg, amikor fiam született. 
Nem mintha nem tudtam volna 
adni magamból előtte mások-
nak, de ha így visszagondolok 
arra a huszonéves lányra, azért 
minden nyitottság és mások-
ban jót kereső törekvésben 
ott volt a szorongás. Mi van 
ha tévedek? Mi van, ha olyan-
ra pazarolom el a szeretete-
met, aki kihasználja és sem-
mibe veszi azt?
Fiam iránti érzés más volt. Kü-
lönbözött a szüleim iránt ér-
zett szeretettől, az átélt sze-
relmek olykor felemelő, olykor 
mélybe vivő hullámvasútjától, 
a barátok iránt táplált megbe-
csüléstől. Sokáig meg sem tud-
tam fogalmazni mi ez. Még ha 
adott pillanatban plafonon is 
voltam a tehetetlenségemben, 
ha ránéztem újra elöntött ez a 
simogató érzés. Akkor is, ami-
kor egész éjszakát végig bőgte 
és akkor is, amikor két évesen 
fehér irha bundában – amit én 
erőltettem rá – a megolvadt 
hólében fetrengett. Az elmúlt 
három évtizedben megtanított 
sokféleképpen szeretni. Féltő-
en, ragaszkodóan, elengedően, 
tisztelettel, önzetlenül.
Hálás vagyok sorsnak, a fiam-
nak, a feleségének azért, hogy 
részese lehetek újra annak a 
csodának, ami egy kisgyerek 
érkezését jelenti a családban. 
Az unokámnak, aki beara-
nyozza sokunk életét. Akiben 
ott van a születése pillanat-
tól kezdve az őszinte szeretet. 
Akire, ha rámosolyognak, visz-
szamosolyog és szeméből árad 
az a melegség, amire ősidők 
óta vágyik az ember.
Élete első szülinapján is állta a 
sarat. A népes családja, nagy-
szülők, nagynénik, keresztszü-
lők mind részesei szerettek 
volna lenni ennek a napnak, 
sok ajándékkal és feléje irá-
nyuló figyelemmel. És a négy-
kézláb már remekül mászó, a 
járást most tanuló nagy egy-
éves fáradtságot nem kímélve, 
az alvást elhanyagolva, kézről 
kézre járva figyelt minden sze-
retetnyilvánulásra és vevő volt 
minden közös játékra. A kapott 
ajándékokat egyenként meg-
szemlélte, kipróbálta és még a 
gyertya meggyújtásánál is úgy 
tudott pózolni, hogy a fotók is 
remekül sikeredtek.
A kifogyhatatlannak látszó 
akkumulátorai négy óra körül 
kezdték felmondani a szolgá-
latot. Ahogy békésen ölben ült, 
áradt belőle az elégedettség. A 
nagy napja a mi napunk is volt. 
Az igazi szeretet napja.

SZI – Maros Éva

RÚZS
 A nagy 

nap 

Fotó: Buzafalvi Győző

A miskolci önkor- ■
mányzat következő, feb-
ruár 17-i közgyűlésén na-
pirenden lesz egy javas-
lat az önkormányzati 
tiszteletdíjak megeme-
léséről - olvashattuk az 
Indexen február elején.

Ennek jogszabályi hátte-
re adott, pár éve eltörölték 
a képviselői tiszteletdíjak 
plafonját, lényegében bár-
mekkora jövedelmet meg-
szavazhatnak maguknak a 
képviselők. Erre már volt 
példa az országban az el-
múlt időszakban.

Tiszteletdíjak
 A miskolci tervezet a kép-

viselő tiszteletdíjak 20 szá-
zalékos emelését tartalmaz-
za. A sima képviselői alapdíj 

110 ezer helyett 132 ezer fo-
rint lehet. A bizottsági el-
nököknek az alapdíjon felül 
még - 110 ezer helyett - 132 
ezer forint járhat. A bizott-
sági alelnökség plusz 84 ezer 
forintot érhet, nem csak 70 
ezret, mint eddig. A bizott-
sági tagságért a képviselők 
az alapdíjon felül 55 helyett 
66 ezret kaphatnak. A nem 
képviselő bizottsági tagok 
juttatása pedig szintén 55 
ezer helyett 66 ezer forint-
ra változhat. 

A rendeletmódosítás csak 
a kihirdetése utáni napon 
lépne hatályba, de rendelke-
zéseit már januárra vissza-
menőleg alkalmazni kellene 
az előterjesztés szerint.

Kriza Ákos, a polgármester 
illetményét törvény rögzíti, 

ő januártól 997 200 forint il-
letményre jogosult. Ehhez 
jön még hozzá 149.575 forint 
költségtérítés.

Némi mozgástér
Az alpolgármesternél a 

törvény hagy némi mozgás-
teret a helyi testületeknek, 
szabad a döntés abban, hogy 
a polgármesteri illetmény 
hány százalékát kapják a 
70 és 90 százalék közti sáv-
ban. Miskolcon Kiss János, 
a főállású alpolgármester a 
tervezet szerint a 90 száza-
lékot kaphatja, ami 897.500 
forintot, plusz 134.618 forint 
költségtérítést jelent. Ugyan-
így lehet Pfliegler Péter és 
Kiss Gábor alpolgármester-
nél is.

