
    MISKOLC ÉS KÖRNYÉKE 2017. március 10., XXV/10.

SZERVO kormányművek, 
szivattyúk, kardántengelyek, 

felnik  javítása, 
GUMI és GYORSSZERVIZ

06-30/9286-648

Miskolc 10. hét

„Erős csapatra van szükség, 
mert ha középszerű a csapat, 
az eredmény is középsze-
rű (vagy rosszabb - a szerk.) 
lesz, ha mégoly jól irányítják 
is a munkát.”/11. oldal

Villamost a netről

Az MVK Zrt. kiselejtezi a rossz 
paraméterű villamosait és en-
gedve az új idők követelései-
nek, mindezt a világhálón bo-
csátja áruba./3. oldal

A csodatévőre 
várva

Fotó: Buzafalvi Győző

Farkaskaland. Ismeretlen és titokzatos 
farkas járja Miskolc utcáit, vasárnap délután 

a Villanyrendőrnél barátkozott a lakosokkal. 
A facebook-ot böngészve rábukkantunk 

az alábbi bejegyzésre: „LOOPY farkas 
vagyok. Miskolcon születtem, 

ezért hívj LUPI-nak! Szeretek 
csatangolni az utcákon és 

új barátokra szert tenni.” 
Kíváncsian várjuk LUPI, hol 

bukkansz fel újra?
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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.

FÁKLYÁS  

BOTKa László 

márc. 14., 17 óra, erzsébet tér

beszédet mond:

molnár gyula 

Felvonulás  
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2 2017. március 10.

Urna  89.000 Ft-tól
Egyes síremlékek  239.000 Ft-tól
Dupla síremlék  299.000 Ft-tól

Árainkkal díjmentesen házhoz megyünk. 

SZŰCS SÍRKŐ
 Minőségi gránit síremlék

Telefon: 
06-30/351-6376

Február 26-ig történő 
megrendelésénél INGYEN
betűvésés +1 db AJÁNDÉK VÁZA!

A kupon felmutatásával 
további 20% az árból!

- 2 alkalom hidroabrázió

- 2 alkalom oxy terápia

- 2 alkalom face lifting

16.600 Ft helyett
 8.300 Ft

Bejelentkezés: Klusóczki Szabina
06-20/312-4946

Arckezelés csomagajánlatunk

A Kukori ajánlata!
Igényes környezetben kiváló magyar termékekkel, 

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

óriási nyitási akciókkal, tartósan alacsony árakkal gyors kiszolgálással 
várjuk kedves Vásárlóinkat! 

Akcióink
2017. március 10-től a készlet erejéig tart!

l Sütőkolbász  999 Ft/kg 
l Hurka  699 Ft/kg 
l Csirke faros comb  399 Ft/kg 
l Csirke comb�lé bőrös  749 Ft/kg 
l Grill csirke  549 Ft/kg 
l Sertés lapocka  999 Ft/kg 
l Sertés comb  999 Ft/kg 
l Fagy. tyúk  399 Ft/kg 
l Csirke far-hát  159 Ft/kg 
l Füst. kenyérszalonna  799 Ft/kg 
l Csirke darálthús  729 Ft/kg

Miskolc Szentpáli út 2-6. (Plaza oldalában)
Ingyenes parkolási lehetőség! 

NYITVA: hétfő: 8:00-18:00, keddtől péntekig: 7:00-18:00, szombat: 7:00-15:00ELFOGADÓHELY

Szépkártya 
Erzsébet utalvány

VISA-kártya

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

Lengyel szén  
(6500 kcal,  7% 
hamutartalom)  

folyamatosan kapható! 
Tel.: 06-30/415-2428
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Szuper ügyek
A Gergely- és a  ■

Julianus-naptár min-
denki számára ismerős 
lehet újításaikkal és 
történetükkel együtt. 

A Dávid-naptárról ez-
zel szemben kevesen hal-
lottak, pedig manapság az 
egyik legpontosabb támpon-
tot nyújtja az év időjárásával 
kapcsolatban.

