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SZERVO kormányművek, 
szivattyúk, kardántengelyek, 

felnik  javítása, 
GUMI és GYORSSZERVIZ

06-30/9286-648Műanyag és fa nyílászárók gyártása 
és beépítése teljes helyreállítással.

Homlokzati hőszigetelések 
és teljes lakás felújítás.

NYÍLÁSZÁRÓ
CENTRUM

NYÍLÁSZÁRÓ
CENTRUM

nyilaszaro.centrumauchan@gmail.com
H Í V J O N  M O S T !

Telefon: 30/383-61-94, 46/323-299
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Fotó: Buzafalvi Győző

A segway egy 
önegyensú-
lyozó, két-
k e r e k ű , 
elektromos 
m e g h a j t á -
sú eszköz, 
ami az ember 
súlypontvál-
toztatásá-
ra reagál. 
/5. oldal

Kocsonyáztunk.Nagy érdeklődés 
kísérte a hétvégén a Becherovka 
Miskolci Kocsonya Farsangot, mely az 
ország egyik legnagyobb gasztronómiai 
fesztiválja és vására./5. oldal

Vége a 7 éves böjtnek

Előző számunkban részletesen 
foglalkoztunk a lillafüredi út-
beszakadással, megkérdeztük 
a Közutat és kedvező választ 
kaptunk: március 20-án elkez-
dődik az útjavítás./3. oldal

Alternatív 
közlekedés
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Egyedi
kedvezmények!

Tel.: 30/754-1758

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

Építôipari munkálatok!

 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.

AKCIÓ!
Telefon: 70/669-6812
PB gázpalack

INGYENES 
házhoz szállítás!

A legjobbtól

a legjobb áron!

Szakács állás!
Tiszaújvárosi vendéglátóegység gyors, 

munkájára és környezetére igényes 
szakképzett szakácsot keres.

KIEMELT BÉREZÉS! 

Tel.: 20/560-1129
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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

ENDOKRINOLÓGIA
DIABETOLÓGIA

BELGYÓGYÁSZAT
magánrendelés

Dr. Tarkó Mihály
Dr. Tarkó Erzsébet
Miskolc, Szentpáli u. 5.

Rendelési idő: szerda 16-20 óráig
Előjegyzés: (30) 914-5346

www.endodiab.hu

Aki velünk 
költözik,

idõt és pénzt
spórol meg!

BELFÖLDI ÉS NEMZETKÖZI

FUVAROZÁS-
KÖLTÖZTETÉS
Gyorsan, pontosan, megbízhatóan!

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

Minőségi 
angol ETUNE  

hallókészülék
KEDVEZŐ ÁRON!

AKÁR KAMATMENTES RÉSZLETFIZETÉSSEL!

H-Ear Kft. 
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Szuper ügyek
Magyarságunk értékei. Az őseinktől örökölt értékeket 
óvni, védeni kell és átadni a következő nemzedéknek. Bevallottan ezt 
a célt szolgálja a Földművelésügyi Minisztérium által támogatott 
Magyarságunk értékei című általános- és középiskolai vetélkedő, 
amely Borsod-Abaúj-Zemplén megyei döntőjét február 20-án tar-
tották a megyeházán.

Lakossági bejelentésre  ■
foglalkoztunk előző szá-
munkban a lillafüredi út-
beszakadással, amely 
már 7. éve éktelenkedik 
ott.

Cikkünk felvázolta a prob-
lémákat. A Közúttól kérdez-
tük: eddig miért nem sikerült 
megcsinálni ezt az útrészt és 
kinek a felelőssége, hogy nem 
történt semmi? Mikor kezdő-
dik a beruházás és mikorra 
készül el vele a kivitelező?

Megérkezett a válasz: -A ká-
rosodott útszakasz a Miskolc 
- Dédestapolcsány összekötő 
út bal (a Hámori-tó felőli) ol-
dalán található. A 2010. évi 
rendkívüli időjárás (extrém 
mennyiségű csapadék) kö-
vetkeztében a rézsű a Hámo-
ri-tó irányába megcsúszott, 
emiatt az útburkolat baloldali 
sávjának egy része és a pad-
ka, valamint a szalagkorlát 
lesüllyedt, tönkrement. A ká-
rosodás helyén a lejtőmozgás 
miatt az útpadka a völgyolda-
lon eltűnt (erodálódott) és ki-
billentette a gabion-támfalat, 
melynek szárnyfala megdőlt. 
- közölte lapunkkal Zombori-
Délceg Zita, a Magyar Közút 
Nonprofit Zrt. kommuniká-
ciós főmunkatársa. A káro-
sodott szakaszon csúszólap 
alakult ki, támfalépítésre van 
szükség 30 méter hosszon. A 
megtámasztást helyszíni vas-
beton alaptesttel kell építeni. 

A gerendát oldalirányban a 
sziklához szükséges rögzíte-
ni a sziklába befúrt betonacé-
lokkal, a fejgerendát pedig az 
út alatt hátra kell horgonyoz-
ni. A tervezési szakaszon az 
út 2x1 sávos kialakítású, 5,50 
m széles aszfalt burkolattal 
rendelkezik. A tönkrement 
burkolat teljes szélesség-
ben a pályaszerkezet cse-
réjével állítható helyre. Az 
útszakaszon jelenleg félpá-
lyás lezárás van érvényben. 
A veszélyes területet stabil 
betonelemekkel körülzártuk, 
előtte sávos terelőtáblákat, 
„egyéb veszély” és „útszűkü-
let” táblákat helyeztünk ki. 
A károsodott szakasz hely-
reállítására 2011. áprilisá-
ban a Bokút-Terv Kft. kivi-
teli tervet készített, melyre 
a Közlekedési Felügyelőség 
építési engedélyt adott. A fel-
újítása megítélésünk szerint 
is halaszthatatlan, hiszen 
a hiba továbbterjedése ese-
tén az út teljes lezárására is 

sor kerülhet. Ezen esetben 
Ómassa, Jávorkút, Bánkút 
és az egyéb bükki kirándu-
lóhelyek megközelítése csak 
jelentős többlet hosszúságú 
utakon vagy kisvonattal len-
ne megvalósítható.