 Forrás: Index.hu

Átlagon felüli emelést szavazhatnak 
meg maguknak a miskolci képviselők 

32017. február 17.
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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.

alkalmi vételű 5 szobás, 130 nm-es csa-
ládi ház 1239 nm-es portán eladó. Ár: 8,5 
M Ft. Tel.: 46-451-175.

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

alsózsolca Vaytelepen, 110 nm nagysá-
gú, 3 szobás, téglaépítésű, gázkonvektor 
fűtésű, összkomfortos családi ház garázs-
zsal, 920 nm telken tehermentesen eladó! 
Ár: 9,9 M Ft. Tel.: 0670-701-2271.

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

Újdiósgyőrben a Gépész utcában, jó álla-
potú, 198nm-es, 4 szobás családi ház gon-
dozott kerttel, ásott, ivóvíz minőségű kút-
tal eladó. Irányár: 21M Ft. Érd.: 70/450-
5189.

Hejőkürt, 4 szobás családi ház nagy telek-
kel, melléképületekkel eladó. Tel.: 49/353-
256, 06-20/226-1850.

Miskolc Martin-kertvárosban 3+2 félszo-
ba, nappalis, teljesen alápincézett családi 
ház eladó 800 nm telekkel. Iár: 19,9 MFt. 
Tel.: 20/9168-855.

Miskolc, Görömbölyön eladó 2 szoba, 
nappalis, garázsos családi ház új tetővel, 
garázzsal. Iár: 16,9 MFt. Tel.: 20/9168-
855.

Ongán a a központhoz közel József Attila 
utca 18. szám alatt 70 m2-es, gázfűtéses, 
fürdőszobás, 3 szobás parasztház eladó. 
Ár: 3,3 M Ft. Tel.: 70/3383-936.

Győri kapuban, Miskolc kedvelt részén 
eladó 74nm-es családi ház 805nm-es tel-
ken (+melléképülettel). Turbó gázkazán-
cirkó+kandalló. Ház felújított: új tető, gépé-
szeti felújítás, egyedi konyha. Új fürdőszo-
ba, WC, fedett terasz. Irányár: 15,4MFt. 
Érd.: 30/535-7946.

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.

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: 2017/07. 

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 - Ezen a héten Vénusz és 
Mars az Ön jegyében állnak, 
ezáltal valami különleges kisu-
gárzása lesz, fokozott Önben 
az öntudat. Lehet, hogy nagyon 

békésen telnek a napjai, de attól még, 
hogy nem kerül konfliktusba, nem jelenti 
azt, hogy lazsálhat is. A legjobb most is 
a középút!

Bika - A planéták pillanatnyi-
lag más jegyeket támogatnak. 
Időnként a Hold áll az Ön 
oldalán, de csak a hét második 
felében. Csak a feladataira 

összpontosítson, ne engedje, hogy a 
gondolatai bár merre is elkalandozzanak. 
Sajnos, volna min törnie a fejét, mert a 
gondjai egyre csak szaporodnak.

Ikrek - A pénzügyek terén 
javulhatnak a kilátásai. És 
végre szabad utat engedhet az 
érzelmeinek. Bátran beszéljen 
arról, ami foglalkoztatja és 

felejtse el kicsit a rideg valóságot. Merkúr 
és Mars szextil fényszög alatt találkoznak 
egymással, ami kedvező Önre nézve. Ez 
jó előjel! 

Rák - Ezen a héten nem áll 
minden planéta az Ön oldalán, 
de a Hold nem hagyja cserben. 
Ő az, aki erőt ad, ha nem tudja, 
hogyan tovább. A csillagok Ön 

ellen vannak, még Uránusz is, aki quad-
rát fényszögben áll a Rák jegyéhez, és 
több változatosságról gondoskodik, mint 
amennyit szeretne.

Oroszlán - Ez az Ön hete lesz! 
A teljes csapat planéta Önt 
segíti. Vénusz és Mars a Kos 
jegyében gondoskodnak arról, 
hogy biztosan ne unatkozzon. 

Mindenekelőtt a szerelemben és kapcso-
lataiban nem lesz oka panaszra. A Nap 
és Merkúr pedig garantálja a sikert. Így 
minden sokkal könnyebb!

Szűz - Forrongnak Önben az 
érzelmi energiák! Keressen 
magának olyan feladatokat, 
amelyek egy időre eltere-
lik a figyelmét! Most még 

túl ingerült ahhoz, hogy képes legyen 
megoldást keresni, de az nem segít, ha 
ok nélkül hibáztatja, aki az útjába kerül. 
Legyen most egy kicsit türelmesebb!

Mérleg - Ez a hét mondhatni 
fel fogja rázni a téli álmából. 
Nem csak, hogy szép lassan 
energikusabbá válik, de már 
talán neki is állt az ötletelés-

nek, hogy merre, hogyan tovább és mibe 
vágja a fejszéjét. Most bármilyen nagy 
dolgon törje is a fejét, azt az égiek is 
támogatják.

Skorpió - Ezen a héten 
nemigen élvezheti a csil-
lagok támogatását. A Nap és 
Merkúr quadrát fényszögben 
állnak a Skorpió jegyével. 

Magánéletében a rég elmúlt dolgokon nem 
érdemes rágódni, a sérelmeit felejtse el. 
Csak önmagát mérgezi vele, ha nem képes 
túltenni magát és bosszún töri a fejét.