Számtalan népi bölcses-
ség és elnagyolt elmélet áll a 
rendelkezésünkre, ha az idő-
jóslásról van szó. A bizonyí-
tott megfigyelésektől kezd-
ve, mint például az esőzést 
előre jelző, alacsonyan szál-
ló fecskék, egészen az olyan 
légből kapott humbugokig, 
minthogy a bulldog bütyke 
megnő, ha hideg tél közelít. 
Ezek többnyire kiszámítha-
tó, ám nem feltétlenül telje-
sen megbízható események-
re építenek. Akad azonban 
egy férfi Nyíregyházán, aki 
hosszú idő óta jósolja meg az 
éves időjárást, magabiztos 

pontossággal. 
Rengetegen bíznak meg 

a Dávid Mihály által készí-
tett meteorológiai előrejel-
zésben, sokak szerint pon-
tosabbak ezek a jóslatok, 
mint a hivatalos előrejelzé-
sek. Dávid Mihály napokra 
lebontva, lassan négy évti-
zede osztja meg a jóslatait, 
természetesen mindig hoz-
záteszi, hogy ezek nem he-
lyettesítik a napi előrejelzé-
seket. Saját bevallása szerint 
az ő titka abban rejlik, hogy 

a tradicionális időbefolyáso-
ló-tényezők mellett ő szám-
ba veszi a Naprendszer boly-
góinak tömegvonzását is. 

A Dávid-naptár az év első 
felét eddig nagyjából pon-
tosan tippelte meg, ugyanis 
azt jósolta, az idei tél rend-
kívül hideg lesz, februárban 
viszont enyhülés várható, 
míg március második fele 
kifejezetten kellemes nap-
sütésben telik majd. Ápri-
lis második felében lehű-
lés érkezik, a nyári forróság 

azonban három 
hónapon keresz-
tül fog tartani, 
egészen szep-
tember első he-
téig igazi nya-
runk lesz! 2017 
sokkal csapa-
dékosabb lesz 
a magánmete-
orológus sze-
rint, mint 2016, 
az idei nyáron 
egymást fogják 

érni a zivatarok. 
Aki úgy gondolja, hogy 

mégsem bízná a mérnök 
úrra a nyaralás időpontjá-
nak kiválasztását, az nyu-
godtan egészítse ki a fent 
kapott előrejelzéseket a hi-
vatalos meteorológiai por-
tálok véleményével. Ha még 
így sem biztos a dolgában, 
akkor ajánljuk, alkalom ad-
tán figyelje a fecskéket, ne-
tán keressen egy megbízható 
bulldogot a közelben. 

 SZI - Bájer Máté

Áru helye: Miskolc.  ■
Gyártási idő: 1986-
1990. Önsúly: 30 ton-
na. Futott kilométer: 
1,5 millió. 

Ezekkel az adatokkal au-
tónepper legyen a talpán, aki 
el tud adni bármilyen jármű-
vet is, legyen utána írva bár-
milyen coupe, vagy cabrio 
jelzés. Pedig ilyen adatok-
kal is lehet találni járművet, 
méghozzá az interneten! 
Történt ugyanis, hogy az 
MVK Zrt. kiselejtezi a fent 
említett paraméterekkel ren-
delkező villamosait, és en-
gedve az új idők követelése-
inek, mindezt a világhálón 
bocsátja áruba.   

„A most kalapács alá kerü-
lőkhöz hasonló Tatra KT8D5-
ös, kétirányú szerelvények 
Miskolcon kívül több cseh 

városban, Kassán, Phen-
janban, Szarajevóban, 
Moszkvában, Volgog-
rádon és Strausbergben 
is szolgáltak, vagy szol-
gálnak” – közölte Kocsis 
Csaba, az Intergavel Kft. 
vezetője a HVG-nek. Így 
előfordulhat, hogy a so-
kat megélt Tatrak kül-
földön találnak új gaz-
dára, bár az kifejezetten 
érdekes lenne, ha valaki 
Észak-Koreából csapna 
le az állami neten ke-
resztül az aukcióra. Ez 
sem lehetetlen, hiszen 
a Phenjani városi köz-
lekedésben lehet, szükség 
van új eszközökre. Persze 
az is eshetőség, hogy vala-
hol exkluzív játszóházat, 
vagy akár különc éttermet 
csinálnak a darabonként 

25-50 ezer euróért hirdetett 
diódarálókból. 

