
    MISKOLC ÉS KÖRNYÉKE 2017. március 3., XXV/9.

Kon té ne res tör me lék-
szál lí tás 4-8 m³
Ho mok, só der,

kész be ton szál lí tá sa,
alap- és pin ce ásás 
KEDVEZÕ ÁRON!

Telefon: 30/9434-354

Miskolci

KONTÉNERES SZÁLLÍTÁS

Törmelék, homok, föld, sóder
GÉPI FÖLDMUNKA
Alap, árokásás, tereprendezés
Kedvezõ áron!

06-20/221-1507

SZERVO kormányművek, 
szivattyúk, kardántengelyek, 

felnik  javítása, 
GUMI és GYORSSZERVIZ

06-30/9286-648

Miskolc 09. hét

Hagyományteremtő szándék-
kal vacsoraestet rendeztek 
Szikszón az Inkubátor Ház-
ban, amelynek a fővédnöke dr. 
Batbayar Zeneemyadart, Mon-
gólia magyarországi nagyköve-
te volt. /13. oldal

Gazdászbál a Vigadóban

A Magyar Gazdálkodók és Gaz-
daszövetkezetek Szövetségé-
nek Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Szervezete február 25-
én jótékonysági célú gazdász-
bált rendezett a Népkerti Viga-
dó Étteremben./11. oldal
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Nőnap. Szerkesztőségünk nőtagjai vállalkoztak címlapfotózásra 
nőnap alkalmából. Ezzel is kívánva minden nőtársuknak virágokban 
gazdag idei ünnepet./3. oldal

A virágot a The Prestige Roses biztosította!

®
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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

Tiszaújvárosban vendéglátóegység

SZAKÁCSOT 
KERES.

Bér: nettó 200.000 Ft-tól!
Tel.: 20/422-2973

n Kárpittisztítás
n Szőnyegtisztítás 

díjmentes háztól házig 
szállítással

Mobil: +36 30/469-2607

 az
Számos Valentin napi 

Alfa Ékszer
Alfa Ékszer

Kiemelt 
karikagyűrű 

AKCIÓK!

Tekintse meg Nônapi 

akcióinkat és megújult 

kollekciónkat!

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

Az ékszer

örök ajándék!
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Női-férfi 

nagyméretű 

ruhák,

női felsők, 

nadrágok, 

férfi pólók, 

fehérneműk

Női-férfi 

őszi cipők,

bokacsizmák
Miskolc, Ady E. u. 9.

Nyitva: H-P: 8.30–17.30, Szo.: 8.30–13.00

Miskolc, Szendrey u. 2.

Nyitva: H-P: 8.00–17.00, Szo.: 8.00–13.00

(Búza téri Virágpiac mellett, a Piactéri 100 Ft-os helyén)

Minden női-férfi 

SPORTCIPŐ
-25%

Az akció 2017. március 17-ig, ezen belül a készlet erejéig érvényes!

36-41-ig

41-46-ig

kedvezménnyel!
36-41-ig

41-46-ig

-25%
-25%

-25%

Zenés színmű

Szövegkönyv: DALE WASSERMAN      
Zene: MITCH LEIGH      Dalszövegek: JOE DARION

Fordította: BLUM TAMÁS 

LA MANCHA LOVAGJA
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Szuper ügyek Végállomás, könyvtár! Hétfőtől akár így is szólhatna az MVK jelzése: Végál-
lomás – Petőfi Sándor Könyvtár! Ugyanis, mint azt korábban  hírül adtuk, a felső-majláthi 
végállomáson, a Bagolyvárban működik március 6-ától, hétfőtől a diósgyőri Petőfi Sándor 
Könyvtár.

A vacsoraesten egy középkorú 
házaspár ült az asztal túl olda-
lán. A szórakoztató produkciók 
hangzavara nem könnyítette 
meg a társalgás fesztelenségét. 
Kezdetben mindenki a közvet-
len szomszédjával csevegett. 
A pálinkás poharak emelgeté-
se egyre hangosabbá tette a 
férfiakat, így már nem tudtam 
nem meghallani a szemben ülő 
pár férfi tagját, aki minden hoz-
zászólásában nagyon okos és 
ellentmondást nem tűrő volt. 
A felesége szerényen ült az ol-
dalán és egyetlen hangot sem 
ejtett ki és az arcáról sem tud-
tam leolvasni semmit. Még ak-
kor sem, amikor egyre inkább 
pipaccsá vált a férje feje, jelez-
ve több pohár már biztos nem 
fér bele. Száz nőből kilencven-
kilenc ilyenkor durcássá válik, 
megpróbál tenni valamit, de 
ő ekkor sem mozdult. Egyet-
len egyszer kísérelte meg ki-
mozdítani az illetőt azzal, hogy 
már elfogyott a sor a svédasz-
tal előtt. A férfi megalázóan 
felemelte a hangját, mondván 
sztoriban van, ne zavarja.
Amikor a nő egyedül indult a va-
csoráért belegondoltam, hogy 
mit érezhet. Mennyire megalá-
zó ez az egész számára, ahol 
sem emberként, sem társként 
nem tiszteli a párja idegen em-
berek előtt. De milyen élete le-
het otthon egy ilyen társ mel-
lett? Milyen szerepe lehet egy 
ilyen kapcsolatban?
Menet közben tudomásomra 
jutott, hogy a férj egy dúsgaz-
dag vállalkozó és ezen egyál-
talán nem is lepődtem meg. 
No nem a gazdagságán, ha-
nem inkább az attitűdjén. Saj-
nos nem először tapasztalom, 
hogy ha valaki akár az átlagnál 
egy kicsit tehetősebb, úgy vi-
selkedik, mintha a tévedhetet-
len lenne. És a többségük még 
azt is hiszi: a körülettük lévő 
emberek a saját szolgahaduk. 
Hogy honnan veszik a bátorsá-
got ehhez? Meggyőződésem, 
hogy a környezetükben lévők 
rendkívül felelősek ezért. Hagy-
ják, hogy uralkodjanak rajtuk, a 
másik pénze legyen az egyetlen 
mérce, ezzel kiváltva minden 
más elvárást. 
A kedvenc könyvem a Büsz-
keség és balítélet Darcyját 
Elizabeth megleckéztette. A fel-
fuvalkodott, gazdag főnemes 
álmában sem gondolta, hogy 
Lizzy, a szerény hozománnyal 
rendelkező, de rendkívül okos, 
egyedi és öntudatos lány nem 
megy hozzá első szóra. A tör-
ténetet tudjuk, a tanítás örök-
re szólt. Ha többet olvasnánk 
ilyen regényeket, talán elhin-
nénk: a tisztelet mindenkinek 
kijár, szegénynek, gazdagnak 
egyaránt.

SZI – Maros Éva

RÚZS

Tisztelet
Férfinap mikor lesz,  ■

viccelődött velem az 
egyik férfi kollégám, 
amikor arról határoz-
tunk: a heti számunk 
címlapfotóját a nőnap-
nak szenteljük, de ki-
csit rendhagyó módon. 
Szerkesztőségünk nő-
dolgozói – úgy nyolc-
van százalékos arányt 
képviselünk a lapjaink-
nál – vállaltuk azt, hogy 
kamera elé állunk. Ez-
zel is megmutatva a 
nők sokféleségét és 
sokszínűségét. 

A kollégám akkor még 
nem ismerhette a cikkünk 
tartalmát, ami az idei nő-
napot a férfiak szemüvegén 
keresztül mutatja be. Mert 
a két nem – a férfi és nő –, 
mint jin és jang nem létez-
het egymás nélkül. Hiszen 
önmagunkat csak a másik 
viszonyulásában ismerhet-
jük meg igazán.

Levente (36)
A jelenlegi helyzetben 

most kicsit elegem van a 
nőkből. Két éve váltam el, és 
azóta sem találok olyan kap-
csolatot, ami örömöt okoz-
na számomra. Ma már ki tu-
dom mondani, az én hibám 
is, hogy elhidegültünk egy-
mástól. Még nem volt egyi-
künk sem harminc, amikor 
öt év együttélés után oltár 
elé álltunk. Mivel a kezde-
tektől nem számíthattunk 
szülői segítségre, így hajtot-
tuk a munkát lakásra, au-
tóra. Amikor a kislányunk 
megszületett, mindenünk 
meglett. De valami mégis 
elveszhetett, mert nem ta-
láltam otthon nyugalomra. 
A mindennapos veszekedé-
sektől tartva egyre később 
jártam haza, nagyon egye-
dül éreztem magam. Aztán 
az egyik nap a feleségem 

bejelentette: elválik. Már 
nem lehetett beszélni ve-
le. Összejött egy tizenéves 
szerelmével. Én nem va-
gyok egy lelkizős fajta, úgy 
gondoltam ez a nő felada-
ta lett volna. Máig sem ér-
tem, miért nem mondta el a 
volt párom, hogy mi a baja 
a házasságunkkal.

Roland (24)
Ha nő, akkor csajozás. Jó 

dolog megszerezni egy nőt. 
Azokat a helyzeteket ked-
velem, amikor agyafúrtnak 
kell lennem hozzá, hogy cél-
ba érjek. Persze kipróbáltam 
már a könnyebb megoldást 
is, amikor semmit sem kell 
tennem és a nő tapadt rám. 
De igazából két-három nap 
után kiderült, ezek a lányok 
nem kötnek le. Nem talá-
lom velük a hangot, mindig 
ugyanaz a nóta. A hétvégi 
bulik, ahol másnap reggel-
re nem emlékszünk, mi tör-
tént előző este. Ha őszintén 
magamba nézek, egy olyan 
nőre vágyok, akire fel tudok 
nézni. Akinek vannak céljai. 
Nemcsak az, hogy genetikai 
donort keres a leendő gyere-
keinek és minden teher alól 
kihúzza magát. Most szó 

szerint udvarlok egy lány-
nak, aki nem igazán adja be 
a derekát. Tetszik benne a 
határozottsága, a világlátá-
sa, a kedvessége. Ennyi ener-
giát még soha sem fektettem 
egy lányba, de tudom, hogy 
megéri.