A pénzügyi források je-
lenleg rendelkezésre állnak, 
a kivitelező kiválasztására 
kiírt közbeszerzési eljárás 
múlt év végén sikeresen le-
zárult, a vállalkozási szerző-
dést aláírták. A tényleges ki-
vitelezés a téli útüzemeltetési 
időszakot követően, várható-
an március 20.-ával kezdődő 
héten indul, melyet az akko-
ri időjárási körülmények is 
befolyásolhatnak. A helyre-
állítás elvégzésére szerződé-
sünk szerint 90 nap áll ren-
delkezésérére a kivitelezőnek 
a munkakezdéstől számítva, 
így reményeink szerint júni-
us végére ismét teljes széles-
ségében járható lesz a Há-
mori –tó melletti útszakasz. 
A kivitelezés során, nagy 

valószínűséggel szükséges-
sé válik rövid időszakok-
ra az érintett útszakasz tel-
jes lezárása (munkavégzés, 
anyag be- és kiszállítás, stb. 
miatt). Ezen időszakokban az 
addig kihelyezendő jelzőlám-
pák ideiglenes kikapcsolása 
mellett kézi forgalomirányí-
tást alkalmaz a vállalkozó. A 
tervezett teljes lezárásokat a 
menetrend szerinti buszjára-
tok közlekedési idején kívül 
(várhatóan az éjszakai órák-
ban) végzi majd az MVK Zrt.-
vel egyeztetve. A vállalkozó 
arra is felkészül, hogy a teljes 
szélességű útátvágások ide-
jén az esetlegesen bekövet-
kező vészhelyzet esetén, az 
életmentő hatóságok (men-
tők, tűzoltók, katasztrófavé-
delem, rendőrség) részére az 
útszakasz átjárhatóságát ma-
ximum 10 percen belül bizto-
sítani tudja.

 SZI - Buzafalvi Győző

Szerencsét hozott az útnak a jubileum

A diósgyőri Petőfi Sán- ■
dor Fiókkönyvtár műkö-
désében már most életbe 
léptek változások, márci-
us 6-ától pedig ideiglene-
sen a felső-majláthi villa-
mos-végállomás épületé-
ben, a Bagolyvárban mű-
ködik - a könyvtárépületet 
ugyanis felújítják.

Előtte egy hét „üzemszü-
net” is lesz. A több mint 900 
milliós forint összértékű, Di-
ósgyőr városközpont integrált 

rehabilitációja című projekt 
részeként újul meg a Nagy 
Lajos király útja 16. szám 
alatti épület. Ahhoz, hogy 
az energiahatékony és klí-
matudatos felújítást elvégez-
zék, teljesen ki kell üríteni az 
épületet. Ez a pincét és a pad-
lást is beleszámítva 4 szin-
tet és több mint 40 ezer köte-
tet jelent! Nagy öröm, hogy a 
városi projekt keretében fel-
újítják ezt a könyvtárépüle-
tünket, mi pedig pályázunk 

annak érdekében, hogy a be-
rendezés is megújulhasson 
– mondta dr. Prokai Margit, 
a II. Rákóczi Ferenc Megyei 
és Városi Könyvtár igazgató-
ja. Hangsúlyozta: elsődleges 
feladatuknak tartják, hogy az 
olvasók kiszolgálását megold-
ják. Ezért a könyvtár a fel-
újítás ideje alatt is működik 
majd. Bagolyvárként isme-
ri mindenki az MVK felső-
majláthi végállomását. Ez 
modern épület, forgalmas 

hely, ezért március 6-ától itt 
várják a Petőfi könyvtár mun-
katársai az olvasókat.  Fontos 
tudni: a könyvtári olvasójegy 
a teljes városi hálózatban ér-
vényes, így a Petőfiben beirat-
kozott olvasók bármelyik má-
sik könyvtár szolgáltatásait 
igénybe vehetik. Az építkezés 
várhatóan március közepén 
kezdődik és júniusban feje-
ződik be. A komplex fejlesz-
tés összköltsége 940 millió 
forint. SZI - BGy

Megújul, ezért elköltözik a Petőfi könyvtár

Olvasom, hogy Bill Clintont vá-
lasztották meg minden idők 
legkarizmatikusabb amerikai 
elnökének. Pedig ahogy a cikk 
is írta, ezen a poszton azért elég 
szoros a verseny, hiszen kisu-
gárzás szempontjából Clinton 
Kennedyt, Reagant és Obamát 
is maga mögé utasította. 
Vakargatom a fejem ezen a mé-
résen, mert bizony így távolból, 
európai szemmel nem biztos, 
hogy a legjobb pasik köré so-
rolhatjuk az első ránézésre is ki-
csit túl amerikai külsőt. Ha bele-
gondolok, nem egy Alain Delon a 
még fiatalabb szériából és hogy 
kedvezzünk a korunk színésze-
iért rajongóknak is, hát bizony 
Brad Pitt sem.
De akkor mégis mit tud a volt 
elnök, hogy lepipálja a világ tör-
ténelem nagy férfi bálványának 
tartott Kennedyt is? Az írás sze-
rint akik találkoztak vele élőben 
azt mondják: olyan szuggessziós 
képessége van, amelyet a pszi-
chológusok is csak ámulva néz-
nek. Clinton képes rá, hogy egy 
beszélgetés során 92 százalékos 
mértékben tartsa a szemkon-
taktust a másikkal. Ha az em-
ber magából indul ki, rögtön érzi 
micsoda csúcs teljesítmény ez, 
hiszen bármennyire is kíváncsi-
ak vagyunk a másikra a néhány 
másodperc után kezd lanyhulni 
az érdeklődésünk. Ami kiül az 
arcunkra egy izom rándulással, 
egy pislogással és oda is a hatás. 
De talán ettől is fontosabb, hogy 
Clinton társaságában lévő embe-
rek úgy érzik, mintha rajtuk kívül 
senki más nem lenne fontos az 
adott pillanatban, csak ők.
De honnan jön ez a varázserő? 
Mielőtt azt gondolnánk, ezt csak 
kiválasztottaknak osztotta a 
sors a születéskor, akkor csak 
emlékezzünk vissza az iskolai 
osztálytalálkozónkra, ahol szem-
besültünk azzal, nem a szürke kis 
eminens éltanuló vitte a legtöbb-
re. Hanem az a társunk, akire ak-
kor is rátapadt a szemünk és fi-
gyelmünk, ha nem akartuk, mert 
valahogy magára vonta azt.
A karizmatikus személyiség 
ugyan a metakommunikáción, 
a testbeszéden keresztül érvé-
nyesül, mégis a bensőnket ad-
ja vissza. Hiába a magas IQ, az 
iskolában megszerzett tudás-
halmaz, ha mentálisan nem va-
gyunk rendbe. És itt nemcsak az 
agyon csépelt belső hitről van 
szó, mert önismeret nélkül az 
nevetséges önhittséggé válik. 
Hanem arról, hogy tisztában va-
gyunk az emberi dolgokkal, ér-
deklődéssel, toleranciával állunk 
a világ és magunk felé.
És hogy tanulható-e karizma? 
Szerintem igen, bár iskolában 
ezt nem oktatják. Valahogy ma-
gunknak kell eljutni oda, hogy a 
mélyből előbányásszuk azt és 
nevelgessük egy életen át.