Viszonyítási alapként el-
áruljuk, hogy egy átlagos 
áru miskolci villinger kö-
rülbelül egyenértékű lehet 
egy két éves Mercedes Benz 

E220 BlueTEC Eleganca au-
tomata gépkocsival. Azon-
ban a Tatraval sokkal több 
lányt lehet felszedni. Kér-
dezzünk csak meg egy 
villamosvezetőt!  

 SZI - BM

Mérnöki pontossággal: időjóslás kicsit másképpen

A neten bármi beszerezhető, akár villamos is

Tényleg ennyire naiv vagyok, 
morfondírozott magában Edit a 
találkozó után. Melindával a kö-
zépiskolában egy padban ültek, 
nemcsak jó pajtások voltak, ha-
nem lelki társak is. Még az első 
külföldi útjuk is közös volt: ki-
könyörögték a szüleiktől, hogy 
engedjék el őket az akkor még 
NDK-nak hívott Németország 
keleti felébe. Az évtizedek so-
rán a kamasz barátság családi 
barátsággá lett.
Hogy hol romlott el, ma sem 
tudja igazán. Talán akkor, ami-
kor Melinda elvált, a barátnője 
nehezen tudta megemészte-
ni, hogy ő szerencsésebb nála, 
mert meg tudta őrizni a csa-
ládi békét. No meg a távolság 
sem segített, hiszen ma több 
száz kilométer választja el őket. 
Ezért is örült, amikor a facén 
meglátta volt iskolatársa üze-
netét, hogy hazalátogat és kér-
te, üljenek le egy kávéra.
Edit elképzelte, milyen jó lesz 
kibeszélni majd az elmúlt évek 
szép emlékeit. Tényleg öröm 
volt látni Melindát ennyi idő 
után. A magas, szőke nő nem 
sokat változott, stílusa, tartása, 
ugyanaz volt, mintha csak teg-
nap váltak volna el. De valami 
már az első pillanatban hiány-
zott belőle. A szeméből eltűnt 
az a kedves csillogás. Edit per-
sze nem akart ennek túl nagy 
jelentőséget tanúsítani, arra 
gondolt, talán most nincs túl 
jó passzban.
Edit kérdezett, kérdezett és 
hallgatott. Hogy vannak a gye-
rekek, hogyan érzi magát, ho-
gyan találta meg az új barátját? 
Melinda minden bevezető nél-
kül rátért a lényegre. Egy biz-
tosítónál vezető, és most ezt 
a megyét vették célba. Neki 
már elvesztek a helyi kapcso-
latai, de Edit adja át neki a te-
lefonkönyvét. Felmérte azt is, 
milyen kötvényekkel rendelke-
zik és amikor kiderült, hogy az 
egyik  hazai ismert társaságnál 
vannak a család biztosításai, 
felnevetett: csak nem azt mon-
dod, képesek voltatok ezekhez 
leszerződni?
Edit ekkor már ott tartott, ve-
szi a kabátját. De ekkor Melin-
da az egészsége felől érdeklő-
dött. Azt gondolta magában, 
mégsem veszett el minden. 
Elmesélte neki a problémáját, 
hogy két hónapja magas vér-
nyomással küzd. Semmi gond, 
ettől még engedi a rendszer, 
hogy egy jó nyugdíjbiztosítást 
kalkuláljak neked.
Ekkor szakadt el cérna nála. Az 
órájára pillantva úgy tett mint-
ha most jutott volna eszébe, 
elfelejtett egy találkozót. Haza-
felé baleknak érezte magát. De 
annak azért mégiscsak örült, 
olyan balek, akiből nem veszett 
ki a jóérzés.

SZI – Maros Éva

RÚZS

A balek 

Miskolc nem pályázik. Az időközben megjelent Európa Kulturális Fővárosa című 
pályázat feltételeinek alaposabb ismeretében, a lehetséges előnyök és a várható erőfeszítések 
nagyságrendjének számbavétele után döntött úgy a megyeszékhely vezetése, hogy Miskolc nem 
pályázik az Európa Kulturális Fővárosa címre.