Gábor (58)
Mi jut eszembe arról, hogy 

nő? Ma már a végtelen sze-
retet, amit a lányaim, az 
anyám és a feleségem iránt 
érzek. Mert szoktam mon-
dani, bizony nálunk nőura-
lom van. Még élt az édes-
apám sokszor mosolyogtunk 
azon: a sors nagy türelem-
re tanít bennünket, hiszen 
nem könnyű eligazodni a 
nőkön. Hát ha még négy nő 
él velünk együtt három ge-
nerációból. Az édesanyám 
mindig is meghatározó volt 

a családunk életében. Édes-
apám mindig azt mondogat-
ta egy döntésnél: anyád ezt 
jobban tudja. És valahogy 
mindig igaza volt. Édes-
anyám a mai napig valahogy 
ráérez arra mi a helyes, és az 
élet ezt visszaigazolja. Ez az 

én életemben is igaz 
volt. Soha nem fogom 
elfelejteni, amikor jó 
tanuló vidéki fiúcs-
kaként azzal küzdöt-
tünk, hová menjek 
középiskolába. Az ak-
kori haverjaim mező-
gazdaságiba mentek, 
mentem volna utánuk. 
Édesanyám szavaira 
ma is emlékszem: mi 

a bánatot akarsz te ezzel, mi-
kor a kapa nyelét sem tudod 
megfogni? Így gimnázium-
ba parancsolt, ahonnan a 
műszaki egyetemre vitt az 
utam. A feleségem ösztöké-
lésére a kilencvenes években 
megszereztem a környezet-
védelmi mérnök másoddip-
lomámat is, hiszen akkor 
már látszott a bányamérnö-
kivel nem fogunk boldogul-
ni. Jó látni ma azt, hogy a 
lányaim is hasonló módon 
támogatják a férjüket.

 SZI - MÉ

Nők a férfiak szemüvegén át
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H á z - ,  H á z r é s z e l a d á s
a Gokij soron, Komlóstetőn, 90 nm, téglaépí-
tésű, 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: 2,49 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.
eladó 3,5 szobás családi ház Hejőcsabán, 
Csaba vezér utcán. Tel.: 06/30/657-3811.
eladó miskolci, 3 szobás, 2 konyhás, 2 
fürdőszobás családi ház, kert, kemence, 
kocsibeálló, térköves udvar. Irár: 19,5 M Ft. 
Tel: 0670/774-3904.
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.
Győri kapu déli részén ház eladó. 111 nm-es, 
dupla fűtés, műanyag ablakok, klimatizált. 
Érd: 16 h után. Tel.: 06-70/612-8005.
Bükkszentkereszten 2 szintes (3 szoba, 
konyha, nappali, fürdőszoba) családi ház 
eladó. Miskolci 4 emeletesben bérházi lakást 
beszámítok. Tel.: 06-30/4404-143.
Ongán a a központhoz közel József Attila utca 
18. szám alatt 70 m2-es, gázfűtéses, fürdő-
szobás, 3 szobás költözhető parasztház eladó. 
Ár: 3,3 M Ft. Tel.: 70/3383-936.

Hejőcsabán, 104 nm, három szoba, ameri-
kai konyha-nappalis családi sorház szép kis 
kerttel, garázzsal, pincével, hőszigetelve, jó 
állapotban eladó. Ár: 15,9 M Ft. Tel.: 0670-
701-2271.
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.
Miskolc Görömbölyön eladó 2 szoba nappa-
lis, garázsos családi ház 680 nm telekkel. Iár: 
16,9 MFt. Tel.: 20/9168-855.
Miskolc Szarkahegyen csendes környezet-
ben eladó 243 nm alapterületű, földszint-
emelet-tetőtér tagolású, 5 szobás családi 
ház. A házhoz tartozik garázs, mosókonyha, 
szauna, hobbi helyiség. Irányár: 17M Ft. Érd.: 
70/450-5189.
Miskolc, Bábonyibércen eladó 230 nm tel-
ken lévő 3 szobás kis családi ház. Iár: 4,9MFt. 
Tel.: 20/9168-855.
Miskolc, Győri kapu déli részén 2 szoba, 
étkezős családi ház eladó. Iár: 13,9 MFt. 
Tel.: 20/9168-855.
Miskolci, 45 m2 házrész eladó melléképü-
lettel, garázzsal, központi fűtéssel. Ár: 4,3M 
Ft. Tel.: 0630/380-2591.
Miskolc-Tapolcán, 143nm, 4 szobás, igé-
nyesen felújított családi ház szép kerttel 
eladó. Ár: 36,9M Ft. Tel.: 0630/408-3308.
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.

Miskolc, Győri kapu kiemelt részén 108 
m2-es, két fürdőszobás, exclusive módon 
felújított, igényes családi ház parkosított 
kerttel, értéke alatt eladó. Ár: 24,9 Mft. Tel.: 
70/3383-936.

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 állapo-
tú, 198nm-es, 4 szobás családi ház gondozott 
kerttel, ásott, ivóvíz minőségű kúttal eladó. 
Irányár: 21M Ft. Érd.: 70/450-5189.

H á z c s e r e
alsózsolcán főúton elcserélném 3 szobás, 
összkomfortos házam, garázs, melléképület, 
kert van, 2 szobás bérházi lakásra, megegye-
zünk. Tel.: 0620/247-4099.
Mezőcsáton családi ház eladó vagy miskolci 
panelre cserélhető. Tel.: 0620/235-2640.

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

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: 2017/09. 

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
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Kos - Jó pár dolgot kínál ez 
a hét. A bolygók szembenál-
lásai a Kos jegyében Önt is 
türelmetlenné teszik. Már a 
hét elején érezni fogja, hogy a 

sors nem kíméli, újabb és újabb terheket 
rak a nyakába. Mindezek ellenére merjen 
belevágni új projektekbe, mert a sikerre 
még most is van lehetősége!

Bika - Az utóbbi idők aktivi-
tása minden téren meghozta 
az eredményét! Munkájának 
gyümölcse érik, azonban a 
fáradtság kezdeti jelei is meg-

mutatkoznak Önön! Igyekezzen úgy beosz-
tani teendőit, hogy lelkiismeret-furdalás 
nélkül legyen képes lazítani. A csillagok 
most felettébb empatikussá teszik.

Ikrek - Ezen a héten Mars 
teljes ereje a rendelkezésére 
áll, lendületet ad Önnek ez a 
rengeteg energia! A hét ele-
jén alig lehet megfékezni Önt! 

Mindezek ellenére folyamatosan úgy érzi, 
hiába minden elszántság, áthatolhatatlan 
falak állják az útját, de ne adja meg magát 
a kudarcnak!

Rák - Egy kis türelemre van 
szüksége és rendeződik minden. 
A csillagok jóslata szerint a héten 
minden napra jut majd valami 
pozitívum, kellemes meglepetés 

az életben. Ezek tulajdonképpen előjelek, 
amik egy még nagyobb dologhoz veze-
tik. Mindenesetre legyen engedékenyebb 
önmagával szemben a héten!

Oroszlán - Ön a hét legnagyobb 
nyertesei közé tartozik! Mars, 
Jupiter és Uránusz az Oroszlán 
oldalán állnak, rengeteg pozitív 
energiát biztosítva Önnek. Ha 

Vénusz egy tüzes jegyben áll, amilyen az 
Öné is, annak mindig különös jelentősége 
van. Hagyja, had szárnyaljanak az érzel-
mei szabadon! 

Szűz - Most még arra is 
hajlandó, hogy sokkal nyilván-
valóbban fejezze ki az érzelmeit 
és ne csak a problémáit merje 
őszintén elmondani, hanem a 

pozitív jellegű érzelmeit is. Ez kifejezet-
ten attraktív dolog. Néhány emberrel a 
környezetéből érdemes lenne mélyebb, 
bizalmi kapcsolatot építenie!

Mérleg - Ezen a héten Mars 
eléggé dominánsan áll az Ön 
jegyéhez. Ha valami rosszul áll, 
akkor a feszültségek tovább 
fokozódhatnak. Most fontos, 

hogy ezeket beszélgetésekkel feloldja. A 
szerettei próbálják elterelni a figyelmét a 
feladatokról, hiszen látják, szüksége lenne 
egy kis pihenésre. 

Skorpió - Találja meg azt 
az arany középutat, amikor 
elvégzi a feladatait, de közben 
a szeretteivel is tölt annyi időt, 
hogy ismét meghitté váljon a 

viszony. Amikor velük foglalkozik, felejt-
se el a problémáit és legyen nyitott az 
irányukba. Tegyék félre a gondokat és 
lazítsanak kicsit!

Nyilas - Ez a hét két részre 
oszlik. Az első három napon 
Mars és a Hold is támogatják 
Önt, majd a Nap, Merkúr és 
Neptunusz lesz aktív, gyengítve 

energiáit. Így elsőre azt hiheti, hogy 
egy nyugodt és békés hét elé néz, de 
hamar szembesülnie kell majd ennek az 
ellenkezőjével. 

Bak - Most bármit képes lesz 
véghezvinni, illetve bárkit 
meggyőzni egy ötletéről, avagy 
lehetőségről. Még Önt is meg-
lepetésként éri majd, mennyien 

egyet értenek Önnel vagy fogadják el 
terveit, ajánlatait. Ezért bármit is szeretne 
megvalósítani, annak most érdemes neki-
futnia.