Nyilas - Ezen a héten egy-
két kisebb zavartól eltekintve 
csodálatosan fogja érezni 
magát! A Nap, Merkúr, Vénusz 
és Mars az Ön oldalán állnak. 

Motivált lesz és másokat is lelkesíteni tud 
egy-egy ügy érdekében. De ez az időszak 
nem csak a munkára alkalmas, hanem 
egy rövidebb pihenésre is!

Bak - A csillagoknak 
köszönhetően eredményes, de 
zsúfolt napok elé néz. Min-
denáron ragaszkodik a bevált 
módszerekhez, a napi rutin-

jaihoz, de talán ideje volna ezen változ-
tatnia a maximális siker érdekében. A 
csillagok folyamatosan támogatják Önt, 
miközben erős hátszelet nyújtanak.

Vízöntő - Eljött a cselekvés 
ideje! Olyan dolgokkal kell 
szembe néznie, amik elől nem 
menekülhet tovább, de főként 
az anyagi helyzetével kell va-

lamit kezdenie. Most már muszáj komo-
lyan gondolkodnia a jövőjéről, az életéről, 
a céljairól. A Nap és Merkúr még az Ön 
jegyében iparkodnak.

Halak - Az Ön választása, mit 
tart fontosnak az életében, de 
el kell fogadnia azt is, hogy ez 
nem feltétlenül egyezik meg 
a környezete elképzeléseivel. 

Mindenesetre kedvezően haladnak a 
dolgai és a munkában is komolyabb 
sikereket érhet el a héten! A csillagok 
legalábbis támogatni fogják!

 HOROSZKÓP 8. HÉT (2017. február 20-tól február 26-ig)

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. 

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

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)

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

Keresse irodánkat!      46/ 382-982      www.ingatlandemeter.hu
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Miskolc, Győri kapu déli részén eladó 2 
szoba étkezős, szigetelt, új tetős családi 
ház. Iár: 13,9 MFt. Tel.: 20/9168-855.

sajóecsegen eladó újszerű, 3 szoba, nap-
palis családi ház garázzsal, gondozott telek-
kel. Iár: 21,9 MFt. Tel.: 20/9168-855.

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

l a k á s e l a d á s

a Baross Gábor utcán első emeleti, felújí-
tott, 41 nm lakás tégla falazatú, gázkon-
vektor fűtésű, szép tiszta rendezett lép-
csőházban eladó. Ár: 5,6 M Ft. Tel.: 0670-
701-2271.

a belvárosban a Szemere úton 64 nm, 
2 szobás, jó állapotú lakás nagy terasz-
szal, akár irodának is, kiváló lakóközös-
séggel eladó. Ár: 11,9 M Ft. Tel.: 0670-
701-2271.

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

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

a Stadion utcán 53 nm, tégla falazatú, gáz-
konvektor fűtésű, 4 emeletes társasházban 
a 3. emeleten kétszobás, jó állapotú, par-
kettás, erkélyes lakás, tiszta rendes lép-
csőházban eladó. Ár: 5,9 M Ft. Tel.: 0670-
701-2271.

avas Ifjúság útján, első emeleti, 2,5 szo-
bás, 61 nm, erkélyes, felújítás alatt lévő 
lakás eladó. Kiváló lakóközösség, tiszta 
rendes lakók várják az új lakókat. Ár: 5,4 
M Ft. Tel.: 0670-701-2271.

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

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

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

Bulgárföldön 4 szintes panel társasház I. 
emeletén 61 m2-es, 2,5 szobás, szép ren-
dezett lakás értéke alatt eladó készpén-
zes vevőnek, hosszú távú biztos bérlővel 
együtt, családi okok miatt. Ár: 6,5M Ft. Tel.: 
70/2100-580.

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

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, Kilián-dél, Iván utcában 41nm, 
1,5 szobás, 3.emeleti, jó állapotú, teher-
mentes, tégla, konvektoros társasházi lakás 
háromemeletes házban eladó. Ár: 4,49M Ft. 
Tel.: 0630/408-3308.

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

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, Kilián-dél, Könyves K. utcában 
59nm, 1+2 félszobás, 7. emeleti, erké-
lyes, konvektor fűtéses, tehermentes, jó 
állapotú, műanyag ablakos, azonnal köl-
tözhető, szép világos lakás a beépített 
bútorokkal együtt eladó. Ár: 8,8M Ft. Tel.: 
0630/408-3308.

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

szentpéteri kapuban eladó 53nm-es, 2 
szobás lakás. WC, fürdőszoba praktiku-
san külön, műanyag hőszigetelt ablakok, 
egyedi tervezésű konyhabútor, redőny 
minden helyiségben. Csendes környezet, 
U alakú játszótér. Irányár: 7,6M Ft. Érd.: 
30/535-7946.

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

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.

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.

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.

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

l a k á s k e r e s é s  

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

sürgősen eladó lakásokat keresek Miskolc 
egész területén, visszatérő külföldi érdeklő-
dőink, és készpénzzel rendelkező vásárló-
ink részére. Gyors eladás! Hívjon bizalom-
mal! Tel.: 30/535-7946.

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

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! 

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!

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

Párokna�, párosa�, 
páratla� áro�!