SZI – Maros Éva

RÚZS

Sárm

A Közút arról is tájékoztatott ben-
nünket, hogy a 2010. évi nagy 
mennyiségű csapadék következ-
tében a megyében 19 helyen jött 
létre a közutakat érintő burkolat-
károsodás, részűcsúszás, olya-
nok is amelyek a közutak teljes 
lezárását igényelték. Ilyenek vol-
tak a Lyukóbánya - Parasznya kö-
zötti, a Vadna - Sajóvelezd közötti 
és a Felsőgagy melletti csúszá-
sok is. A milliárdos nagyságrendű 
költségek ütemezésekor a teljes 
útzáras szakaszokat a helyreál-
lításokkor előre kellett sorolni, 
ezek már elkészültek - mond-
ta végezetül Zombori-Délceg  
Zita.                                 SZI 

Károsodás 19 helyen

Június végére teljes szélességében járható lesz az útszakasz

32017. február 24.



4 2017. február 24.

H á z - ,  H á z r é s z e l a d á s

a Gorkij soron, Komlóstetőn, 90 nm, tégla-
építésű, háromszobás + nappalis családi ház 
700 nm telken, melléképületekkel 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 fűtésű, 
összkomfortos családi ház garázzsal, 920 nm 
telken, tehermentesen eladó! Ár: 8,9 M Ft. 
Tel.: 0670-701-2271.

Miskolcon, a Daru utcában mediterrán stí-
lusban 60 m2-es családi ház, 250 m2-es tel-
ken, igényesen felújítva eladó. Ár: 14,5 MFt. 
Tel.: 30/743-1648.

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

Győri kapuban, Brigád úton szépen gondo-
zott, 473nm-es telken 141nm-es, 3 szobás 
családi ház eladó! Rendezett térköves por-
ta. Hátsó kertben konyhakerti növények, 
gyümölcsfák találhatóak. Parkolási lehető-
ség a garázsban. Irányár: 15,9M Ft. Érd.: 
70/450-5189.

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

Hernádkakon eladó egy 163nm-es családi 
ház 1821nm-es telken. A 4 szobás, 2 fürdő-
szobás, igényes, jó állapotban lévő ingatlan 
fa nyílászárókkal rendelkezik. Irányár: 8,4M 
Ft. Érd.: 30/535-7946.

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

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

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

Újdiósgyőrben a Gépész utcában, jó állapotú, 
198 nm-es, 4 szobás családi ház gondozott 
kerttel, ásott, ivóvíz minőségű kúttal eladó. 
Irányár: 21M Ft. Érd.: 70/450-5189.

Miskolc-Tapolcán, 143nm, 4 szobás, igé-
nyesen felújított családi ház szép kerttel 
eladó. Ár: 36,9M Ft. Tel.: 0630/408-3308.

sajóvámoson eladó 214nm-es családi ház 
1196nm-es telken. Igényesen, korszerű-
en felújítva (új nyílászárók, fűtéskorszerűsí-
tés, gépészeti felújítás). Az emeleti ráépítés 
újonnan, 2010-ben épült. Komplett tetőcse-
re. Tágas nagy szobák, igényesség jellemzi. 
Irányár: 17,9MFt. Érd.: 30/535-7946.

l a k á s e l a d á s

a 10-es posta háta mögött, felújított, belül-
ről szigetelt, magasföldszinti kétszobás lakás 
eladó. Ár: 6,9 M Ft. Tel.: 0630/314-5845.

a Baross Gábor utcán első emeleti, felújított, 
41 nm lakás, tégla falazatú, gázkonvektor 
fűtésű, szép tiszta rendezett lépcsőházban 
eladó. Ár: 5,6 M Ft. Tel.: 0670-701-2271.

a belvárosban, Kis-Hunyad utcán 39nm-es, 
kertkapcsolatos, 1,5 szobás, tégla, gázkon-
vektoros, irodának is alkalmas felújított lakás 
eladó. Összes helyiségben új, műanyag, hőszi-
getelt nyílászárók kerültek beépítésre. Teher-
mentes, azonnal költözhető. Ára: 6.290.000 
Ft. Telefonszám: 0670/603-6037.

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

a Diósgyőri városrészen, a Kondor Béla 
utcán 3.emeleti, tégla falazatú, gázfűtéses, 
48 nm-es társasházi lakás tehermentesen 
eladó. Ára: 6.500.0000 Ft. Telefonszám: 
0670/603-6037.

a Kont utcán téglaépítésű, központi fűtésű, 
panelprogramos, háromszintes lépcsőházban 
magasföldszinti, két szoba étkezős, teljesen 
felújított lakás, azonnal költözhetőn, teher-
mentesen eladó. Ár: 11,9 M Ft. Tel.: 0670-
701-2271.

a Kuruc utca zöldövezeti részén 4. emeleti 35 
nm-es 1,5 szobás, tehermentes panellakás 
kiváló lakóközösségben eladó. Ára: 4.900.000 
Ft. Telefonszám: 0670/603-6037.

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

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

a Stadion utcán 63 nm, 1+2 félszobás tég-
la falazatú, gázkonvektor fűtésű lakás eladó. 
Loggia és saját használatú pincerész tartozik 
hozzá. Rendezett lépcsőházban, jó lakóközös-
ségben, tehermentesen. Ára: 7.500.000 Ft. 
Telefonszám: 0670/603-6037.

a Széchenyi és a Szemere úton első és máso-
dik emeleti, 2-3 szobás lakások akár irodá-
nak, szalonnak is eladók! Ár: 12 M Ft. Tel.: 
0670-701-2271.

a Zsolcai kapuban téglaépítésű, gázkonvek-
tor fűtésű, háromszintes lépcsőházban első 
emeleti, két szoba étkezős, 65 nm, felújított 
lakás nagy zárt parkolható udvarral eladó. Ár: 
12,9 M Ft. Tel.: 0670-701-2271.

áfonyás utcán szépen felújított, erkélyes, 1. 
emeleti 1+1 félszobás, 37 négyzetméteres, 
tehermentes lakás eladó. Ára: 4.700.000 Ft. 
Telefonszám: 0670/603-6037.

avas II. ütemben 63 nm2-es, 2+1 félszobás, 
nagy konyhás, erkélyes tehermentes panella-
kás eladó. Felújított lépcsőház, rendezett lakó-
közösség jellemzi az ingatlant. Ára: 4.900.000 
Ft. Telefonszám: 0670/603-6037.

avas II. ütemben, az Áfonyás úton, 73nm-es, 
3.emeleti, 3 szobás panellakás eladó. Irány-
ár: 5,8M Ft. Érd.: 30/535-7946.

avas II. ütemben, első emeleti, kifizetett 
panelprogramos 2+1 félszobás, szépen fel-
újított erkélyes lakás eladó! Szigetelt épü-
let, műanyag nyílászáró, mérhető fűtés. Az 
ingatlan tehermentes, akár azonnal köl-
tözhető. Ára: 7.500.000 Ft. Telefonszám: 
0670/603-6037.