Vízöntő - A héten tele lesz 
tettvággyal, amit érdemes 
kihasználnia és folyamatosan 
építgetnie a magánéletét és 
a karrierjét. A csillagok azt 

súgják, most különösen érdemes többet 
beszélgetnie másokkal, mert kivételesen 
jó tanácsot, tippet kaphat. Az energiái 
növekvőben vannak.

Halak - Az égi konstellációk 
csalhatatlan ösztönnel ruházzák 
fel Önt. A problémákat is ösz-
tönösen oldja meg és esélye- 
it is első pillanatban felismeri. 

Kreativitása is előtérbe kerül. Használja 
ki ezt az időt arra, hogy hobbijait, amiket 
az utóbbi időben elhanyagolt, újra fel-
elevenítse.

 HOROSZKÓP 10. HÉT (2017. március 6-tól március 12-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!

SZEMLÉLETTEL
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

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

Most az Áfa 

nálad marad!*

SPÓROLJ tízezreket 
és tedd az új matracod alá!

*Márciusban minden termékünket az Áfa mértékével, azaz 21,26%-kal olcsóbban adjuk!
Az akció március 1.-31. között lesz érvényes! Más akcióval, kuponnal nem vonható össze!

A kép illusztráció!

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

Telefon: 70/384-070038
82

11

38
82

94

38
83

19

38
83

20

40
46

8



52017. március 3.

a Selyemréten 4 szintes társas házban az 
első emeleten, nagy konyhával és nagy für-
dőszobával rendelkező 40 nm-es, felújított, 
tehermentes, azonnal költözhető garzonlakás 
eladó. Ár: 6,5 M Ft. Tel.: 0670-701-2271.
a Soltész-Nagy Kálmán utcán, tégla falaza-
tú, gázfűtéses 3. emeleti, 52 nm, 2 szobás 
lakás eladó. Az ingatlanhoz nagy zárt parkol-
ható udvar tartozik. Ár: 6,9 M Ft. Tel.: 0670-
701-2271.
a Stadion utcán 53 nm, tégla falazatú, gáz-
konvektor fűtésű, 4 emeletes társasházban 
a 3. emeleten lévő kétszobás, jó állapotú, 
parkettás, erkélyes lakás tiszta rendes lép-
csőházban eladó. Ár: 6,3 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.
andrássy utcán eladóvá vált egy új építésű, 
2. emeleti, 2 szobás, 69nm-es lakás, plusz 
egy 21 nm-es garzonlakás. A 2 lakás Irányára: 
20,40M Ft. Érd.: 30/535-7946.
avas III. ütemben, a Mednyánszky utcában 
eladó egy jó állapotú, 28nm-es, 3. emele-
ti garzonlakás. Villanyvezetékek, fürdőszoba 
teljesen felújított. Az erkély nyugati fekvésű, 
páratlan panorámával rendelkezik. Irányár: 
4,99M Ft. Érd.: 70/450-5189.
Bulgárföldi kétszobás, első emeleti lakás 
eladó. Irányár: 6,1 M Ft. Tel.: 0630/270-
7616.
Bulgárföldön 4 szintes panel társasház I. 
emeletén 61 m2-es, 2,5 szobás, szép ren-
dezett lakás értéke alatt, készpénzes vevő-
nek családi okok miatt eladó. Ár: 6,5 M Ft. 
Tel.: 70/419-3532.
észak-kiliáni szoba-konyhás, gázos 
lakás földszinten, 4,2 M Ft-ért eladó. Tel.: 
0630/270-7616.
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.
Gyula utcában eladó egy 51nm-es, 2 szo-
bás, 3. emeleti, gázfűtéses téglalakás. Belső 
zárt udvarral rendelkezik, kiváló elhelyezke-
désű az ingatlan! A 2 külön nyíló szobájában 
műanyag hőszigetelt ablakok vannak. Irány-
ár: 6,65MFt. Érd.: 30/535-7946.
Miskolc belváros, Szinva-teraszra néző 70 
m2-es, igényesen felújított, klimatizált, gyö-
nyörű belvárosi panorámával rendelkező 2 
háló+nappalis, exclusive lakás alatta lévő 
mélygarázzsal együtt eladó. Ár: 16,9 MFt. 
Tel.: 70/3383-936.

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

Miskolc, Andrássy úton 2005-ben épült, 
újszerű állapotú 60nm, 3 szobás, 2.emeleti 
lakás és a hozzá tartózó közvetlenül fölöt-
te lévő tetőtéri 20nm garzonlakás eladó. Az 
ingatlan azonnal költözhető, tehermentes. Ár: 
20,4M Ft. Tel.: 0630/408-3308.

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

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

Miskolc, Kilián-dél, Könyves K. utcában 
59nm, 1+2 félszobás, 7. emeleti, erkélyes, 
konvektor fűtéses, tehermentes, jó állapotú, 
műanyag ablakos, azonnal költözhető szép 
világos lakás a beépített bútorokkal együtt 
eladó. Ár: 8,8M 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.

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

Miskolc-Bulgárföld, Fazola H. utcában 
43nm, 1,5 szobás, 3.emeleti, tehermen-
tes, kilépő erkélyes, teljes körűen felújított, 
gázcirkó fűtéses társasházi lakás négyeme-
letes házban, jó lakóközösségben eladó. Ár: 
7,99M 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-Hejőcsaba, Bárczay utcában 48nm, 
2 szobás, 3.emeleti, tégla, konvektor fűtéses, 
szépen felújított, műanyag ablakos, teher-
mentes, azonnal költözhető társasházi lakás 3 
emeletes házban, jó lakóközösségben eladó. 
Ár: 7,95M 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.
széchenyi utcában eladó egy részben fel-
újított, 41 nm-es polgári stílusú, galériás, 1. 
emeleti 1,5 szobás lakás. A nyílászárók és a 
bejárati ajtó cseréje is megtörtént. Irányár: 
8,1 MFt. Érd.: 30/535-7946.

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 ingatlano-
kat jutalékmegosztással. Profit Ic Megegye-
zünk, hívjon! Tel.: 0670/607-3176.

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

a l B é r l e T k e r e s é s 
Másfél, vagy kétszobás albérleti lakást Mis-
kolcon keresek hosszú távra. Tel.: 0620/950-
2723.

a l B é r l e T k í n á l a T
kilián-délen gázos, bútorozott garzon 
IV. emeleti kiadó mindenhez közel. Tel.: 
0670/237-4971.

é p í T é s i  T e l e k
kalocsay Kálmán utca felett telek házikóval, 
pincével eladó. Villany van. Tel.: 0670/634-
7012.
kistokaj most épülő részén az Árpád utcában 
szép, új építésű házak között disztingvált kör-
nyezetben új parcellázású, 994 m2-es, még 
beépítetlen összközműves építési telek eladó. 
Ár: 5,7 M Ft. Tel.: 70/3383-936.

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

Üzleteink:
Kertész Áruház Miskolc, Búza tér 10.

Kertész-Iparcikk Szaküzlet, 
Miskolc, Vasgyári u. 1.

Ke rtész Áru háza k Kf t.  ...h a Ön te rmésben gondolk odi k.

Aktuális 
akciós ajánlatunkban 

2017. március 2-től - 2017. március 8-ig minden
250 grammos kiszerelésű borsó vetőmag 
-os kedvezménnyel  vásárolható meg.

VETŐMAGOK KIEMELT 
KISKERESKEDELMI 
FORGALMAZÓJA

20%
Az akcióban résztvevő termékekből 

kereskedelmi mennyiséget 
nem szolgálunk ki!

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%

HUNTh m
Consulting Kft.

március 1-31.
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F ö l d ,  k e r T 
1200 m2-es zártkert alápincézett faház-
zal Erenyőben eladó. Villany, víz, gáz. Tel.: 
0670/235-0757.
akácerdő 2,7 hektár eladó! Ár megegyezés 
szerint! Érd.: 30/754-1758.
Miskolc, Perecesen a Híd utcában 777 m2-es 
hétvégi telek, -víz, villany van - faházzal, pin-
cével eladó. Tel.: 0646/401-650, 0646/371-
662.
szentistvánbaksán eladó művelés alól 
kivont, 7600 nm telek borospincével. Iár: 
350.000 Ft Tel.: 20/9168-855.
szőlőtelepítők FIGYELEM! Kivágásra-sző-
lőföld eladó! Érdeklődni: 06-20/772-1471, 
06-20/230-7303.

Ü d Ü l ő ,  n y a r a l Ó

Miskolc-Tapolca, Bencések úton eladó 1700 
nm hétvégi telek kis házzal. Iár: 1,9 MFt. Tel.: 
20/9168-855.

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.

G a r á z s
eladó üzlethelyiségként használt garázs az 
Avason, Jósika utcában. Tel.: 0620/243-
9899.
Miskolc belvárosában a Bajcsy-Zs. utcában 
garázs eladó. Tel.: 0630/635-2602.

Miskolc, Kilián-dél, Gagarin utcai garázsso-
ron eladó egy 18nm, 230V és szerelőakná-
val ellátott, tehermentes, azonnal birtokba 
vehető garázs mely garázssoron található. 
Ár: 990.000 Ft. Tel.: 0630/408-3308.

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, műszerész esztergát, marógé-
pet, kompresszort, invertert, kis gépeket. 
Tel.: 0670/624-5475.

J á r M ű k e r e s é s 

aUTÓBOnTÓBa VÁSÁROLOK KELETI-NYU-
GATI AUTÓT 5-30Ft/kg áron, ELSZÁLLÍ-
TÁSSAL. +36-30/219-2182.

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

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.    

Foton - Fény, Melegség, Biztonság
Foton 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

TAVASZVÁRÓ  
AKCIÓ

Rendelje meg műanyag nyílászáróit  

MÉG TAVALYI ÁRON!

Az akció március 15-ig érvényes! 