FRANCIA

KEDVEZMÉNNYEL

MATRAC EGYÜTT

25%
+ ÁGY

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

Telefon: 70/384-0700

SZERKESZTŐSÉG, HIRDETÉSFELVÉTEL:
3526 Miskolc, Zsolcai kapu 3. 

Tel./fax: 06-46/502-901
E-mail: miskolc@szuperinfo.hu

Internet: www.szuperinfo.hu

MISKOLC

SZERKESZTŐSÉGÜNKBEN

az ország
bármely

SZUPERINFÓJÁBA
feladhatja hirdetését!
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a befektető partnereink részére kere-
sek ingatlanokat, készpénzes vásárlás-
sal, teljes körű ügyintézéssel. Tel.: 0670-
701-2271.

saját részemre keresek 35m2-es, 1,5 szo-
bás eladó liftes panellakást a Győri kapu-
ban, 3. emeletig. Tel.: 0670/201-2011.

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

a l B é r l e t k e r e s é s 

Ingatlaniroda leinformált külföldi és bel-
földi, vezető beosztású ügyfeleinek keres 
miskolci, igényes kiadó családi házakat és 
bútorozott lakásokat. Privát Ingatlan Iroda 
70/3383-936.

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.

kistokaj most épülő részén az Árpád utcá-
ban, szép, új építésű házak között, disz-
tingvált környezetben új parcellázású 991 
m2-es, még beépítetlen összközműves épí-
tési telek eladó. Ár: 5,7 M Ft. Tel.: 70/3383-
936.

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

Ongán eladó 650 nm építési telek, amelyen 
van egy 90 nm kész alap és pince födémig 
készen. Iár: 3,5 MFt. Tel.: 20/9168-855.

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 15 db teremgarázs beállóhely 
fiatal építésű társasház pinceszintjén. 
A beállóhelyek mind bérbe vannak 
adva havi 10.000 Ft/beállóhely díjért. 
Eladási ár: 19.500.000 Ft, a befekte-
tés éves bruttó hozama kb. 9%!!! Érd.: 
30/826-5465.

eladó üzlethelyiségként használt garázs az 
Avason, Jósika utcában. Tel.: 0620/243-
9899.

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

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

a u t ó

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.

J á r M ű k e r e s é s 

autó, TEREPJÁRÓ AZONNALI KÉSZPÉNZES 
VÁSÁRLÁSA 0 Ft-tól 5 millió Ft-ig. HÍVJON 
MOST! 0630/881-2377.

r é G I s é G ,  é k s z e r ,  G y ű J t e M .

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

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

Laboráns
Főbb feladatok:

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

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

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

Munkavégzés helye: Sajóbábonyi Vegyipari Park

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

Megbecsüljük
értékeit!

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

érméket, retro gyárgyakat vásárolunk

06-30-461-7708
Üzletünk költözés alatt

ingyeneskiszállás100%értékgarancia

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

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

Vásárolok magas áron könyvtárakat, régi 
papírokat, pénzeket, jelvényeket, kitünte-
téseket. Tel.: 0630/8383-649.

á l l a t

Fiatal vörös tojótyúkok ingyen szállítással 
800-1200 Ft/db. Tel.: 06-30-981-3095.

lovat veszek, öreget, selejtet is. Tel.: 
06-30/729-9170, 06-70/362-6325, 
06-20/493-4607.

tojótyúk egyéves, 599 Ft/db áron 
jegyezhető: Miskolc 06-30/861-28-11, 
Szirmabesenyő 06-46/307-217.

tojótyúk, 599 Ft/db. Nagyon szép barna 
tollas, kiválóan tojó, ingyen házhoz szállít-
va. Összeírók jelentkezését is várjuk. Tel.: 
06/70-240-13-31.

e G y é B  e l a d á s

akác, tölgy, hasított tűzifa számlával 
13000 Ft/m3 kiszállítással. Hétvégén 
is! Tel.: 06-20/623-9069.

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

Februári tűzifa akció tavalyi áron! Kalo-
da 80x80x130cm ár: 13000Ft-14500-
Ft-ig. Termékeink kb. 10 hónapos kiter-
melés, akác, tölgy, bükk. Fuvar mennyi-
ségtől függően ingyenes házhoz szállítás! 
Akár 24 órán belül fuvarunkat teljesítjük. 
80x80x130-as kaloda. Ár: 14500 Ft/m3. 
Ömlesztett m3 ár: 15500 Ft-16500 Ft. Hív-
jon bizalommal! Tel.: 30/752-1650.

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

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

eladó 120x170-es középszőnyeg megkí-
mélt állapotban. Ár: 10 E Ft. Tel.: 0620/243-
9899.

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

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

A Kukori ajánlata!
Igényes környezetben kiváló magyar termékekkel, 

saját vágóhídról származó baromfival, sertés-, marha-, 
birkahúsok széles választékával  házi tejtermékekkel,

sajtkülönlegességekkel, óriási nyitási akciókkal,
tartósan alacsony árakkal gyors kiszolgálással 

várjuk kedves Vásárlóinkat! 