32017. március 10.
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H á z - ,  H á z r é s z e l a d á s
a Csaba vezér úti sorházban kiváló adottságokkal 
rendelkező, fiatalos, 130nm 4+1 szoba, 3 tera-
szos, szép, tágas, világos családi ház garázzsal, 
tehermentesen, azonnal költözhetően eladó. Ár: 
23,9 M Ft. Tel.: 0670-701-2271.

Miskolcon, a Daru utcában mediterrán stílus-
ban 60 m2-es családi ház, 250 m2-es telken, 
igényesen felújítva eladó. Ár: 14,5 MFt. Tel.: 
30/743-1648.

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

a történelmi avasi pincesoron borospince prés-
házzal eladó! Az ingatlan 30 nm, a pince 70nm, 
víz, villany és csatorna bevezetve. Ár: 2,49 M Ft. 
Tel.: 0670-701-2271.

alsózsolca Vay telepen, 110 nm nagyságú, 3 
szobás, téglaépítésű, gázkonvektor fűtésű, össz-
komfortos családi ház garázzsal, 920 nm telken, 
tehermentesen eladó! Ár: 8,9 M Ft. Tel.: 0670-
701-2271.

Mályi, Erkel Ferenc utcán 240 nm-es, igényes, 
újszerű, szigetelt, 3 szintes 5 + félszobás csa-
ládi ház 537 nm-es telken garázzsal, hatalmas 
fedett terasszal eladó. Ár: 29,5 M Ft. Tel.: 0670-
701-2271.

Belvároshoz közel, a Közdomb utcában eladó 
egy egyedi tervezésű, különleges belső kialakí-
tású, 180 nm-es családi ház 889 nm-es telek-
kel. Az extrákkal ellátott, 5 szobás, 2 fürdőszo-
bás ház hőszigetelt nyílászárókkal rendelkezik. 
Irányár: 41,5M Ft. Érd.: 30/535-7946.

eladó 3,5 szobás családi ház Hejőcsabán, Csaba 
vezér utcán. Tel.: 06/30/657-3811.

eladó Népkert mellett négyszobás, gázfűtéses, 
135 m2 családi ház nagy pincével, 2 garázzsal. 
Tel.: 0646/326-498.

Győri kapu déli részén ház eladó. 111 nm-es, 
dupla fűtés, műanyag ablakok, klimatizált. Érd.: 
16 h után. Tel.: 70/612-8005.

Mikes Kelemen utcában, a belváros legkedvel-
tebb utcájában eladó egy 114 nm nagyságú, 
nappali+3 félszobás, gáz-cirkó+kandalló fűté-
ses, felújított, igényesen, egyedileg kialakított, 
külön bejáratú társasházi lakás nagy terasszal. 
Irányár: 22,9M Ft. Érd.: 30/535-7946.

Miskolc belvárosához közel eladó háromszobás, 
téglából épült magánház. Busz, villamos, vonat 
300 méterre. Tel.: 0630/430-7686.

Miskolcon 50 nm-es, kívül-belül teljes körűen 
felújított, gázos- kéményes ház biztonságos jó 
helyen, tulajdonostól Perecesen eladó. Miskolci 
kisméretű lakáscserét beszámítok. Ár: 5,6 MFt. 
Tel.: 0670/607-3176.

Miskolci, 45 m2 házrész eladó melléképülettel, 
garázzsal, központi fűtéssel. Ár: 3,9M Ft. Tel.: 
0630/380-2591.

Miskolcon a Bulgárföldnél, hangulatos, kis rezsi-
jű, karbantartott, téglaépítésű, 2 szobás, gázkon-
vektor fűtésű, garázsos-pincés családi ház 500 
nm-es gondozott portán, bő vizű kúttal eladó. Ár: 
11,9 MFt. Tel.: 0620/370-6985.

Ónod, Petőfi úton két generációnak is megfelelő 
6 + félszobás, 2 szintes, tégla falazatú, szigetelt 
családi ház gáz központi fűtéssel, 960 nm telken 
eladó. Ár: 11,4 M Ft. Tel.: 0670-701-2271.

Őzugró utcában jó állapotú, 3 és félszobás, 
120nm-es családi ház 2098 nm-es telekkel 
eladó. A házhoz tartozik egy garázs, 30 nm-es 2 
helyiséges tároló. Irányár: 8,5M Ft. Érd.: 70/450-
5189.