ENTA BÚTORBOLT
Miskolc, Pesti út 18/A.
(a cementgyári elágazás után)
ÚJ NYITVA TARTÁS! Nyitva: H: Zárva: K-P: 9.30–17.30, Szo.: 9.30–13.00-ig

Elôzze meg a derékfájást!

Akár 70.000 Ft-ért 
megvásároljuk roncs-, használt 

vagy megunt matracát.

Telefon: 46/789-417

Special
            COLLECTION

Roncsmatrac
AKCIÓ!

Vásárolt méretnek megfelelően új CATTANIA matrac 
2017. március 18-ig történő megrendelése, vásárlása esetén
                                                                          BESZÁMÍTÁS
  90x2000x15 79.600 Ft/db ---- 39.800 Ft/db------>> 39.800 Ft/db
140x2000x15 129.200 Ft/db ---- 64.600 Ft/db------>> 64.600 Ft/db
160x2000x15 137.800 Ft/db ---- 68.900 Ft/db------>> 68.900 Ft/db
180x2000x15 159.600 Ft/db ---- 79.800 Ft/db------>> 79.800 Ft/db
4 pozícióba forgatható --->> négyszeres élettartam
lezippzárolható, mosható ALOA VERA-s huzattal
habosított szendvics matrac
KEMÉNY mag, 
fokozott ellenálló képesség, megnövelt terhelhetőség
külső pro�lozott réteg: masszázs csomók
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a U T Ó
Törött, 2001-es Opel Astra G 1,6 16V eladó. 
Tel.: 0630/978-7521.

M O T O r k e r é k p á r
régi motorkerékpárt vásárolnék (MZ, Jawa, 
Csepel, NSU). Tel.: 30/95-09-170.

B Ú T O r
Háromrészes, fiatalos, íróasztalos szekrény-
sor, komód, ágyak, szekrények eladók. Tel.: 
0620/575-0742.
Thonet hintaszék eladó. Ár: 8000 Ft. Tel.: 
0620/243-9899.

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
9 hetes német juhász és ónémetjuhász szü-
lőktől származó fiú kiskutyák eladók. Ár: 
megegyezés szerint. Érd.: 20/591-0320.
Farm Color továbbtartásra való naposcsi-
be kapható, nagyobb előjegyezhető. Érd.: 
49/342-637, 06-20/923-6477.
Tojójérce, csirke, tyúk, pecsenyekacsa, 
mulard kacsa, kakas rendelhető. Kérésre 
felpucoljuk. Tel.: 06-30/541-9757.

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

Tojótyúk, 599 Ft/db. Szép barna tollas, kivá-
lóan tojó, ingyen házhoz szállítva. Tel.: 06/70-
240-13-31.

n ö V é n y
szőlőoltványok csemegék és borfajták ter-
melői áron eladók. Tel.: 06-30/273-2351.

e G y é B  e l a d á s
akciós tölgy, bükk tűzifa hasogatva 11500 
Ft/m3, kisebb mennyiség rendelhető. Tel.: 
0620/380-3024.
akciós tűzifa tölgy, bükk konyhakészen 
11500 Ft/m3 + szén kisebb mennyiségben 
rendelhető. Tel.: 0620/977-8015.
Fűrészporos kályha, FÉG F-8-50C konvektor, 
Westworld tv eladó. Tel.: 0630/616-8271.

Februári tűzifa akció tavalyi áron! Kalo-
da 80x80x130cm ár: 10000Ft-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 teljesítjük. 
80x80x130-as kaloda Ár: 14500 Ft. Ömlesz-
tett m3 ár: 15500 Ft-16500 Ft. Hívjon biza-
lommal! Tel.: 30/752-1650.

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

TeXJeT PLUS pólónyomtató kiegészítőkkel 
fél áron eladó. 1.930.000 Ft+Áfa Telefon: 
+3630/257-0980.
Tűzifa az erdészettől eladó. Tel.: 70/532-
20-21.

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

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

e G y é B  k e r e s é s

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

Borostyán ékszer, illetve Legó felvásár-
lása. Tel.: 0670/292-1004.

Felesleges bútorait stb, ingyen elszállí-
tom. Hagyatéki teljes körű lakáskiürítését 
vállalom. Tel.: 0630/631-7105.

Használt, fölöslegessé vált újságjait díjmen-
tesen elszállítom egyeztetés alapján. Tel.: 
0630/535-2378.
Hibás-hibátlan Tv-t veszek: 1000-5000-ig. 
Hétvégén és ünnep nap is. Tel.: 0630/435-
0173.

Hulladékvasat, üzemképtelen személy- és 
teherautót, rossz akkumulátort vásárolok. 
Házhoz megyek. Tel.: 06-20/958-6233.
ingyen elszállítom feleslegessé vált bútora-
it. Tel.: 0630/281-9428.
Olvasott könyvet veszek, készpénzzel fize-
tek, házhoz megyek. Tel.: 70/452-7716.
személyautókat és vashulladékot vásáro-
lok. Tel.: 70/555-12-62.

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

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

Szuper ügyek Az ásványok csodálatos világa. Harmincötödik alkalommal rendezik meg 
a Miskolci Egyetemen Közép-Európa egyik legjelentősebb ásványfesztiválját március 
11-12-én. Jelentőségét nemcsak a kiállítók stabil 100 feletti és a látogatók 3-5 ezres lét-
száma jelzi, hanem az a tény is, hogy évenként a börzéhez más és más rendezvényeket 
is társítanak.

Egy ünnep az egyenlőség oltárán
A nőnap nem csupán  ■

a bonbonok és virágok 
ünnepe. Bár a kényezte-
tés mindig jól esik, mé-
lyebbre nyúló jelentősége 
is van ennek a napnak.

Hiába a genderek újra-
tárgyalása, a felgyorsult 
életmód, a nemi szerepek 
nagyfokú átértelmezése, a 
társadalom nagy részére még 
mindig igaz, hogy a családot 
a nők intézik. Ha most valaki 
azokra a média által felkapott 
gondolatokra asszociálna, 
amelyek egy híres popsztár 
szájából hangzottak el bő 
egy évvel ezelőtt, és eléggé 
felkavarták a téma körül az 
állóvizet, akkor cáfolnánk: 
nem arra akarunk kilyukad-
ni, hogy a nő dolga összevisz-
sza a szülés. Inkább azt sze-
retnénk hangsúlyozni, hogy 
mi mindenre képes a szebbik 
nem, és emellett olyan dolgok 

is akadnak a 
reper toá r-

j u k b a n , 
amire al-
katilag a 

férfi képtelen. Mindenesetre 
van egy nap, ami a nők köré 
épült, és az ő tiszteletükre 
tartják meg világszerte. Elő-
ször a világon 1911. március 
19-én tartották meg a Nem-
zetközi Nőnapot Németor-
szágban, Dániában, Svájcban 
és Ausztriában, méghozzá 
nem azért, hogy virággal há-
lálják meg a nők munkássá-
gát, hanem hogy felívják a 
figyelmet a társadalomban 
betöltött szerepük kriminá-
lis helyzetére.  1910-ben ha-
tározták el, hogy nemzetkö-
zi nőnapot tartanak annak 
emlékére, hogy 1857. márci-
us 8-án New Yorkban a tex-
tilipari munkásnők a bér-
egyenlőségért és munkaidő 

csökkentéséért sztrájkoltak. 
A dátum akkor vált végleges-
sé, amikor 1917-ben Orosz-
országban ugyanezen a na-
pon tüntettek a nők kenyérért 
és a békéért. Az ünnep igazi 
születése korábbra, a század-
fordulóra tehető, és szorosan 
összekapcsolódott a nők kü-
lönböző jogainak követelé-
sével. Magyarországon elő-
ször 1914-ben ünnepelték a 
nőnapot. 1949-től az állami 
propaganda állította a saját 
szolgálatába, a rendszervál-
tás után viszont az ünneplé-
se visszaszorult. 

Hogy hogyan érdemes ezt 
az ünnepet megülni, azt nem 
tudjuk. Az azonban bizonyos, 
hogy történelmi jelentősége 
miatt, úgy érezzük, a nőnap 
apropóján a figyelem a legfon-
tosabb! Persze némi jótékony 
kényeztetés sosem árt!

                      SZI - BM

+36-70/311-0003
www.facebook.com/

ThePrestigeRosesMiskolc/
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Az akció csak a kijelölt üzletben, ill. a készlet erejéig tart! A hirdetésben szereplő képek illusztrációk!

Egyes arany ékszerre 

30% 
kedvezmény

Az akció csak a kijelölt üzletben, ill. a készlet erejéig tart! A hirdetésben szereplő képek illusztrációk!Az akció csak a kijelölt üzletben, ill. a készlet erejéig tart! A hirdetésben szereplő képek illusztrációk!

Miskolc, Déryné u. 12. 
Tel.: 46/344-881

Kihagyhatatlan ajánlat!

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

Március 4-én szombaton

„A MEGÚJULT BOGÁCSI GYÓGY- ÉS STRANDFÜRDŐ 
ÉS SZÁLLÁSHELYEI EGÉSZ ÉVBEN VÁRJA A VENDÉGEIT!

Nőnapi zenés éjszakai fürdőzés
MC BB-vel

Gyógyszálloda

Érvényes: 2017.05.31-ig
kivétel péntek és 
szombat éjszaka, valamint 
ünnepi időszakok érintése

Napsugaras 

hétköznapok 

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

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

4 nap / 3 éj

A csomag tartalma: 
  2 éjszaka szállás, svédasztalos reggelivel, 

 menü jellegű főétkezéssel 
1 alkalom kávé vagy cappucino

 fogyasztás 
1 alkalom 45 perces Jadeköves

 masszázságy kezelés 
  Wellness központ használata 

 (saját gyógyvizes medence, infraszauna 
 sókabin, �nnszauna, jacuzzi,)
  Fürdőköntös használata
  Ingyenes parkolás, WiFi

Hajnal szárny:
25 800 Ft/fő/3 éj
Kikelet szárny: 
28 350 Ft/fő/3 éj

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

RÉGISÉG
Felvásárló iroda
Hívjon minket!