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

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

Győri kapuban eladó egy 1,5 szobás, 35nm-
es, 2.emeleti gazdaságos rezsijű, kellemes 
kis lakás! Irányár: 4,7M Ft. Érd.: 30/535-
7946.

Miskolc belvárosában, Arany János utcá-
ban 73nm-es, 3 szobás, 8. emeleti, TEL-
JESEN FELÚJÍTOTT panellakás eladó. Érd.: 
0630/337-9206.

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, Bulgárföldön 2 szobás, közepes 
állapotú, panorámás lakás eladó. Ár: 6,25 M 
Ft. Tel.: 0620/468-1495.

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

Miskolc, Hegyalja úti, 2,5 szobás, felújított, 
panelprogramos lakás eladó. Ár: 7,9 M Ft. 
Tel.: 0620/468-1495.

Miskolc, Huba utcában 4. em, 43 m2-es, 
gázkonvektoros lakás eladó. Tel.: 46/362-
234.

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

Miskolc, Középszer úton 5. emeleti, 35 
m2-es, felújított lakás sürgősen eladó. Tel.: 
0620/368-6754.

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: 9,1M Ft. Tel.: 0630/408-3308.

Miskolc-Bulgárföld, Kiss tábornok utcában 
53nm, 2 szobás, 4.emeleti, felújítandó, azon-
nal költözhető panellakás négyemeletes ház-
ban eladó. A ház 2013-ban új tetőszigetelést 
kapott. Ár: 5,99M Ft. Tel.: 0630/408-3308.

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

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

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

sürgősen ár alatt eladó! (1,5 millió Ft-ért.) 
Ózd, Lehel vezér út 6. számban II. eme-
leti lakás. A lakáson csak ajtó, ablak fes-
tés szükségeltetik, az ár nem!! alkuképes. 
Érdeklődni: 30/562-6278-as számon.

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: 2017/08. 

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

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

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 

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

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

    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

HUNTh m
Consulting Kft.
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stadion úton, reális áron eladó egy 28nm-
es, téglaépítésű, gázos, meleg lakás gaz-
daságos rezsivel! Irányár: 3,49M Ft. Érd.: 
30/535-7946.

l a k á s k e r e s é s  

a befektető partnereink részére keresek 
ingatlanokat, készpénzes vásárlással, teljes 
körű ügyintézéssel. Tel.: 0670-701-2271.

keresek Miskolcon eladó lakást, házat, meg-
lévő érdeklődőink részére. Ingatlanát rövid 
határidőn belül eladom. Tel.: 70/450-5189.

Miskolcon cégeknek-befektetőknek kere-
sünk hosszú távra kiadó, eladó ingatla-
nokat jutalékmegosztással. Profit Ic Meg-
egyezünk, 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.

a l B é r l e T k í n á l a T

kilián-délen gázos garzon bútorozottan, 
mindenhez közel kiadó IV. emeleten. Tel.: 
0670/237-4971.

Ü d Ü l ő ,  n y a r a l Ó

Mezőkövesd Zsóryn, közel a fürdőhöz 320 
m2-es telken 72 m2-es (2 szobás, konyha, 
nappali, zuhanyzó, tetőtér beépíthető) víkend-
ház eladó. Miskolci 4 emeletesben bérházi 
lakást beszámítok. Tel.: 06-30/4404-143.

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: 6,9 M Ft. Tel.: 0670-701-2271.

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

F ö l d ,  k e r T 

szőlőtelepítők FIGYELEM! Kivágásra-sző-
lőföld eladó! Érdeklődni: 06-20/772-1471, 
06-20/230-7303.

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 befektetés éves bruttó 
hozama kb. 9%!!! Érd.: 30/826-5465.

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

Miskolc belvárosában a Bajcsy-Zs. utcában 
garázs eladó. Tel.: 0630/635-2602.

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

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

a u T Ó

BMW X3 F25 2.0D 2014-es „M”-es abszolút 
újszerű állapotban 53000 km-el eladó. Tel.: 
06-30/9403-208.

B Ú T O r

nagyon megkímélt, lehajthatós masszázsfo-
tel, kanapé, szekrény nagyon olcsón eladó. 
Tel.: 0630/314-5845.

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

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

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

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

á l l a T

2 befogadott 7 hónapos kutyus várja sze-
rető gazdáit. Tel.: 0646/354-566, 16-19 
óra között.

9 hetes német juhász és ónémetjuhász szü-
lőktől származó fiú kiskutyák eladók. Ár: 
megegyezés szerint. Érd.: 20/591-0320.

Tojótyúk egyéves, 599 Ft/db áron 
jegyezhető: Miskolc 06-30/861-28-
11, 06-30/898-4357, Szirmabesenyő 
06-46/307-217.

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

e G y é B  e l a d á s

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

Februári tűzifa akció tavalyi áron! Kalo-
da 80x80x130cm ár: 10500Ft-13000Ft-
14500Ft/m3-ig. Termékeink kb. 10 hónapos 
kitermelés, akác, tölgy, bükk. Fuvar meny-
nyiségtől függően ingyenes házhoz szállí-
tás! Akár 24 órán belül fuvarunkat teljesít-
jük. Ömlesztett m3 ár: 15500 Ft-16500 Ft. 
Hívjon bizalommal! Tel.: 30/752-1650.

Februári tűzifa akció! Kaloda 80x80x130cm 
ár: 13000Ft-14500Ft/m3-ig. Termékeink 10 
hónapos kitermelés, akác, tölgy, bükk. Akár 
ingyenes házhoz szállítás! Fuvarunkat 24 
órán belül teljesítjük. 80x80x130-as kalo-
da Ár: 14500 Ft. Ömlesztett m3 ár: 15500 
Ft-16500 Ft. Hívjon bizalommal! Tel.: 30/502-
9810.

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

szezonvégi kiárusítás kalodás és ömlesztett, 
konyhakész hasított tűzifa! Jelenlegi terméke-
ink: száraz minőségi törzsfa, tölgy, bükk, akác. 
Kiszállítás több helyre és településre megoldha-
tó. Szállítás mennyiség függvényében ingyenes. 
Kaloda 1mx1mx1m ár: 12500 Ft. Erdei m3 ár: 
25000 Ft. Üzemi ömlesztett ár: 17500 Ft /m3. 
Hívjon bizalommal: 30/610-2218.

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

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

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

Párokna�, párosa�, 
páratla� áro�!