Putnokon a lakótelep mellett tetőtér beépítési 
lehetőséggel, udvarral üzlethelyiségnek is alkal-
mas ház eladó vagy kiadó. Tel.: 06-30/339-8142, 
06-30/449-6970.

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

Tapolca csendes zöldövezeti részén, a Hattyú 
utcában, 400 nm parkosított telken, alagsor, föld-
szint + tetőtér beépítésű ingatlan tehermentesen 
eladó! Ár: 24,9 M Ft. Tel.: 0670-701-2271.

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: 5,3 
M Ft. Tel.: 0670-701-2271.

a belvárosban, Vörösmarty utcán gyönyörűen fel-
újított, 37 nm-es, erkélyes, másfél szobás föld-
szinti lakás azonnal költözhetően, tehermentesen 
eladó. Burkolatok, nyílászárók, bejárati ajtó cse-
réje megtörtént. Ár: 7.100.000 Ft. Telefonszám: 
+3670/603-6037.

a Bulgárföldön első emeleti, 28 nm tégla fala-
zatú, gázkonvektor fűtésű, tehermentes, azon-
nal költözhető garzon eladó. Ár: 4,1 M Ft. Tel.: 
0670-701-2271.

a Dél Kiliánban 61 nm-es, 2+1 félszobás, erké-
lyes lakás tehermentesen eladó, csendes, zöld-
övezeti környezetben, kiváló lakóközösséggel. Ár: 
6.490.000 Ft. Telefonszám: +3670/603-6037.

a Diósgyőri városrész frekventált zöldövezeti 
részén, a Kuruc utcán 4. emeleti, 35 nm-es, 1,5 
szobás, tehermentes panellakás kiváló lakókö-
zösségben eladó. Ár: 4.900.000 Ft. Telefonszám: 
+3670/603-6037.

a diósgyőri városrészen, a Kondor Béla utcán 3. 
emeleti, tégla falazatú, gázfűtéses, 48 nm-es tár-
sasházi lakás tehermentesen eladó. Ár: 6.500.000 
Ft. Telefonszám: +3670/603-6037.

a Kis-Hunyad utcán 39 nm-es, 1,5 szobás, tég-
la falazatú, gázkonvektor fűtésű, felújított lakás 
eladó. Az ingatlan kertkapcsolatos, tehermen-
tes, azonnal költözhető, irodának is kiváló-
an alkalmas. Ár: 6.290.000 Ft. Telefonszám: 
+3670/603-6037.

észak-kiliáni szoba-konyhás, gázos lakás 
földszinten, 4,2 M Ft-ért eladó. Tel.: 0630/270-
7616.

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: 2017/10. 

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

Kos - A csillagok azt üzenik, 
ha valami nem működik, nem 
szabad tovább erőltetni. A 
szerelemben és a partnerkap- 
csolatban is érdekes 

lehetőségei adódnak. Mars, az Ön 
uralkodó bolygója, még csütörtökig Ön 
mellett áll, utána pénteken belép a Bika 
jegyébe, és erői kissé alábbhagynak. 

Bika - Minden, amit a héten 
kap az Univerzumtól, hosszú 
távra szól. Az ajándékok, a 
lehetőségek, a kapcsolatok, 
minden. Péntektől Mars belép 

az Ön jegyébe, és elkezdődik egy izgal-
mas időszak. Úgy néz ki újabb vagy 
legalábbis új elköteleződés vár Önre kar-
rier tekintetében. 

Ikrek - A héten azt tapasztal-
hatja, bármerre is lép, falakba 
ütközik. Hiába elszánt, akara-
tos és határozott, egyik célját, 
tervét sem képes véghezvinni. 

Álljon meg egy pillanatra és gondolkod-
jon el azon, mi van, ha azért akadályoz-
zák, mert egyszerűen nem most jött el 
ezeknek a céloknak a megvalósítása?

Rák - Érzelmi problémája 
felemészti minden energiáját. 
Csak teljesen fölöslegesen 
pazarolja az idejét olyan dol-
gokra, melyek már réges-ré-

gen aktualitásukat vesztették. Azonban, 
hála a Nap és Merkúr jótékony segít-
ségének, ebben az időszakban több dolog 
is jóra fordulhat az életében.