70/517-36-50 Régiségfelvásárlás Miskolc, Ady E. u. 20.

A legmagasabb áron Tel.: 06-70/517-3650

Megbecsüljük
értékeit!

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

érméket, retro gyárgyakat vásárolunk

06-30-461-7708
Üzletünk költözés alatt

ingyeneskiszállás100%értékgarancia
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ácsmunkát, új tetők építését, régiek cseré-
jét, előtetők készítését, bádogozást vállalok. 
Tel.: 0620/557-2928.
ács-tetőfedést, bádogos munkát, régi és 
új háztetők építését vállaljuk. 30/859-2576, 
30/701-4141
ágvágást, fakivágást, kertek rendbetételét, 
metszést, kerítés, járda készítést, térkövezést 
vállalok. Tel.: 0630/2349-843.

épületek, tetőszerkezetek, kisebb, 
nagyobb melléképületek bontása, lomtala-
nítása. 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

Festést, mázolást, tapétázást, gipszkarto-
nozást, kőműves munkát vállaljuk. 30/859-
2576, 30/701-4141
Gáz-vízszerelési munkák (gázkészülékek 
javítását, cseréjét, egyéb vízszerelési mun-
kákat vállalok). Tel.: 0620/517-9571.
Házak építését vállaljuk könnyűszerkezetes 
kivitelben! Lakásfelújítás, festés, burkolás, 
kőműves munkák. Tel.: 06-20/512-7387.
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
redőnyjavítás, redőny készítés! Gurtnicsere 
akár még ma! Péter úr! 06-20/420-8576!

Homlokzati hőszigetelést, burkolást és bel-
ső tetőtéri hőszigetelést vállalunk. 30/859-
2576, 30/701-4141
Jóslás magyar és cigány kártyából. Szerelmi 
kötés. Átok, rontás levétele, telefonon is. Tel.: 
0646/353-518, 0620/247-4058.
kárpitozás! Ha kényelmetlen széke, fekhelye, 
bízza a görömbölyi kárpitos mesterre! Tel.: 
0646/368-721.

lakásfelújítás! Kőműves, festő, mázo-
ló, tapétázó, burkoló, homlokzatszigetelő 
munkákat kedvező áron garanciával vál-
lalunk. Érd.: 30/943-5018.

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

8 2017. március 3.

butordepo.hu

Tegye próbára árgarancia szolgáltatásunkat!

50.000 Ft feletti vásárlás esetén 30 km körzetben 
INGYENES HÁZIG SZÁLLÍTÁS! (2017. március 15-ig)

-20-30%-os engedmények helyett 
garantáltan alacsony árak!

Ajánlatunk a készlet erejéig tart!

Raktár-
készletrôl 
azonnal 

szállítható 
bútorok!

Sarokülő
101.200 Ft helyett

94.900 Ft

Formálható pihenő fotel
20.900 FtNatália ágykeret wenge

58.500 Ft helyett

50.900 Ft

MEGKEZDTÜK 
fenyő bútorok és 

matracok forgalmazását
ÚJDONSÁG!

Szekrénysor
108.500 Ft
helyett

63.900 Ft

Basel szekrénysor
144.900 Ft helyett

132.600 Ft

GUMI-ÉRT BT. GUMISZERVIZ 
A KOMLÓSTETÔN

Mindennemû gépjármû gumiabroncsok értékesítése, 
szerelése, centrírozása, javítása, 
könnyûfém és lemez keréktárcsák 
értékesítése, javítása a helyszínen.
3533 Miskolc, Komlóstetõ u. 20/A.
Tel./Fax: (46) 333 181, Mobil: (30) 9558 770
www.gumiert.hu · Nyitva: H-P.: 8-17, Sz.: 8-12 óráig

 
Jakab Oktatási és 
Szakképzési Kft.
3525 Miskolc,
Kis-Hunyad u. 1.
46/347-207

Felnőttképzési engedély száma: E-000081/2014

További tanfolyamainkról weboldalunkról tájékozódhat!
www.jakaboktatas.hu, jakaboktatas@jakaboktatas.hu

l Első lépések a digitális világba - IKER 1. szintű képzés
 (E-000081/2014/D020)
l Önállóan használom az informatikai eszközömet 
 - IKER 2. szintű képzés (E-000081/2014/D021)
Jelentkezés: Személyesen: Jakab Oktatási Kft. székhelye 
  (3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 1.)
  Telefonon: 46/347-207

GINOP-6.1.2-15-2015-00001
„Digitális szakadék csökkentése”  

kiemelt projekt keretében

INGYENES INFORMATIKAI
KÉPZÉSI LEHETŐSÉG

Árnyékolástechnikai Szaküzlet

Miskolc Szamos u. 21. (Bükk Áruház mögött)
Tel: 06-20/970-8661, 06-20/203-8219, 46/339-775

Redőnyök, reluxák, 
szalagfüggönyök, 

roletták, 
szúnyoghálók,

harmónikaajtók,
napellenzők, ponyvák

20 éve az Önök szolgálatában!

GYÁRTÁSA, SZERELÉSE,
ALKATRÉSZKERESKEDELEM
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redőny, reluxa, harmónikaajtó, stb., ablak 
és bejárati ajtó, párkány, küszöb, szerelé-
se, készítése, közvetlenül a gyártótól. Akár 
bérházban, akár családi házban lakik, for-
duljon hozzánk bizalommal! Továbbra sincs 
áremelés, kiszállási díj és ingyenes a fel-
mérés, ugyanúgy, mint tavaly! Több, mint 
15 éve elégedett ügyfelek, referencia-
munkák több megyében.Amit lehet, meg-
oldunk! Érd.: napközben: 30/271-9656, 
este :46/360-613

Vállalok homlokzati hőszigetelést, festést, 
vakolást, állványozással-alpintechnikával, 
megbízható csapat, referenciák. Tel.: 
06-20/523-8702.

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

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

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.
autóvillamosság szerelő kollégát keres 
11 fővel dolgozó haszongépjármű szerviz 
Miskolcra, 8 órás bejelentett bérezéssel, 
7-15,30-ig tartó munkaidővel . Érd.: 46-413-
140 v. 30-3322-945 telefonon.
Betanított dolgozókat keresünk kiemelt bére-
zéssel mosonmagyaróvári és győri munkahe-
lyünkre. Szállás, étkezés, utazás biztosított. 
Tel.: 06-70/354-9321.
Budapesti munkahelyre kőműves, vassze-
relő, ács brigádot keresünk bejelentett mun-
kahelyre. Tel.: 06-30/9-141-141.
c-e vizsgával rendelkező gk-vezetőket 
keresek. Bér megegyezés szerint. Tel.: 
0630/9587-444.
cO hegesztőket és szerkezetlakatosokat 
keresünk vidéki munkahelyre (Győr mellé) 
ottlakással. Tel.: 06-30/937-4157.
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
Fényezőket keresünk ipari fényezéshez vidé-
ki munkahelyre (Győr mellé) ottlakással. Tel.: 
06-30/937-4157.
Gyakorlattal rendelkező asztalost keresek 
épület és bútor munkákra miskolci telephely-
re, önálló munkavégzéssel. Tel.: 0630/206-
5532.
Hajdúnánási munkahelyre keresünk gyakor-
lott lakatosokat és CO hegesztőket verseny-
képes bérrel. Tel.: 20/500-6276.
Magas építésre felelős műszaki veze-
tőt keresünk. 10.000 Ft/hó. Tel.: 06-30/9-
141-141.

Miskolc belvárosi fodrász üzlet fodrászt, koz-
metikust, manikűröst keres. Váll.igz. szüksé-
ges. Tel.: 0630/9356-588.
Miskolci nagykereskedelmi cég rend-
szerüzemeltetőt keres, önéletrajzokat a  
nagykerallaskinalat@gmail.com-ra  várjuk, és  
raktárába tétel-összeállítót állandó délelőttös 
műszakba. Érdeklődni: Simkó Gábor raktár-
vezetőnél  30/6921-169 telefonszámon.
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Kézi csomozású 
perzsaszőnyegek
30.000 Ft-tól

Kilim párnahuzatok
5.900 Ft-ért

Várjuk kedves vásárlóinkat 
Miskolc, Városház tér 16. szám alatt 

(a Háztartási bolt helyén)
Elit Enteriőr Műtágy bizományi

Nyitva tartás: H: Zárva; 
K-P: 10.00-17.30; Szo.: 10.00-13.00  

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

Ha megunta,
hogy egy koszton van a

csótánnyal, hangyával,
keressen!

KISS JÁNOS - BOGÁRMÉRNÖK®

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

20/92-69-228

SZÉTNYÍLT falak, megsüllyedt alapok 
helyreállítása, vizes salétromos házak 

utólagos bontás nélküli szigetelése 
injektálással, garanciával!

www.vizes-repedt-hazak-javitasa.hu
Tel.: 06-20/385-5251

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:

Betanított 
munkásokat 
keresünk újhartyáni (Pest megye) 
porfestő üzemünkbe, 

két műszakos munkarendbe.
A szállást biztosítjuk!

Jutattások: étkezési hozzájárulás, 
kp. cafeteria, műszak pótlék.

Érdeklődni: 20/560-6077
hétköznapokon 9-15 óra között.