FRANCIA

KEDVEZMÉNNYEL

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

Telefon: 70/384-0700

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

Szakál és Társa Kaputechnika Kft.
3528 Miskolc, Duna u. 14. Tel.: +36-30-935-8157
e-mail: szakal@szakalkaputechnika.hu l www.szakalkaputechnika.hu

Akciós kétszárnyas kapunyitó motor szett br. 120 000 Ft

KAPU, az örök sláger!
kedvezmény minden 
MOTOROS SZEKCIONÁLT
GARÁZSKAPURA

Az akció március 31-ig tart!

25%

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

sz
váró akció!

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

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
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szirmán eladó gyerek szekrénysor, konyha-
szekrény, gáztűzhely. Tel.: 0620/3736-489.

TeXjeT PLUS pólónyomtató kiegészítőkkel 
fél áron eladó. 1.930.000 Ft+Áfa Telefon: 
+3630/257-0980.

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

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

kalodás tűzifa sorba rakva. Bükk, tölgy, gyer-
tyán. 1mx1mx1m Ár: 11500Ft/m3. Erdei m3 
ár: 24000 Ft. Ingyenes házhoz szállítással! 
Tel.: 30/752-0961.

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

kalodás tűzifa szorosan sorba rakva. Ingye-
nes házhoz szállítással! Bükk, tölgy, cserfa. 
Ár: 11500 Ft/ m3. Tel.: 20/501-9669.

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

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

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

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

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

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

s z O l G á l T a T á s  k í n á l a T

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!  www.
lackoteto.5mp.eu  Tel.: 06-70/591-9739.

ács-tetőfedést, bádogos munkát, régi és 
új háztetők építését vállaljuk. 30/859-2576, 
30/701-4141

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

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

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

Flavin7 termékcsaláddal az egészsé-
géért: „Ez 6” Érd.: 06-70/262-0096  
kata9flavin7@gmail.com

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

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

Jelentkezzen be hozzánk mielőbb!
Szinva Halláscentrum

3530 Miskolc, Vörösmarty u. 43.

Telefon: 06-46/786-679 
06-20/662-4818

Halló! Mindent jól hall?
Kis-Hunyad Kárpit Diszkont
Miskolc, Kis-Hunyad út 55.
Antik, klasszikus, modern 

bútorok kárpitozása, 
javítása, felújítása.

Függöny varrás!
Nagy szövet választék!

KÁRPITOZÁS

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

Szivacsok méretre vágva is.
Ingyenes 
helyszíni 
felmérés, 
szállítással.

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

SZÚNYOGHÁLÓ
-40-50% ár en ged ménnyel!

(Az ak ció 2017. március 31-ig tart!)
JAVÍTÁST IS VÁLLALOK!
Telefon: 46/324-825

Mobil: 20/9425-788

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

díjmentes kiszállás. 
Érd.: 70/456-3337

„PUMPI” DUGULÁS-
ELHÁRÍTÁS

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

Egyedi kedvezmény
Új helyen

Megbízható
minőségben

RELUXA
ROLETTA

REDŐNYÖK
ROVARHÁLÓ

SZAL.FÜGGÖNY
NAPELLENZŐK

Péchy László
árnyékolás-

technikai
szerelő

TARGONCAVEZETŐ
TANFOLYAM

Felnőttképzési nyilvántartási szám: E-000042/2016/A06

TARGONCAVEZETŐ 
TANFOLYAM

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

Tel.: 46/401-006

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

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

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

kárpitozás! Ha kényelmetlen széke, fekhe-
lye, bízza a görömbölyi kárpitos mesterre! 
Tel.: 0646/368-721.

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

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

Masszázs Miskolcon: kínai, talp, fiatalító 
arc és szeretet masszázs. Tel.: 06-20/230-
73-03.

palatető bontás nélküli felújítása színes, min-
tás, bitumenes zsindellyel. Ingyenes áraján-
lat készítés. Akció -10%. 06-30/229-2206,  
www.palatetofelujitasjavitas.hu

pénztárcakímélő áron vállalunk szobafes-
tést, burkolást, homlokzat és hőszigetelést 
1800 Ft/m2, 20%, 30% kedvezmény. Tel.: 
0620/368-9282.

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

redőnyjavítás, redőny készítés! Gurtnicsere 
akár még ma! Péter úr! 06-20/420-8576!

rövidáru diszkont az Aranybányában,  http://
www.aranybanya.eu  Miskolc Állomás út 1.

szobafestést, mázolást, tapétázást, burko-
lást, kőműves munkát, bontást, szigetelést, 
gipszkartonozást, vízszerelést vállalunk. Tel.: 
0670/518-7070, 0620/363-0209.

TáMOGaTás lakásra és wellness7végére 
balesetbiztosítással. Érd.: 06-70/262-0096.  
akata7@gmail.com

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

V á l l a l k O z á s

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

M u n k a H e l y e T  k í n á l

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

a József Attila úti Auchan Áruház ételud-
varán működő látványpékségbe keresek 
megbízható szakácsot, cukrászt és péket. 
Fényképes önéletrajzokat a defincsisarok@
freemail.hu e-mail címre kérem Érd.:  30/ 
9650-344

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

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.

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

CnC maróst, esztergályost keresünk tata-
bányai munkahelyre, kétműszakos munka-
rendbe. Fényképes önéletrajzokat az  info@
szekelyhungaria.hu  e-mailre várjuk.

kőművest keresünk Miskolc és Miskolc kör-
nyéki munkára.Tel.: 20/9335-795.

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

CsOpOrTVezeTőkeT keresek komoly 
alapfizetés + csoportteljesítmény utáni 
33-40%-os bérezés + saját jutalék. Biz-
tosítás + bank. Érd.: 06-30/321-8683.

Hosszú távú, bejelentett munkára keresünk 
CO-hegesztőket, AWI-hegesztőket, csőszere-
lőket, lakatosokat. Kiemelt bérezéssel, szál-
láslehetőséggel. Ferro-Ferm Kft. Telefon: 
06(30)370-3631, 06(30)469-5971.

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

Gyakorlott villanyszerelőket keresünk buda-
pesti munkavégzésre. Fizetés: nettó 200.000 
Ft-tól. Tel.: 06 20/409-0094.

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

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

A Danubius Zrt. 
győri szállodájába a

következő munkakörökbe  
keres munkatársat:

PINCÉR és 
SZAKÁCS

A lakhatás igény esetén 
megoldható.

Telefon: +36 96/889-430
raba.hr@danubiushotels.com

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

Dolgozzon Ön is a Patec Kft.-nél
3534 Miskolc Muhi utca 2/A.

Jelentkezzen, küldje be önéletrajzát a hr.hu@patec-intl.com
Vagy telefonon Szabó Nóra +36-20/377-9002

Új kollégákat keresünk miskolci munkavégzéssel az alábbi munkakörökre:
- Gépkezelő (3 műszak)

  - Csomagoló (2 műszak)
Elvárások: általános iskolai végzettség
Amit ajánlunk: versenyképes jövedelem, stabil munkahely, 
 Erzsébet utalvány, útiköltségtérítés.    