Oroszlán - Ez a hét változatos 
eseményeket és fordulatokat 
tartogat Önnek. A legtöbb-
jük olyan lesz, amilyenekre 
még csak nem is számított. 

Ezzel együtt új kapuk nyílnak meg. Még 
rengeteg dolga van azelőtt, hogy rálépne 
erre az új útra, ezért szentelje ezt a hetet 
a problémás ügyeire. 

Szűz - Ezen a héten Merkúr, az 
Ön uralkodó bolygója, irányít. 
Kapcsolatba lép a Nappal és 
Plútóval is. Mindenesetre a 
Nappal nem jön olyan jól 

ki, mint Plútóval. Ezért kedden fél-
reértésekre kerülhet sor. Erős késztetést 
érez arra, hogy rendbe tegye őket és a 
fontosabb kapcsolatait ápolja is.

Mérleg - Ezen a héten jó 
esélyei vannak, de néhány 
akadályt is le kell küzdenie, 
amelyek azonban elsősorban 
önmagától erednek. Az is 

kedvező, ha időt fordít arra, hogy hosszú 
távú terveit mind alaposan átgondolja. 
Ehhez Merkúr alkalmat ad. Segít, ha az 
alkalmazkodó oldalát mutatja!

Skorpió - A hét elején úgy érzi 
majd nem vágyik másra, mint 
békére és nyugalomra, emi-
att pedig nehezen is rázódik 
vissza a mindennapokba. 

Figyeljen oda arra, hogy ne legyen 
kötekedő másokkal, még ha erre nagy 
is a kísértés. A hétvége csodálatos lesz, 
hála az égi energiáknak. 

Nyilas - Ez a hét sok szellemi 
inspirációt ad Önnek. Ezt az 
energiát célzottan felhasznál-
hatja a munkában. Merkúr 
is segít, aki jó szimatot ad az 

optimális lehetőségek megérzéséhez. 
Mindezek ellenére ne becsülje alá a real-
itást, járjon két lábbal a földön, és akkor 
nem érheti meglepetés. 

Bak - Még Önt is meg-
lepetésként éri majd, mennyi-
en egyet értenek Önnel vagy 
fogadják el terveit, ajánlatait. 
Ezért bármit is szeretne meg-

valósítani, annak most érdemes neki 
futnia! Ha most meg szeretné hódítani a 
kiszemeltjét, legyen türelmes! Erőszakkal 
csak az ellenkezőjét fogja elérni.

Vízöntő - A napokban az 
égiek komolyabb döntések és 
lépések megtételére sarkalják. 
Ezek által majd új távlatok 
nyílnak meg Ön előtt és mesz-

szebbre is jut, mint azt gondolná. Nincs 
más dolga, mint folyamatosan újabb 
célokat tűzni ki maga elé. Most nem sza-
bad pihennie, ez a cselekvés ideje!

Halak - A kéretlen vélemény 
nyilvánításával kellemetlen 
helyzetbe kerülhet, jobb, ha 
nem avatkozik bele egy régóta 
húzódó vitába. A passzív szem-

lélés lehet a legjobb taktika! Minden nap 
egy másik nagyszerű esély kínálkozik. A 
hétvégén a Telihold értékes embereket 
vihet az életébe.

 HOROSZKÓP 11. HÉT (2017. március 13-tól március 19-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. 

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 

Tel./fax: 46/505-822    
E-mail: d.rapidkft@gmail.com

3526 Miskolc, 
Zsolcai kapu 9-11. (udvarban)

Mindent egy helyrõl ami a 

Épületgépészeti anyagszükségletéhez kérjen árajánlatot.

VÍZ, GÁZ, FÛTÉS, NAPELEM, 
NAPKOLLEKTOR szerelésekhez szükséges.

Nyitva tartás : H-P : 7.30-16.00-ig, Szombat : 8.00-12.00-ig

A kép csak illusztráció! Az akciós ár március 18-ig érvényes!

Magyar

termék

WC-tartály
Start-Stop gombos 
kialakítás, zaj- és 
hővédő szigeteléssel.