Fényképes 
szakmai önéletrajzokat az

info@ktechkft.hu címre várunk.

gyakorlott TMK 
villanyszerelõt

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

Szendrő-
Galva Kft.
felvételre 

keres 
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Opel Márkakereskedés autószerelőt keres. 
Jelentkezni személyesen Miskolc, József A. út 
82. szám alatt. Telefon: 46/501-710.
Miskolcon, Miskolc környékén lakó nyug-
díjas hölgynek, akinek szüksége lenne 
nyugdíjkiegészítésre, ajánlanék havi 5-6 nap-
ra munkát a kereskedelemben. Nem szüksé-
ges kereskedelmi végzettség. Nem kell cipel-
ni, egyedül dolgozni. Tel.: 0670/571-1337.

Miskolcon lévő zöldség-gyümölcs boltba 
kereskedelemben jártas, önállóan dolgozni 
tudó, 25-35 év közötti férfi munkaerőt kere-
sek. Érd.: 06-30/291-1046.
nettó 175-200 ezer Ft közötti bérrel, ingye-
nes, kulturált szállással vagy albérlet támoga-
tással Nyugat-Dunántúlra hosszú távra gyári 
betanítottakat és szakmunkásokat felveszünk. 
Tel.: +36-20/284-0698., +36-30/282-6263 
engedélyszám: 49765-1/2008-5100595.
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.

k i e G é s z í T ő  M U n k a
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.

Hamarosan itt az érettségi! Nagyon sok 
még a témakör, amit át kell venni matek-
ból, és nehezen érthető? Érettségi felké-
szítést vállalok matematikából közép- vagy 
emelt szinten tanuló diákoknak is! Ne félj, 
együtt átvesszük, és meglátod, sikeres lesz 
a vizsgád!Általános és középiskolásoknak 
matematika, kémia tárgyakból korrepetá-
lást is tartok! 70/199-9510

T á r s k e r e s é s
165/50-es elvált nő szeretne egy tartós, meg-
bízható, elvált férfit. Szeretetre vágyok. Tel.: 
0630/741-4187.
52 éves, jól szituált hölgy keresi élete pár-
ját komoly kapcsolat reményében, miskolci 
50-60 éves úr személyében. Tel.: 06-70/387-
5169.
71 éves nő keres hozzá illő férfit. Tel.: 
0646/400-841.
Fiatalos, jó anyagiakkal rendelkező, 185 
cm/62 éves úr hozzá illő hölgyet keres. 
Csak fényképes levélre válaszolok. „Lakás 
van” jelige.
kedves, aranyos hölgy (30-45 éves) társam 
keresem aki hozzám költözne. Mindenem 
megvan, csak a másik felem hiányzik. Hívj 
bátran és megbeszéljük... 70/775-0563.
nyugdíjas férfi utazáshoz női társat keres. 
Tel.: 0646/310-706.
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 márciusi üdülés, félpanzió-
val 19000 Ft/fő/hét. Tel.: 0630/867-6550.
Hajdúszoboszlói üdülés félpanzióval, 
20.500 Ft/fő/7éj, 13.900 Ft/fő/3éj.  www.
frankvendeghaz.hu  Tel.: 06-30/944-9398.

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.

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.

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.

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.

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. 

Miskolc belvárosi ékszerüzletbe keresünk 
ékszer becsüs végzettséggel 
és gyakorlattal rendelkező 

munkatársat. 
Fényképes, szakmai önéletrajzát 

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

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

Várjuk jelentkezésed a következő pozícióba:

NEMZETKÖZI 
GÉPJÁRMŰVEZETŐ

Elvárás:
l C, CE  kategóriás jogosítvány
l PÁV III. alkalmassági vizsga
l GKI kártya
l Digitális kártya
l 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

MÉG MA JELENTKEZZ!
Küldd el önéletrajzod a

munka@k-v.hu e-mail címre.

Legyél Te is egy dinamikus csapat tagja!

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

Miskolci sörözőbe 
női pultost keresünk!

Jelentkezni: 30/182-6961
telefonszámon vagy email-ben 

önéletrajzzal: drink-star@t-online.hu

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.

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)
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Szuper ügyek Uniós pályázati lehetőségek. Március 3-án, pénteken délelőtt tíz órakor Dr. 
Vitályos Eszter, a Miniszterelnökség európai uniós fejlesztésekért felelős államtitkára tart 
előadást „Uniós pályázati lehetőségek a 2014-2020-as európai uniós programozási időszakban” 
címmel a Miskolci Egyetem szenátusi tanácstermében. 

Állattartás: nem csak nyáron móka a kiskedvenc
Az utóbbi időkben az  ■

elő-előbújó naptól és a 
hirtelen olvadástól min-
dent elborított a kosz-
tól szürke latyak, ami 
csak lassan szívódik 
fel. A kutyák azonban 
ilyenkor is igénylik a tö-
rődést. 

Bizony háziállatot tartani 
kellemes dolog, hiszen tár-
sunk lehet a mindennapok-
ban, és feltétlen szeretettel és 
ragaszkodással hálálja meg a 
gondoskodást. Sőt, aranyos, 
bolyhos, és igen, trükkökre 
is meg lehet tanítani. Azon-
ban télre nem lehet elpakolni 
egy cipősdobozba, majd be-
rejteni a szekrény mélyébe, 
hogy naposabb időben újra 
elővegyük. Sőt, a tavasz első 

napjaival már kezdődnek a 
nagy séták, hiszen a téli pi-
henő után a kutyák igénylik 
a fokozott mozgást. Főleg, 
ha egy bérházi lakás ötven 
négyzetméterén tengetik 
napjaikat. Félreértés 
ne essék, a kertekben 
tartott ebekre is ráfér 
a folyamatos séta. 

Fontos, hogy tudjuk 
megkülönböztetni a ténye-
ket a hallomásból terjedő fik-
cióktól. Például, hogy hide-
gebb időben kedvencünk 
is szívesebben pihen a 
vackában a séta he-
lyett. A kimozga-
tás nagyon fon-
tos egy kutya 
életében, hi-
szen nem csak 

nyugodtabb lesz 
tőle az állat, ha-
nem az egészsé-
gét is segít meg-
őrizni a mozgás. 

Városi környezetben 
például minden idő-

ben illik 
felszed-
ni a po-
t y a d é -
kok a t , 

m i v e l 
azok hosszú 

napokig is taposó-
aknaként funkcionál-

hatnak a hó elmúltával 
is. A kertben tartott ál-
latoknak a hidegben 
bőségesebb, kalória-
dúsabb élelemre van 

szükségük, ám a jóidő 

beköszöntével érdemesebb 
átállni kicsit diétásabb ét-
rendre. Az extra élelem 
hozzájárul, hogy kint tar-
tott társaink fenntarthassák 
normális testhőmérsékletü-
ket, az enyhülésnél azonban 
zsír formájában rakódik le 
a plusz, ami akár keringé-
si zavarokhoz is vezethet. A 
kikelet egyben egyfajta új-
ratervezést is igényel, a té-
li rutin megváltoztatását az 
állattartásban. 

Érdemes tehát tavasszal 
is ugyanannyit foglalkoz-
ni, ha nem többet kedven-
cünkkel, mint nyáron, mert 
meghálálja a törődést. Ha 
mással nem, egészséggel és 
vidámsággal.  

SZI  - BM

Jótékonysági célú gazdászbál a Vigadóban
A Magyar Gazdálkodók és Gazdaszövetkezetek Szövetségének Borsod-Abaúj-Zemp- ■

lén Megyei Szervezete február 25-én jótékonysági célú gazdászbált rendezett a Népker-
ti Vigadó Étteremben.
Jakab István az országgyűlés alelnöke, a MAGOSZ elnöke és Taskó József, a MAGOSZ megyei elnöke, a Nemze-
ti Agrárgazdasági Kamara (NAK) megyei elnöke nyitotta meg a jeles eseményt. Pelczné dr. Gáll Ildikó az Európai 
Parlament alelnöke, Jakab István és Taskó József adta át Szűcs István sajóörösi hentes- és mészáros mesternek a 
Vágóállat és Hús Terméktanács elismerő oklevelét, életmű-kitüntetésként. A jelenlévők szórakoztatásáról Csézy, 
a 4Dance Club táncstúdió és a Simple zenekar gondoskodott. A tombolasorsolás fő díja őz- és vaddisznó elejtési 
lehetőség volt. A gazdászbál esemény tiszta bevételét a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kórház és Egyetemi Ok-
tatókórház alapítványának ajánlották fel. A fél millió forintot egy későbbi időpontban adják majd át a kuratórium 
képviselőjének – tudtuk meg Taskó Józseftől.                                                 Fotók: Buzafalvi Győző                         SZI - BGy
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Európai Szociális
Alap

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

JOGpont iroda Miskolcon:

INGYENES JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT
és alternatív vitarendezés 

GINOP-5.3.3.-15-2015-00002

További információ, jogpont irodák elérhetősége,
az ügyfélfogadás rendje:

www.jogpontok.hu
Ingyenesen hívható Zöld szám: 

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

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

A Family Frost K�. 1992 óta Magyarországon piacvezető jégkrém  
és gyorsfagyasztott termékek mozgóbolti értékesítésében.

Most, Üzleti Partnereket
keresünk a Felsőzsolcai depóba

Először is, motiválja, hogy a teljesítménye és a bevétele szorosan összefügg.
Másodszor, tudja, hogy Önön múlik az üzlet, szívélyes a vásárlókkal.
Harmadszor, tesz azért, hogy az egyszeri vásárlókból visszatérő vevők legyenek
Végül, Öntől jó vásárolni. Személyes kapcsolatot alakít ki a vásárlókkal.
Amikor dolgozik, fontos Önnek, hogy

Ugyanakkor 

 B kategóriás jogosítványa van
Magára ismert?
Akkor az első lépés: Küldje el érdeklődését (vagy akár a jelentkezését) most, a 
depo20@family-frost.hu email címre, vagy hívja fel munkatársunkat 
+36-30-300-9130, aki szívesen ad további információt és tudja a második lépést.