TISZAÚJVÁROSI GYÓGY-

ÉS STRANDFÜRDÔ****

Minden típusú fürdôbelépôjegy

árából 50% kedvezményt adunk!

3580 Tiszaújváros, Szederkényi út 12.,

Tel: +36-49/540-460, e-mail: termal@tujvaros.hu 

www.termal.tujvaros.hu

Bõvebb információ: www.furdoszovetseg.hu

www.facebook.com/Csobbanj velünk
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Minősített hegesztő, Csőszerelő és Kise-
gítő munkás pozícióba keresünk munka-
társakat tiszaújvárosi partnercégünkhöz. 
Jelentkezés fényképes önéletrajzzal: az  iro-
da.miskolc@adecco.com  vagy a Miskolc, 
Szentpéteri kapu 80. 2. emelet címen Adecco 
Kft. 30/210-5584.

Miskolc melletti, fémszerkezet gyártással 
foglalkozó cég keres 2 műszakos munka-
rendbe gyakorlattal rendelkező ipari fénye-
zőket-festőket /nagyméretű fémszerkezetek 
fújása pisztollyal/ CO hegesztőket, szerkezet-
lakatosokat. Hosszú távú, hivatalos munkavi-
szony. Bejárást biztosítjuk, térítjük. Szállást 
biztosítjuk. Jelentkezni szakmai önéletrajz-
zal:  munka135@gmail.com  és telefonon: 
06-20/257-8993.

Miskolci nagykereskedelmi cég rend-
szerüzemeltetőt keres, önéletrajzokat a  
nagykerallaskinalat@gmail.com-ra  várjuk, és  
raktárába tétel-összeállítót állandó délelőttös 
műszakba. Érdeklődni: Simkó Gábor raktárve-
zetőnél  30/6921-169 telefonszámon.

Miskolci, gyakorlattal, jogosítvánnyal ren-
delkező asztalost felveszek. Tel.: 0670/312-
8403.

8 2017. február 24.

A Vodafone 
Magyarország miskolci 
csapata téged vár!
Dolgozz nálunk telefonos 
ügyfélkapcsolati munkatársként!

www.vodafone.hu/miskolc-karrier

Vodafone
Power to you

MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ 
RUHÁZATI ELADÓT 

miskolci ruházati 
üzleteibe

keres részmunkaidőben 
(heti átlag 20 órában).

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a 
rehab@hadakft.hu e-mail címen lehet, vagy személyesen az üzletekben.

Várjuk jelentkezésed a következő pozíciókba: 

NEMZETKÖZI GÉPJÁRMŰVEZETŐ
Elvárás:

l C, CE  kategóriás jogosítvány
l GKI kártya , Digitális kártya
l PÁV III. , Erkölcsi bizonyítvány

Amit nyújtunk:
l Garantált otthon töltött 45-ös pihenő 
l Jutalmazás és bónusz juttatások
l Hosszú távú munkalehetőség
l Modern gépjárműpark
l Uniózás nincs

FUVARSZERVEZŐ
Elvárás:

l Minimum középfokú végzettség (Érettségi)
l MS O�ce, Excel és Word programok ismerete   
l Tárgyalóképes angol, és/vagy német nyelv
l Pontos és precíz munkavégzés
l Jó problémamegoldó készség, határozottság és magas  
    stressz tűrő képesség

Amit nyújtunk:
l Versenyképes bérezés
l Béren kívüli juttatások
l Fiatalos csapat
l Családias munkakörnyezet
l Fejlődési lehetőségek

Még ma jelentkezz! Küldd el önéletrajzod
a munka@k-v.hu e-mail címre. 

Legyél Te is egy dinamikus csapat tagja!

Operátor állás 
Miskolcon!

Több műszakos 
munkarendben

Hosszú távú 
munkalehetőség

- Versenyképes jövedelem
- Cafetéria 6 hónap után, bónuszok
- Sportolási lehetőség
- Modern technológia

Várjuk jelentkezését:
beata.partai@randstad.hu

06-30/281-3989
Miskolc, Szemere B. u. 13.

(Generáli székház)

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.

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

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.
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Magasépítő művezetőt keresünk Mis-
kolc és Miskolc környéki munkára.Tel.: 
20/9335-795.

szeretne kedvezményesen vásárolni Avon 
termékeket akár 15-50%-al olcsóbban? Sze-
retne pénzt keresni? Avon Tanácsadók, koor-
dinátorok Jelentkezését várom! Hívj segítek! 
06-20/980-6678

önállóan dolgozni tudó kárpitost felveszünk. 
Tel.: 0646/368-721.

pótkocsik összeszereléséhez keresünk 
betanított munkásokat vidéki munkahelyre 
ottlakással. Tel.: 06-30/937-4157.

sajószentpéteri cég keres tapasztalattal 
rendelkező raktárost egyműszakos munka-
rendbe. Érdeklődni: hétköznap 8-14 között 
Telefon: 06-48/512-406.

Tiszaújvárosi telephellyel rendelkező, eme-
lőgépek szervizelésével, javításával foglalko-
zó cég keres emelőgépek javításában, kar-
bantartásában jártas, megbízható munkatár-
sat. Tel.: 49/521-868.

k i e G é s z í T ő  M u n k a

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

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

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.

Okj-s dajkaképzés.  www.kaszaszakkepzes.
hu  Tel.: 06-30-269-1061.

T á r s k e r e s é s

70 éves korig keresek független, intelligens 
férfit, 65 évesen, 167 cm-rel, özvegyasz-
szonyként, sétákra, beszélgetésekre. Tel.: 
0620/503-9615.

73 éves úr korban hozzá illő hölgyet keres. 
Tel.: 0630/8787-246.

egyedülálló, 47 éves nő keres intelligens 
férfit tartós kapcsolatra. Tel.: 06-30/618-
3481.

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

s z a B a d i d ő , Ü d Ü l é s , s z Ó r a k .

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

92017. február 24.

Telefonos 
értékesítői munka, 

�x �zetéssel plusz bónuszrendszer. 
Adatbázist, szoftvert, telefont mi 

biztosítunk. Jelentkezni: Nándori Renáta 
+36-20/538-3854  info@noniking.hu



Minősített, 100%-os röntgenre dolgozni 
tudó AWI/AWI komb. hegesztők, 

izometriás csőszerelők, lakatosok 
jelentkezését várjuk. KIEMELT BÉREZÉS!

Érdeklődni hétköznap 
20/368-7670 számon (8-16 óráig)

vagy a titkarsag@�bermail.hu-ra 
küldött önéletrajzzal. 

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

(Miskolc-Martintelep) 

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

Fényképes önéletrajzot várunk:
rechnen@rechnen.hu

46/432-866 

Mályi
 Tégla Kft.