Akcióink
2017. február 20-tól 25-ig

(hétfőtől szombatig) érvényesek.
l Bőrös malachús  749 Ft-tól 
l Sertés lapocka  1049 Ft/kg
l Sertés comb  1099 Ft/kg 
l Sertés karaj csn. 1299 Ft/kg
l Sertés vastagszalonna  
  749 Ft/kg 
l Csirkemell �lé  1199 Ft/kg 
l Grill csirke  569 Ft/kg 
l Csirke faros comb  419 Ft/kg 
l Csirke bőrös comb�lé  769 Ft/kg 
l Csirke máj-szívvel  459 Ft/kg 
l Csirke zúza  529 Ft/kg 
l Marha szegy, oldalas  899 Ft/kg 
l Marha nyak, rostélyos
   1199 Ft/kg 
l Marha velős csont  750 Ft/kg 
l Bőrös tepertő  299 Ft/kg 
l Füstölt kenyérszalonna
  799 Ft/kg 
l Pick párizsi  860 Ft/kg 
l Toast sonka  1460 Ft/kg

Miskolc Szentpáli út 2-6. (Plaza oldalában)
Ingyenes parkolási lehetőség! NYITVA: hétfő: 8:00-18:00, 

keddtől 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

ELFOGADÓHELY

Szépkártya 
Erzsébet utalvány

VISA-kártya

HUNTh m
Consulting Kft.

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

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

uvegkonstrukt@pr.hu
www.malyiglass.eu

Ha üvegre van szüksége...

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

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

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

„Latyak-futás”
 XIV. Bo-Cse-Bükk 14km

Infó: www.bogacsitermalfurdo.hu   06/49 534-410
www.facebook.com/bogacsitermalfurdo.hu   
„BOGÁCS AHOL NEM CSAK A FÜRDŐZÉS ÉLMÉNY!”

Február 25-Én szombaton
„A MEGÚJULT 

BOGÁCSI GYÓGY- ÉS 
STRANDFÜRDŐ 

ÉS SZÁLLÁSHELYEI 
EGÉSZ ÉVBEN VÁRJA 

A VENDÉGEIT!

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

Sorba rakott kalodás 
tűzifa kapható!

Hétvégi szállítással. 
Ár: 80x80x120 m-es 10.500 Ft
Tel.: 06-20/512-6299
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kalodás tűzifa 12-14E Ft/m3, hasított 
tűzifa 11E Ft/m3 kedvező áron eladó. Tel.: 
06-20/469-3536, 06-30/304-9807.

kalodás tűzifa puha fa fenyő 11500, bükk, 
tölgy 14500 Ft, akác 16500 Ft/m3. Tel.: 
0620/464-0304, 0630/502-9810.

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.

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

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

tűzifa akció! Tölgy konyhakész kalo-
dás 12000 Ft/fél m3, gyors szállítás. Tel.: 
0620/975-4712.

tűzifa erdészettől 6 m3 ömlesztve kony-
hakészen 345x215x83 raktérben. Érd.: 
06-30/964-9571.

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

e G y é B  k e r e s é s

afrikai trófeákat, szarvasagancsot vásá-
rolok saját részre hagyatékból. Tel.: 
06-30/729-9170, 06-20/493-4607.

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 „minden 
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 fel-
vásárlása. Ingyenes kiszállás. Complex Áru-
ház Miskolc. Tel.: 46-451-175.

szarvasagancs, hullott agancs, vadászha-
gyaték felvásárlás aktuális napi áron. Tel.: 
06-70-433-7522.

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

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

a Cserepes lemeztetők készítése akár bon-
tás nélkül a palára is. Palatetők átfedése 
bitumenes zsindellyel. Lapostetők hő- és 
vízszigetelése. Csatornázás, kéményrakás. 
Ingyen árajánlat! 15% kedvezmény! Tel.: 
06-70/591-9739.

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

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

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

Házak építését vállaljuk könnyűszerkezetes 
kivitelben! Lakásfelújítás, festés, burkolás, 
kőműves munkák. Tel.: 06-20/512-7387.

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

kertek rendbetételét, metszést, fák kivá-
gását, járda készítést, térkövezést vállalok. 
Tel.: 0630/2349-843.

lapostető hő-vízszigetelés, bádogos, ács-
munkák, palatetők mosása, bontás nélküli 
szigetelése. Tel.: 70/566-9101.

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

palatető bontás nélküli felújítása színes, 
mintás, bitumenes zsindellyel. Ingyenes 
árajánlat készítés. Akció -10%. 06-30/229-
2206,  www.palatetofelujitasjavitas.hu

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 olcsób-
ban? Szeretne pénzt keresni? Avon Tanács-
adók, koordinátorok Jelentkezését várom! 
Hívj segítek! 06-20/980-6678

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

szobafestést, mázolást, tapétázást, bur-
kolást, kőműves munkát, bontást, szige-
telést, gipszkartonozást, vízszerelést vál-
lalunk. Tel.: 0670/518-7070, 0620/363-
0209.

M u n k a H e l y e t  k í n á l

Önállóan dolgozni tudó ortopéd cipészt 
keresünk. Érd.: 06/30/9377-335.

8 2017. február 17.

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

 
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) 

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 

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

díjmentes kiszállás. 
Érd.: 70/456-3337

„PUMPI” DUGULÁS-
ELHÁRÍTÁS

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.

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

VIZES, salétromos, 
megrepedt falak, 

kémények helyreállítása, 
tetők javítása. 

Festés, burkolás, kőműves 
munkák. Parkettázás, 
szigetelés. Injektálás. 