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.

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 

Dr. Tamási Katalin
Csecsemő és gyermekgyógyász, Gasztroenterológus Főorvos

hétfő 1200 – 1500, szerda 0900 - 1300

Dr. Mónus Ágota
Csecsemő és gyermekgyógyász, Gasztroenterológus Főorvos

kedd 1400 - 1800, csütörtök 1400 - 1800

GYERMEK GASZTROENTEROLÓGIA
AZ ERZSÉBET FÜRDŐ GYÓGYÁSZATI ÉS SZŰRŐKÖZPONTBAN

Hogyan lehet a Gyermek Gasztroenterológiai szakrendelést felkeresni?
hétköznap 7.30-20.30 
3530 Miskolc, Erzsébet tér 4. 

06 46 505-293; 06 30 964-00-13
www.erzsebetfurdo.hu

Bári Gránit
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Szuper ügyek Közös szurkolás. Jó hétvégi programnak ígérkezik Miskolcon a Belvárosi Ligetben 
a közös szurkolás március 4-én, szombaton délután fél négytől a DVSC- Diósgyőri VTK OTP 
Bank Liga labdarúgó-mérkőzésén a Borsodi sörterasz LED fala előtt. Minden második szurkolót 
megvendégelnek egy korsó Borsodi-val.

Az egészséges életmód a vérünkben van
Milyen egyedi egész- ■

ségmegóvó intézke-
désre van szükségünk? 
A megoldás egysze-
rűbb, mint gondol-
nánk!

Tavasz közeledtével min-
denkinek az egészségre te-
relődik a figyelme. Azon 
gondolkodunk, hogyan tud-
nánk leghatékonyabban fel-
polírozni a tél okozta újabb 
karcokat az immunrend-
szerünk védőpajzsán. Át-
lagos esetben túl vagyunk 
jó néhány forróitalporon és 
legalább egy antibiotikum-
kúrán is, és annyi vitamint 
szedtünk be, ami egy papri-
kaföld egy éves átlagtermé-
sében sincsen.

Néha azonban hajlamosak 

vagyunk a z alapok felett el-
siklani. Szervezetileg külön-
bözőek vagyunk, ezért elté-
rő gondoskodást is igényel 
a védőrendsze-
rünk. Jó példa 
a differenciákra 
a vércsoportunk 
is. Sőt, ez oly-
annyira egyedi 
jellemző, hogy 
pontos felmé-
réssel még az 
adott személy 
jellemző tulaj-
donságaira is 
lehet következ-
tetni pusztán a vércsoportja 
alapján.   Persze ez már in-
kább érdekesség, mint tu-
dományosan megalapozott 
tény. Azonban az, hogy a 

tavaszi nagygenerál során 
érdemes figyelembe venni 
a vércsoportunkból adódó 
egyedi szükségleteinket, 

már nem csak légből ka-
pott dolog. 

Például a 0-ás vércso-
portú személyeknek aján-
lott fehérjékben gazdag 

élelmiszereket, húst, tojást, 
halat fogyasztani. Akik az 
A-vércsoporthoz tartoznak 
nem szabad túlzásba vigyék 

a húsevést, inkább 
a zöldségre, gyü-
mölcsökre fek-
tessék a nagyobb 
h a n g s ú l y t . A 
B - v é r c s o p o r -
túaknak a csirke-
hús fogyasztása 
nem ajánlott, in-
kább a vörös hú-
sokat részesítsék 
előnyben, míg az 
AB-vércsoportúak 

akkor járnak a legjobban, 
ha halat és a sovány, száraz 
húst tesznek a tányérjukra. 

Többek közt a stressz 
is a vérünkben van! Az 

A-vércsoportúak hajlamo-
sak többet stresszelni, mivel 
több kortizol termel a szer-
vezetük. A 0-ás vércsoportú-
ak nagyon hamar felkapják a 
vizet, lobbanékonyak, mivel 
magas az adrenalin szintjük, 
ami miatt ők is zaklatottabb 
életet élnek az átlagnál. 

Persze ez mind nem szent-
írás, inkább egyfajta útmu-
tató a testünkhöz. Ha ezeket 
a tanácsokat betartjuk, na-
gyon nem lőhetünk mellé. 
Emellett persze úgy is fel-
készülhetünk az évre egész-
ségügyi szempontból, ahogy 
azt kezelőorvosunk, patiku-
sunk, vagy kedvenc interne-
tes életvitellel foglalkozó ol-
dalunk tanácsolja!  

SZI  - BM

Határon innen és túl Szikszón
Hagyományteremtő szándékkal vacsoraestet rendeztek Szikszón az Inkubátor Házban  ■

az elmúlt hétvégén, amelynek a fővédnöke dr. Batbayar Zeneemyadart, Mongólia magyar-
országi nagykövete volt. 
A rendezvény szervezője Füzesséri József polgármester arra hívta fel a figyelmet: az önkormányzatok akkor léphet-
nek előre, ha a település határain belül és kívül is az együttműködésre törekszenek. A polgármester arról is beszélt: 
Szikszó fejlődése a környező településeken élők jólétét is szolgálja. Ezért is fontos, hogy időről időre városvezetők, 
vállalkozók egy asztalhoz üljenek, információt és eszmét cseréljenek. A rendezvényen jelen volt Tóth Eszter Anna a 
Hell Energy Kft marketing és kommunikációs igazgatója is, aki a cégcsoport legújabb beruházásairól is beszámolt. 
Szikszó ipari területén a Hell Energy gyártócsarnokaival szemben épült meg az Angel Station kamion kiszolgáló és 
az Angel Petrol töltőállomás. Azzal a jó hírrel is szolgált, hogy a benzinkút környezetének 20 kilométeres körzetében 
lévő településen élők 5 forintos kedvezménnyel tankolhatnak majd.                Fotók: Buzafalvi Győző                     SZI - MÉ



14 2017. március 3.

BÉRBEADÁSRA:
– Felsőzsolca, Dózsa Gy. u. 9. sz. alatti 160 m2 alapterületű üzlethelyiséget
– Miskolc, Szentpéteri kapu 64. sz. alatti 125 m2 alapterületű borozót
– Arnót, Alkotmány u. 2. sz. alatti  - volt COOP ABC-ben kialakított 31 m2, ill. 3 db 32 m2-es üzlethelyiségeket
– Miskolc, Vörösmarty 17. sz. alatti 2 db 40 m2-es helység,
– Salgótarján – Vásárcsarnokban 314 m2 alapterületű üzlethelyiség
– Salgótarján – Salgó u. 5. sz. alatti 93 m2-es üzlethelyiséget
– Salgótarján – Nagy Sándor u. 12. sz. alatti 530 m2 raktárt (rámpás rakodással)
BÉRBEADÁSRA, VAGY ELADÁSRA:
– Nyékládháza, Vasút u. 22. sz. alatt 120 m2 alapterületű üzlethelyiséget nem élelmiszer jellegű bolt céljára
– Sajópálfala, Szabadság u. 28. sz. alatti italboltot 
– Karancskeszi, Fő u. 23. sz. alatti 111 m2-es büfét
– Karancslapujtő, Kossuth u. 67. sz. alatti 94 m2 alapterületű üzlethelyiséget
ELADÁSRA:
– Miskolc, Baross Gábor u. 17. sz. alatt, 4826/29. hrsz-ú 1120 m2 alapterületű irodaház (I-II. emelet) 
 megnevezésű közös tulajdonban lévő ingatlant
– Sajóecseg, Állomás u. 2. sz. alatti üzlethelyiségeket

AZ UNIÓ COOP ZRT. IGAZGATÓSÁGA 
AZ ALÁBBI INGATLANOKAT HIRDETI MEG

Érdeklődni: Habony Attila műszaki vezetőnél 30/289-0706
vagy Pásztor Istvánné ker. igazgatónál  30/967-3118 telefonon.

Pályázatok beadási helye: UNIÓ COOP Zrt. Miskolc, Kossuth u. 1. Vezérigazgatói titkárság
Határidő: 2017. március 16. Több pályázó esetén írásban küldünk értesítést 

a versenytárgyalás helyéről és idejéről.
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Szuper ügyek DVTK-s tárgyak, dokumentumok gyűjtése. A Herman Ottó Múzeum 
június 24-re tervezett stadiontörténeti kiállításához magánszemélyek, közösségek jelentkezé-
sét várják, akik rendelkeznek a DVTK-stadion történetéhez kapcsolódó eseményeket, sztorikat, 
személyeket megörökítő eredeti dokumentumokkal, fotókkal, tárgyakkal. Március 31-ig adhatók 
le a DVTK-relikviák a stadion értékmentő csoport vezetőjének, Nagy Attilának.

Szűcs István sajóörö- ■
si hentes- és mészáros 
mesternek a Vágóállat 
és Hús Terméktanács 
elismerő oklevelét, élet-
mű-kitüntetésként 
Pelczné dr. Gáll Ildikó, 
az Európai Parlament 
alelnöke, Jakab István, 
az országgyűlés alelnö-
ke, a MAGOSZ elnöke 
és Taskó József, a 
MAGOSZ megyei elnö-
ke, a Nemzeti Agrárgaz-
dasági Kamara (NAK) 
megyei elnöke adta át 
a február 25-i gazdász-
bálon.

A szakirodalom szerint a 
húsmívesség eredete a múlt 
messzeségében rejtőzik el, 
csak az bizonyos, hogy e mí-
vesség őse a vadász, majd 
pedig a pásztor volt. A hon-
foglaló magyarság már ma-
gával hozta ezt a mester-
embert. Magyarországon 
1873-ban még  9700 mészá-
ros- és hentesmester mívelte 
a húst széke tőkéjén, manap-
ság viszont már húsipari cé-
gek ontják termékeiket. Új 
típusú szakemberek veszik 
át a húsmíves szerepét. A ré-
gi mészáros és hentes lassan 
már csak a hússzékek üzle-
teiben emeli csapásra a bár-
dot, és a hajdani módszerek 
emléke is feledésbe merül.