 2 fő lakatos 
és 3 fő gépkezelő 
munkakör betöltésére

 keres munkavállalókat.
Elvárás: 

szakunkás bizonyítvány. 
Jelentkezni szakmai 

önéletrajz megküldésével a 
titkarsag@malyitegla.hu

címen lehet.

Mályi
    Tégla Kft. keres
1 fő területi

képviselő-értékesítő
munkakör betöltésére 1 fő 

munkavállalót kiemelt bérezéssel. 
Elvárás: jó kommunikációs ké-

pesség, B kategóriás jogosítvány, 
értékesítés területén szerzett 

tapasztalat, minimum középfokú  
végzettség. Jelentkezni szakmai 

önéletrajz megküldésével a 
titkarsag@malyitegla.hu

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

Szakmai tapasztalattal rendelkező 
autószerelőt 

keresünk 
miskolci autószervizbe.

Cégünk a Spéci Flotta Szerviz Kft.
3527 Miskolc, Vásárhelyi Pál u. 2. 

szám alatti telephelyen található.
Jelentkezni
fényképes 

önéletrajzzal a 
speci�otta@gmail.com 

e-mail címen lehet.

Amennyiben hirdetésünk 
felkeltette érdeklődését 
és úgy érzi megfelel az 
elvárásoknak, jelentkezzen 
a +36 70/686-6130-es 
telefonszámon. 

A Russmedia Kft.
kézbesítő
munkatársakat keres 
kizárólag Miskolc területére, 
Komlóstetőre 
azonnali kezdéssel. 
Elvárásaink:

Munkavégzés helye:

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

gyakorlott TMK 
villanyszerelõt

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

Szendrő-
Galva Kft.
felvételre 

keres 

Miskolci
magán egészségügyi 

intézménybe keresünk 
önmagára és munkájára is 

igényes, ápolt 

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

várjuk.

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

CNC-PROGRAMOZÓ TANFOLYAMOK  
INDULNAK HÉTVÉGI OKTATÁSSAL. 

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

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

e-mail címre.

Feladatok:
 Nemzetközi és belföldi közúti fuvarok szervezése és 
  lebonyolítása, koordinálása.

 Fuvarfeladatokhoz kapcsolódó valamennyi 
  adminisztrációs feladat precíz elvégzése.

 Kapcsolattartás a meglévő ügyfelekkel.
 Ügyfélkör bővítése, új partneri kapcsolatok kialakítása.
 Ajánlatok elkészítése, összeállítása.
 Elvárások:
 Magabiztos, tárgyalási szintű angol, vagy 
  német nyelvtudás;
 Aktív felhasználói szintű számítógépes ismeretek;
 Dinamikus, önállóan dolgozni tudó higgadt 

   személyiség;
kiváló kommunikációs készség;

 Kiváló szervező és problémamegoldó képesség, 
  logikus gondolkodás;
 Pontos, megbízható munkavégzés, 

  lojális magatartás.
Előnyt jelent:
 Fuvarozási és/vagy szállítmányozási területen 

  szerzett tapasztalat;
 Értékesítési tapasztalat;
 További idegen nyelvek tárgyalási szintű ismerete;
 Felsőfokú és/vagy szakirányú végzettség.

Amit kínálunk:
 Kihívásokat jelentő, változatos munkakör

 Stabil vállalati háttér , hosszú távú munkalehetőség
 Szakmai fejlődési lehetőség

 Versenyképes, motiváló jövedelem

A Révész 
Trans Kft. 

tiszaújvárosi 
irodájába 

munkatársat
keres 

fuvar-
szervező,
üzletkötő 
munkakörbe.

Elérhetőség: Tel: 06 49/887418
Önéletrajzát az alábbi 

e-mail címre várjuk:
Irenke.jarcsicsne@reveszgroup.com

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

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.

Csütörtökön már 
az interneten is 

olvashatja
 újságunkat!

www.szuperinfo.hu
    Facebook:

Szuperinfó Miskolc
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Hajnal szárny:
22 500 Ft/fő/2 éj
Kikelet szárny: 
24 000 Ft/fő/2 éj
Ne maradjon le róla! 

A csomag tartalma:  Szállás,– svédasz-
talos reggelivel  Péntek este svédasztalos vacso-
ra, élőzenével  Szombat: 8 órától disznóvágás, 
reggel 5 cl pálinka, forralt bor, tea,  Reggeli: 
svédasztal + hagymás vér  Ebéd: Orjaleves cér-
nametélttel, toros káposzta, rétes  Este: „Disz-
nótor”, élőzenével, disznótoros lakomával: Sült 
pecsenye, oldalas, sült hurka, sült kolbász, hagy-
más tört burgonya, töltött káposzta, desszert  
Vasárnap: Svédasztalos reggeli: tepertő, abárolt 
szalonna  Saját gyógyvizes medence, �nn szauna, 
infra szauna, merülő medence, gőzkabin, sókamra, 
jakuzzi/,�tness terem korlátlan használata  Napi 
egy kancsó lúgosított egészségvíz fogyasztása  
Igény esetén fürdőköpeny  WIFI, Zárt parkoló 

Gyógyszálloda

3 nap / 2 éj

Március 10-12.

Disznótoros 

hétvége 

Hajnal Hotel*** 
3400 Mezőkövesd, Hajnal u. 2.

Tel.: 06-49/505-190
info@hajnalhotel.hu www.hajnalhotel.hu

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% 

 

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.

 

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.

A terep cárja 
visszatért!

már
2 49 0009

Ft-tól

LADA
4x4 Classic

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

EMÉSZTÕSZERVI BETEGSÉGEK 
DIAGNOSZTIKÁJA, 

RÁKSZÛRÉS, GYOMOR- ÉS 
VASTAGBÉLTÜKRÖZÉS 

altatásban fájdalommentesen 
aneszteziológus közremûködésével.

Miskolc, Szentpáli út 5. 
Rendelési idõ: kedd 18–20 óráig

Elõjegyzés: (30) 239 2424, (30) 373 5658

www.endodiag.hu

DR. ZÉMAN ZSOLT PhD
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Szuper ügyek
Mézes mogyorós torta. A belvárosi Miskolci SZC Szentpáli István Keres-
kedelmi és Vendéglátó Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája kapta meg a diósgyőri 
törökmogyorófa legendájához köthető Miskolci mézes mogyorós tortájáért a jeles elis-
merést. A miskolci TDM, a MIDMAR Miskolci Idegenforgalmi Nonprofit Kft. a miskolci 
járásban működő cukrászatok számára hirdette meg hagyományteremtő céllal, immár 
negyedszer a Miskolc tortaversenyt.

Két keréken: Alternatív közlekedés a városban
Két pont között a  ■

legrövidebb út az egye-
nes, főleg, ha villamo-
son tesszük meg azt. 
Ha azonban a villamos 
pályája mentén feszti-
vált rendeznek, már ké-
nyesebb a helyzet.