20% kedvezmény, 
ingyenes felmérés, kiszállás. 

10 év tapasztalattal.
Tel.: 06-20/432-6325

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. 
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Minősített hegesztő, Csőszerelő és Kise-
gítő munkás pozícióba keresünk munka-
társakat tiszaújvárosi partnercégünkhöz. 
Jelentkezés fényképes önéletrajzzal: az  
iroda.miskolc@adecco.com  vagy a Mis-
kolc, Szentpéteri kapu 80. 2. emelet címen 
Adecco Kft. 30/210-5584

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

Opel Márkakereskedés autószerelőt keres. 
Jelentkezni személyesen Miskolc, József A. 
út 82. szám alatt. Telefon: 46/501-710.

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 17.

Hallott már a csuklóra szerelhető lézer óráról?

Próbálja ki most! 

Rendelje meg egyenesen a gyártótól! 

Nem fog benne csalódni. 

Bővebb információ: 

 oldalon. 

Rendelés: 

Az ára
most csak 

49.900Ft

Milyen esetekben ajánljuk?
szeretne egészségesebben
élni
szeretné jobban érezni magát
növelni teljesítőképességét
fiatalos maradni

Próbálja ki most! 

Adjon egy lehetőséget 

magának.

Igen, jól látja. Ha most megrendeli,
küldünk Önnek mellé egy fájdalomcsillapításra 
alkalmas kiegészítő eszközt.  

Ingatlan értékesítőket 
keresünk.

Díjmentes átképzés!
Kiemelkedő bérezés! 

(bruttó 200.000 Ft átlagjövedelem)

Tel.: 70/369 3949

Téged is várunk, 
dolgozz nálunk!

gyakorlott TMK 
villanyszerelõt

hosszú távra.
Érdeklődni: Végh Ferenc
Tel.: 06-20/559-2939

Szendrő-
Galva Kft.
felvételre 

keres 

Országos elismertségű, döntő részben 
exportra termelő cég Törökszentmiklósra 

öntő és öntödei kézi formázó  
szakembereket keres versenyképes �zetéssel. 

Jelentkezés a 
tmontode@tmontode.hu e-mail címen 

és a +36-30/364-2173 telefonszámon.

Miskolci
magán egészségügyi 

intézménybe keresünk 
önmagára és munkájára is 

igényes, ápolt 

takarítónőt. 
Fényképes önéletrajzokat a 
3523 Miskolc, Pf. 77-re 

várjuk.

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
március 11-én.

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.

árufeltöltő, 
árukiadó, árulistázó.

Fényképes önéletrajzát, 
a megpályázott pozíció feltüntetésével

az alábbi elérhetőségek egyikére várjuk: 
szemelyzet.miskolc@kevaimpex.hu 

vagy Kevaimpex Zrt. 
3527 Miskolc, József Attila u. 74.

Miskolci nagykereskedés
folyamatosan keresi hosszú távú 

munkavégzésre megbízható, 
nagy teherbírással rendelkező kollégáit, 

teljes munkaidőben 
a következő területekre: 
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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.

Miskolc melletti, fémszerkezet gyártással 
foglalkozó cég keres 2 műszakos munka-
rendbe gyakorlattal rendelkező ipari fénye-
zőket-festőket /nagyméretű fémszerkeze-
tek fújása pisztollyal/ CO hegesztőket, szer-
kezetlakatosokat. Hosszú távú, hivatalos 
munkaviszony. Bejárást biztosítjuk, térít-
jük. Szállást biztosítjuk. Jelentkezni szak-
mai önéletrajzzal:  munka135@gmail.com  
és telefonon: 06-20/257-8993.

Miskolci boltba végzettséggel rendelke-
ző nyugdíjas, megbízható, becsületes női 
alkalmazottat keresünk eladói munkakör-
be. Érd.: 20/410-64-63.

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!

tiszaújvárosi telephellyel rendelkező, eme-
lőgépek szervizelésével, javításával foglal-
kozó cég keres emelőgépek javításában, 
karbantartásában jártas, megbízható mun-
katársat. Tel.: 49/521-868.

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.

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.

t á r s k e r e s é s

kertészkedést kedvelő, autóval rendelke-
ző nyugdíjas férfi ismeretségét keresem. 
„Dialektika” jeligére.

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

Hajdúszoboszlói üdülés félpanzióval. Ár: 
18.900 Ft-tól/7éj. Tel.: 20-464-0631  www.
jazminapartman.hu

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

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

Peugeot motorokba épülnek be.

Folyamatosan növekszünk, 
ezért munkatársakat keresünk 

az alábbi munkakörbe:

ÜZEMI OPERÁTOR
MINŐSÉGELLENŐR

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

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

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

l FELADATOK:

 és szerszámok működtetése

l AMIT KÍNÁLUNK:

Németországi és magyarországi munkahelyre keresünk 
betonacél feldolgozókat, 
betonacél hegesztőket és 
minősített hegesztőket. 