E régi szép, de nehéz mes-
terséget Szűcs István 1970-
ben kezdte Diósgyőrben a 
Kereskedelmi és Vendéglá-
tói Szakközép- és Szakmun-
kásképző Intézetben, majd a 
vasgyári piacon. Nagy Lajos 
és Anderkó István voltak a 
tanítómesterei. E pályán 47 
évet töltöttem el, sok kiváló 
minőségű terméket készítet-
tünk Borsod-Abaúj-Zemplén 
és Heves megyében - emlék-
szik vissza életútjára Szűcs 
István. Hogy mi az erőssé-
gem? - teszi fel mintegy ön-
magának is a kérdést. Nagy 
elismerést jelentett számom-
ra, hogy 24 évesen vezető le-
hettem a korábbi Hejőmenti 
Állami Gazdaságban (jog-
utód NARIVO Kft.). A Mu-
hi vágóhíd vezetője lettem. 
Dr. Lódi György, Oláh Ist-
ván és Németh Géza segített 
szakmai előmenetelemben. 
1999-ben megszereztem a 
hentes és mészáros mester 
vizsgát.

Egerbe 13 éve kerültem, 
a Pásztorhús Kft.-hez. Tóth 
Sándor tulajdonos - aki ki-
váló szakember - sokat tett 
azért, hogy még jobban 
elmélyítsem szakirányú 
tudásomat. 

Nekem is részem van ab-
ban, hogy onnan is sok árut 

szállítottunk Borsodba, fő-
leg az Unio Coop üzleteibe. 
Ennek előzménye az, hogy 
amikor a korábbi Hejőhúsnál 
üzemvezető, ügyvezető vol-
tam, jó partneri kapcsolatot 
alakítottam ki legnagyobb 
vevőnkkel, az Unio Coop-
al.

A Mezőcsáton szüle-
tett, Igriciben nevelkedő és 
Sajóörösön élő Szűcs István 
a fiatal generáció szakmai 
képzéséhez és továbbkép-
zéséhez jelentős mértékben 
járult hozzá. - Munkám so-
rán fontosnak tartottam a 
felkészítésüket. Több fiatal 
munkatársam lett a szakma 
mestere. Úgy érzem, kollégá-
im elismerik szorgalmamat 
és szakismeretemet, amit 
szívesen osztok meg velük. 
Egész életemben törekvő, 
fegyelmezett munkavállaló 
és vezető voltam. Soha nem 
vártam el a kollégáimtól azt, 

amit magam nem tudtam el-
végezni. Fontos számomra 
ma is a fiatalok tanítása, 
mert én is az idősebb mes-
terektől „lestem el” a szak-
ma fogásait. Arra kapacitá-
lom őket, hogy a gyakorlat 
teszi a „Mestert”, a rutinos 
munkatárstól tanulni a biz-
tos tudás. Sok fiatal kollé-
gának igyekeztem átadni 
a tapasztalataimat, sajnos 
egyre kevesebb fiatal dol-
gozik e nehéz szakmában. 
A sikernek az a titka, hogy 
mindent maximális odaál-
lással kell végezni, és érde-
keljen bennünket, amit csi-
nálunk. A vásárlók tisztelete 
is fontos szempont. Egerben 
szerencsémre a tulajdonos 
nagyon jó szakember, így 
igen szép termékek kerül-
tek ki tőlünk. Az az elvünk, 
hogy hústerméket csak hús-
ból szabad készíteni és nem 
mindenféle maszlagból, 

melléktermékből. Ha a fel-
dolgozott állatokból készí-
tett áruféleségeket megkós-
tolva kitűnőnek találják a 
fogyasztók, akkor ez min-
ket örömmel tölt el.

Szerettem volna a nyug-
díjkor végéig dolgozni, de 
sajnos szívműtétem miatt 
rokkant nyugdíjas lettem 
tavaly decembertől. Fizika-
ilag képtelenség azt meg-
tenni, amit 30 évvel ezelőtt, 
de tapasztalataimat igyek-
szem átadni a fiatal szak-
emberkollégáknak. Egyelő-
re pihenek, mert elfáradtam, 
gyűjtöm az erőt. Egy-két fel-
kérést azonban máris kap-
tam. Egy gyógyszerkutatás-
sal foglalkozó cég megkért, 
hogy vegyek részt az egri 
szemlén, mintavételen. Pá-
lyafutásom során sokat kö-
szönhetek családomnak, 
különösen a feleségemnek. 
E szép mesterség mívelése 
nem szakad meg, mert sze-
rencsére a nagyobbik fiam, 
ifj. Szűcs István ugyanezt a 
mesterséget tanulta, így lesz 
örökösöm. Ő a múlt héten 
Szirmabesenyőn tette le az 
aranykalászos vizsgát. Je-
lenleg egy budapesti vállal-
kozónál dolgozik a húsos 
szakmában.

 SZI - Buzafalvi Győző 

Harmadik alkalommal  ■
rendezték meg a „Sze-
gények Farsangját” feb-
ruár 28-án Miskolcon.

Az esemény szervező-
je a Szent Lázár Katonai és 
Kórházi Lovagrend,Észak-
Magyarországi Szent János 
Kommendája volt. A karita-
tív program elérte célját: a 
borsodi megyeszékhelyen 
élő rászorulók és nincstele-
nek közösen ünnepelhették 
meg a farsangi időszak utol-
só napját, amit a keresztény 
hagyományban Húshagyó 

Keddként is ismernek. A 
program sztárvendége ez-
úttal Jancsó Dóra, a Miskol-
ci Nemzeti Színház művésze 
volt. Az eseményen a rend 
nagyperjele és kancellárja 
is részt vett. A rendezvény 
társszervezője a Vöröske-
reszt megyei szervezete, va-
lamint a Térerő Közösségi 
Alapítvány. A partnerekkel 
közösen 250 adag meleg ételt 
osztottak ki a rászorulóknak 
– tudtuk meg Hollósy András 
főszervezőtől. 

    SZI - BGy 

Az Ongai Kulturális  ■
Egyesület szervezésében 
az „1956-os komplex 
megemlékezési projekt 
Onga városában” záró 
rendezvényét február 27-
én tartották a Görgey Ar-
túr Általános Iskola és 
AMI médiatermében.

A projekt célja, hogy ápol-
juk közösen Onga 1956-os 
hőseinek emlékét, ismertes-
sük meg a 60 évvel ezelőtti 
helyi és országos történel-
mi eseményeket a város la-
kosságával, különösképpen 
a fiatalokkal – hangsúlyozta 

beszédében 
Takács Lász-
ló, az OKE el-
nöke. Fontos, 
hogy méltó 
helyére ke-
rüljön 1956 
dicső történelmi öröksége 
az ongaiak emlékezetében.

A jubileum alkalmából 
megjelent „1956-os forrada-
lom és Onga” című könyv 
szerzője és szerkesztője Ta-
kács László elmondta, hogy 
az Onga 1956-os forrásait tar-
talmazó és azt bemutató 130 

oldalas forrásgyűjtemény hi-
ánypótló mű, amelyet a hely-
színen megvásárolhattak a je-
lenlevők. Az alkotó dedikálta 
kötetét. Az Onga 1956-ban ké-
szült fotóiból nyílt kiállítást 
Kis József alsószsolcai levél-
táros ajánlotta az érdeklődők 
figyelmébe.          SZI - BGy 

Életmű-kitüntetést kapott a sajóörösi hentesmester

Szegények farsangja Ongai könyvbemutató
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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.

TESCO MISKOLC AVAS HIPERMARKET
MISKOLC, MÉSZTELEP U. 1/A

Válasszon sorjegyeink közül legalább
2000 Ft értékben és magajándékoz-
zuk egy Black Jack sorsjeggyel! 
Egy vásárlás alkalmával egy ajándékra jogosult
akkor is, ha a feltételeket többször is teljesítette.
Az akció kizárólag ebben az üzletben
2017. március 5-től a készlet erejéig érvényes. 

AZ AVASI TESCO ÜZLETSORÁN!

AKCIÓ!

A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, szenvedélybetegség
kialakulásához vezethet! A szerencsejátékban 18 éven aluli
személyek nem vehetnek részt!

   MérteX
FÜGGÖNY
MÉTERÁRU

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

www.mertex.hupont.hu
Tel.: 30/638-0863

Vásznak 450 Ft-tól
Függönyvarrást vállalunk! 

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

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

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

FONODABÚTOR 

Akár díjtalan 
házhoz szállítás 
Miskolcon belül. 

Franciaágyak
58.000 Ft-tól

Konyha blokkok
54.400 Ft-tól

Sarokülő garnitúrák
99.000 Ft-tól

Étkezők
57.900 Ft-tól

Fonodabútor, 

a kényelmes
lakótárs!

Fonodabútor, 

a kényelmes
lakótárs!

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

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

ROVARIRTÁS
ÁGYI POLOSKA

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

Sáfrány Miklós 06-30/822-0730

TERMÉSZETGYÓGYÁSZ 
KÉPZÉSEK!

Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00493/2011

Tanuljon otthon, 
kötöttségek nélkül 

a legkorszerűbb 
oktatási technikákkal!
Államilag elismert szakképesítések:

l Fitoterapeuta l Fülakupunktúrás 
addiktológus l Re�exológus 

l Akupresszőr  l Alternatív mozgás és 
masszázsterapeuta l Életmódtanácsadó 

és terapeuta l Szemtréner l Kineziológus

Bővebb
információ:

Konnektív 
Felnőttképző Kft.

www.konnektiv.hu
Tel.: 70/361-3446; 46/342-617
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