Bizony, az idei Kocsonya 
Farsangra is szép számmal 
érkeztek látogatók, hiába volt 
az utóbbi hetek leghidegebb 
hétvégéje. Idősek és fiatalok 
egymás mellett szórakoztak, 
nézelődtek, vásároltak, és fa-
latoztak jóízűen a csemegék-
ből. Jókedv, vidámság: ezek 
jellemezték a rendezvényt. 
Kivéve azoknál az emberek-
nél, akik munkából próbáltak 
hazajutni, és a megszokott 
két-három villamosmeg-
álló helyett nagy vargabe-
tűket járva villamospótló 

buszokkal kellett megkerül-
ni a rendezvény területét. So-
kan a hasonló esetek, és az 
egészségtudatós életmód 
okán választják a bicik-
lis közlekedést a város-
ban. Ám vannak egyéb 
módszerek is a kilométe-
rek meghódítására. Sőt, 
egyre több ilyen, úgyne-
vezett alternatív közleke-
dőeszközt láthatunk már 
nap mint nap. 

Olyan forradalom van 
kibontakozóban, mint 
jó pár évvel ezelőtt a 
mopedeké, azonban 
itt a az jelenti a kihí-
vást, hogy mindenféle káros-
anyag-kibocsátás nélkül ró-
hassuk az utakat. Az egyik 
ilyen eszköz a segway, ami 
lényegében egy önegyensú-
lyozó, kétkerekű, elektromos 

meghajtású eszköz, 
ami az ember súly-
pontváltoztatására 

reagál. Az érde-
kesség abban rej-
lik, hogy ennél a 
járműnél a kere-
kek egymás mel-
lett helyezked-
nek el. Az ember 

fellép a két kerék 
közötti áthidaló 
részre, megfog-
ja a kormányt, 
ami szintén eb-

ből a felületből 
mered ki, majd 
előredőlve be-

ind ít ja az elektromos 
motort, hátradőlve pedig las-
sít. A forradalmi eszközzel 
egy probléma van: az ára is 
forradalmi. Szó szerint mil-
liókért árulják a piacon, és 

bizony az útpadka komoly ki-
hívás elé állítja a szerkezetet.  
Sokkal praktikusabb megol-
dást jelenthet a solowheel, 
ami voltaképpen egy mini-
Segway. Igazából egyetlen ke-
rékből áll, amiből két lábtar-
tó áll ki oldalirányba. Ezekre 
fellépve már suhanhatunk is, 
a fenti menetelveket hasz-
nálva. A solowheellel akár a 
villamosra is felszállhatunk, 
hiszen a fogójánál megemel-
hetjük, mintha aktatáska len-
ne, és az út minőség is mind-
egy neki. A főbb problémát itt 
is az ár jelenti, hiszen ez az 
eszköz is körülbelül félmillió 
forintot kóstál. 

Vannak még különböző 
elektromos rollerek és gör-
deszkák is a piacon, akit ér-
dekelnek, érdemes szétnéz-
ni. Harmadikként ezeknek 

a népes táborából választot-
tunk, méghozzá azért, mert 
ez az eszköz széles palettán, 
viszonylag olcsón beszerez-
hető. Ez az eszköz pedig nem 
más, mint az airboard. Va-
lójában ez egy két keréken 
gördülő deszka, aminek a 
használatában két girosz-
kóp segít minket. Ezeknek 
a giroszkópoknak a felada-
ta, hogy egyensúlyban tud-
junk maradni a „deszkán”. Az 
Airboard teste két külön da-
rabból áll, aminek ellenmoz-
gása váltja ki a kanyarodást, 
míg együttes előre- vagy hát-
radőlése az egyenes haladást. 
Teljesen egyszerű és egyér-
telmű. Használni sem olyan 
nehéz, mint gondolnánk, ára 
pedig kedvező: már ötven-
ezer forintért is hozzájutha-
tunk.                    SZI - BM

Hömpölygött a tömeg a Kocsonya Farsangon
Nagy érdeklődés kísérte a hétvégén a Becherovka Miskolci Kocsonya Farsan- ■

got, mely az ország egyik legnagyobb gasztronómiai fesztiválja és vására.
Az idén február 17-19. között rendezték meg a Miskolci Kocsonya Farsangot. Kirakodó vásárán több száz kézmű-
ves és gasztronómiai árus jelent meg. A rendezvény valamennyi szabadtéri programja ingyenes volt. Koncertek, 
kézműves és gasztronómiai vásár, vendéglátó egységek, őstermelői piac és népművészeti vásár várta a vendé-
geket. Nincs kocsonyafesztivál igazi kocsonya nélkül, ezért a széles körű gasztronómiai kínálatban a kocsonya 
kiemelt szerepet kapott. A farsang programkínálatában több tucatnyi koncert, számos gyermek- és családi prog-
ram, kiállítások, farsangi felvonulás idézte meg a karneváli hangulatot. A fesztivál ideje alatt minden korosztály 
megtalálta az igényes és színvonalas szórakozási lehetőséget. Fotók: Buzafalvi Győző           SZI - BGy
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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

Dr. Márkus Zsuzsanna
fogszakorvos

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

MEGVÁLTOZOTT!
   06-20/269-1805

06-46/303-325

  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!

   
    

        
         

       
  

 

      

  

  

 
    

      
         

    
    

    
 

        
      
  

      
        

         
         

 

TANFOLYAM MISKOLCON
Stresszkezelő

és elmefejlesztő
módszer

40 órás, 4 napos 
agykontroll tanfolyam keretében.

Akkreditált tanfolyam, 
elvégzése pedagógusoknak 40, 

egészségügyi szakdolgozóknak 19 kreditpontot ér.
oktató: Domján András

Időpont: 2017. április 1-2., 8-9.
Helyszín: Hotel Pannónia Miskolc, 

3525 Miskolc, Kossuth utca 6.
Jegyértékesítés: 
Sharp márkabolt, 

3530 Miskolc, Arany J. u. 2; 
nyitva: H–P: 8–17, Sz: 9–12., 

tel.: 06-49-411-112.
ONLINE jegyvásárlás: 

www.agykontrolltanfolyam.hu
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ROVARIRTÁS
ÁGYI POLOSKA

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

Sáfrány Miklós 06-30/822-0730

Lengyel szén  
(6500 kcal,  7% 
hamutartalom)  

folyamatosan kapható! 
Tel.: 06-30/415-2428

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.

MISKOLC, Semmelweis Kórház Sztk. épület 
Csabai kapu 9-11. Bejelentkezés: 06-70/415-7725  

E-mail: regionalhear@gmail.com

REGIONÁLIS
HALLÁSVIZSGÁLAT
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