Jelentkezésüket várjuk az alábbi elérhetőségeken:
munkanapokon 08:00-15:00-ig hívható: 

+36-30/549 75 42
E-mail: weldmker@gmail.com

Szendrő-Galva kft.
felvételre keres 

gyakorlott gépészt 
üzemvezetôi

munkakörben.
Elvárások:

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

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

Érdeklődni: 
Végh Ferenc cégvezető

Tel.: 06-20/559-2939

ÉDESIPARI
TERMÉKGYÁRTÓ 
MUNKAKÖRBE, 
többműszakos 
munkarendbe 

kollégát keresünk.  
Érdeklődni munkaidőben a 70/440-3578 

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

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

www.humanexistence.hu

Tiszaújvárosi cég 
keres J.C.B 3 CX 

munkagépre kezelőt. 
Szakmai tapasztalat 

előny.
Jelentkezni: 8-16 óráig 

a 06-30/389-3080 
telefonon, vagy 
önéletrajzzal az 

info@interdico.hu 
címen.

(Miskolc-Martintelep) 

RAKTÁROS 
munkakörre munkatársat keres.
Elvárások:
– „B” kat. jogosítvány
– Targonca vezetői engedély

Fényképes önéletrajzot várunk:
rechnen@rechnen.hu

46/432-866 

Acélszerkezeti cég keres 
magyarországi szerelési 

munkákra szerelőcsoportjai-
hoz, jó kereseti lehetőséggel

SZERELŐ
LAKATOSOKAT, 
HEGESZTŐKET.

Szállítás, szállás biztosított.

E-mail: darusin@darusin.hu, 
tel. 06-25/ 503-930

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.

Miskolci pékségbe nyugdíjas  
konyhai kisegítőt  

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

telefonszámon lehet. 

TÓTHTÓTH AU ÓSISKOLAAU ÓSISKOLAT
Nytsz: 05-0059-05

Telefon:  06 20 318 5238
www.holidayszoboszlo.hu

HAJDÚSZOBOSZLÓI

KEDVEZMÉNYES
ÜDÜLÉS3 éjszaka 

13 500 Ft*

4 éjszaka 
17 000 Ft*

7 éjszaka
23 500 Ft*

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

     Szuperinfó Miskolc
www.szuperinfo.hu

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

Elűzték a telet Bükkaranyoson
Bükkaranyoson a hétvégén rendezték meg ezt a télűző farsan- ■

got- immár ötödször - , melyet Tállai Andás miniszterhelyettes, a 
térség országgyűlési képviselője és Nagy Lajos polgármester nyi-
tott meg. Színvonalas és gazdag program szórakoztatta a népes 
publikumot.
Az V. Télűző Mulatság versenyeredményei: Házi savanyúságok versenye: 
1.Tóthné Hajni, enyhén csípős csalamádé 2. református egyház, magyar 
csípős 3. Pásztor Imréné, csemege uborka. Házi sütemények versenye: 
külön díj: Fejes Istvánné – Csimbók, Édes sütik: 1. Bodó Lajosné, túrós-
mákos balatonszelet 2. Bárány Csabáné, krémes 3. református egyház, 
fekete rózsa. Sós- és hagyományos sütik: 1. Fejes Istvánné, szilvalekvá-
ros krumpli cipó 2. idősek klubja, szalagos fánk 3. Bihari Károlyné, sajtos 
sörkifli. Pálinka Mustra: külön díj: Kiss József- mátészalkai meggy, arany 
minősítés: Kiss József, Harcsa Imre törköly szilva. Ezüst minősítés: Kissné 
Ildikó, Bükkaranyos önkormányzata, Erdős Tamás vadalma, csipke, som. 
Bronz minősítés: Szarka Tibor, Kiss József, Vascsák János kökény, paradi-
csom párlat, japán körte. Fotók: Buzafalvi Győző      SZI - BGy

Tornacsarnok épül. A Bükkaranyos község az egyes települési önkormány-
zatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításokról 
szóló 1818/2016. (XII. 22.) korm. határozat alapján út- és járdafelújításra, valamint 
tornacsarnok építésére 306,7 millió forint támogatást nyert.

Reformerek a konyhában: ki mit főz a fedő alatt?
Az étel legyen fi- ■

nom. Az étel legyen ol-
csó. Két aranyszabály, 
de hol marad a közép-
út?

Befordultam a konyhába 
és rágyújtottam a Lazy Town 
- Együtt sütni főzni hidd el 
csuda jó című nótájára, va-
gyis csak rágyújtottam vol-
na, de a gáz mellett Kovács 
Lázár éppen kenyérben tá-
lalt melléfogást készített, 
amit Benke Laci bácsi né-
mi „kecsöppel” habart be, 
míg Széll Tamás márvány-
sajtos aranygaluskát reszelt 
az egészre, végül az internet 
népe kapta kézbe a fogást, 
és a kanalát hátrahajlítva, 
elkezdte vele a saját társa-
it lődözni. Elég vadul hang-
zik a fenti álomszerű jelenet, 
de igazság szerint ez tör-
tént az utóbbi hónapokban 
gasztrofronton. Legalább is 
képletesen. 

Történt ugyanis, hogy 
internethuszárok górcső 

alá vették a nemzet szaká-
csának kikiáltott Benke La-
ci bácsit, és a gasztronómiai 
melléfogásaiból egy videót 
készítettek, ami pillanatok 
alatt bejárta a világhálót, 
és elterjedt az a nézet, hogy 
az idősödő szakács nem a 
konyhába való, inkább va-
lamelyik vicclapba. Azokat 
a vádakat fogalmazták meg 
ellene, hogy nem a korszel-
lemnek megfelelően főz, és 
mesterszakács létére min-
den ételébe rak ételizesítőt, 
ketchupot, vagy éppen gép-
sonkát. Ide idézték a valami-
kor szintén népszerű tévés 
szakács, Kovács Lázár ne-
vét is, mint a nívótlan ételek 
másik arcát. 

Velük szemben állt Széll 
Tamás, aki nem csak a 
Bocuse d’Or szakácsver-
seny európai fordulóját 
nyerte meg, de világtávlat-
ban is csak pár ponttal ma-
radt le a dobogóról, ezzel 
a magyar gasztronómiát a 

világelitbe juttatva. A prob-
léma az, hogy bár mindegyi-
kük mesterszakács, teljesen 
más közönségnek főznek. 
Míg Tamás éttermében egy 
menü ára súlyos tízezrekbe 
kerül, addig Laci bácsi re-
ceptjeit bárki megengedheti 
magának. Igaz, nemrégiben 
a Lidl arcaként Széll Tamás 
is készített az áruházlánc 
kínálatában megtalálható 
termékekből finomságokat, 
ám hétköznapi pénztárcával 
mérve, azok is húzós kate-
góriában voltak, még ha a 

minőségük megkérdőjelez-
hetetlen is volt. 

A nagy vita kapcsán úgy 
gondoltuk, olvasóinkat is 
megkérdezzük arról, hogy 
mi alapján választanak re-
ceptet. Mennyire fontos egy 
vasárnapi ebéd elkészítése-
kor a pénztárca, és mennyire 
a minőség?

János (52)
Az én kedvenc ételem a 

töltött dagadó, amihez nem 
kell semmilyen recept, mert 
a feleségem kitűnően csinál-
ja. Azonban nemrégiben ő 
is elkezdett internetes re-
cepteket böngészni, és meg 
kell mondjam, nem is rosz-
szak. Igaz, néha rá kell szól-
nom, mert képes lenne né-
hány fűszerért egy ebéd árát 
kidobni.

Zsófi (27)
cserepes fűszer helyett 

zacskós, minőségi fran-
cia csirke helyett magyar 

tanyasi, marha alaplé he-
lyett leveskocka, és a voila, 
kész is a finom ebéd. Nagyon 
szeretek főzni, de nem ér-
tem, miért kell vagyonokat 
költeni egy-egy étkezésre, 
amikor finom és tartalmas 
fogásokat lehet készíteni, ha 
találékonyak vagyunk. A fő, 
hogy finom legyen, ha még 
mellé olcsó is, akkor min-
denki boldog.

Áron (34)
Mostanában, havonta egy-

szer megengedem magam-
nak azt, hogy éttermekbe 
járjak. És bizony nem mind-
egy, hol hagyom ott a pén-
zem, ahol láthatóan felmele-
gített, túlárazott ételt adnak 
elém, vagy ahol figyelnek a 
minőségre. Ott még nem tar-
tok, hogy nyolcvanezerért 
falatozzak tízfogásos ebé-
deket, de ott már igen, hogy 
adjak a minőségre a mennyi-
ség ellenében.

 SZI - BM
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  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!

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.  

...AHOL AZ ELKÉPZELÉSEINK TALÁLKOZNAK...

ROVARIRTÁS
ÁGYI POLOSKA

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

Sáfrány Miklós 06-30/822-0730

   M
érteX

FÜGGÖNY
- MÉTERÁRU ÜZLET!

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

www.mertex.hupont.hu

FÜGGÖNYVARRÁST 
VÁLLALUNK! 

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

Dr. Márkus Zsuzsanna
fogszakorvos

Miskolc, Déryné utca 18.
Értesítem kedves pácienseimet,
hogy TELEFONSZÁMOM 

MEGVÁLTOZOTT!
   06-20/269-1805

06-46/303-325

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.

l a k b e r e n d e z é sÆ

Klasszikus kényelem, 
stílusos megjelenés, 
mely relax funkcióval is
kiegészíthető!
536.643 Ft-tól

Æ

3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 80/A. (StopShop, nagy Tescoval szemben) Nyitva: H-Szo.: 8.30-19-ig, V: zárva Tel.: 46/508-308

www.artofhome.hu A képek csak illusztrációk! 
Az akció február 28-ig tart!

Franciaágyak 
azonnal készletről! 
99.900 Ft-tól

Tömörfa étkezők

-50% kedvezménnyel!
Asztal:  216.240 Ft helyett  99.900 Ft 
Szék:  59.878 Ft helyett  29.940 Ft

Fogas 
20.625 Ft 
helyett most 
14.440 Ft

Dohányzóasztal: 
32.450 Ft helyett most  
19.900 Ft

Ágyneműtartós, 
ágyazható modern kanapé

89.900 Ft

160x200 cm-es 
ágytakarós, 
ágyneműtartós 
franciaágy
99.900 Ft

Főnöki forgószék: 
59.400 Ft helyett 
39.900 Ft

Ágyazható, ágyneműtartós 
kéderes modern kanapé 

204.875 Ft helyett  most csak
139.900 Ft-tól

Toscan típusú tömörfa 
bútorok azonnal készletről 

-30% 
kedvezménnyel!

Modern, ágyazható sarokgarnitúra 
455.985 Ft helyett most
273.500 Ft-tól
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