AKCIÓS 
bruttó ár:

 4.990 Ft

www.NORLAND.hu

BELTÉRI AJTÓKárnyékolástechnika - nyílászárók - garázskapuk - trapézlemezek - beltéri ajtók 

MISKOLCI BEMUTATÓTERMEINK 

KEDVEZMÉNYES ÁRON!

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

(közvetlenül a Sajó híd mellett)

Pesti út 48., Tel.: +36 30 606 3030 

(Cementgyárral szemben)

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

(közvetlenül a Sajó híd mellett)

Pesti út 48., Tel.: +36 30 606 3030 

(Cementgyárral szemben)
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leszih utcai 55 m2, 1+2 félszobás, I. emeleti, 
felújított, zuhanykabinos, járólapos, tehermen-
tes, pincés, négyemeletesben eladó. Ár: 10,8 M 
Ft Tel.: 0670/705-9294.

a Selyemréten 4 szintes társasházban az első 
emeleten, nagy konyhával és nagy fürdőszobá-
val rendelkező 40 nm-es, felújított, tehermentes, 
azonnal költözhető garzonlakás eladó. Ár: 5,9 M 
Ft. Tel.: 0670-701-2271.

a Soltész-Nagy Kálmán utcán, tégla falazatú, gáz-
fűtéses 3. emeleti, 52 nm, 2 szobás lakás eladó. 
Az ingatlanhoz, nagy zárt parkolható udvar tarto-
zik. Ár: 6,49 M Ft. Tel.: 0670-701-2271.

a Stadion utcán 53 nm, tégla falazatú, gázkon-
vektor fűtésű, 4 emeletes társasházban a 3. eme-
leten lévő kétszobás, jó állapotú, parkettás, erké-
lyes lakás tiszta, rendes lépcsőházban eladó. Ár: 
5,9 M Ft. Tel.: 0670-701-2271.

a Stadion utcán 63 nm-es, 1+2 félszobás, tég-
la, gázkonvektoros lakás tehermentesen eladó. 
Az ingatlanhoz erkély és saját használatú pin-
ce rész tartozik, rendezett lépcsőházban, jó 
lakóközösség. Ár: 7.500.000 Ft. Telefonszám: 
+3670/603-6037

a Széchenyi és a Szemere úton első és máso-
dik emeleti, 2-3 szobás lakások akár irodának, 
szalonnak is eladók! Ár: 10 M Ft-tól. Tel.: 0670-
701-2271.

a Szentgyörgy utca Tapolca felé eső részén 4 
emeletes lépcsőházban, szigetelt épületben, 
panelprogramos, 73 nm-es, 3 szobás nagy 
konyhás, erkélyes lakás tehermentesen eladó. 
Műanyag nyílászárók, fűtése mérhető. Ár: 
7.380.000 Ft. Telefonszám: +3670/603-6037.

a Vologda lakótelepen, a Fábián úton, befejezett 
panelprogramos 64 nm 2,5 szobás lakás eladó, 
jó lakóközösség, rendezett lépcsőház jellemzi az 
ingatlant. Ár: 10,5 M Ft. Tel.: 0670-701-2271.

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

avas II. ütemben 63 nm2-es, 2+1 félszobás, 
nagy konyhás, erkélyes tehermentes panella-
kás eladó. Felújított lépcsőház, rendezett lakó-
közösség jellemzi az ingatlant. Ár: 4.800.000 Ft. 
Telefonszám: +3670/603-6037.

avas II. ütemben első emeleti, 37 nm-es, 1+1 
félszobás, erkélyes, szépen felújított lakás teher-
mentesen eladó. A burkolatok a közelmúltban 
cserélve, a fürdőszoba, konyha szintén felújított, 
új biztonsági ajtó. Ár: 4.700.000 Ft. Telefonszám: 
+3670/603-6037.

avas II. ütemben első emeleti, kifizetett panel-
programos 2+1 félszobás, szépen és fiatalosan 
felújított, erkélyes lakás kulturált lakóközösség-
ben, tehermentesen eladó! Ár: 7.500.000 Ft. 
Telefonszám: +3670/603-6037.

avas III. ütemben, a Mednyánszky utcában 
eladó egy jó állapotú, 28nm-es, 3. emeleti gar-
zonlakás. Villanyvezetékek, fürdőszoba telje-
sen felújított. Az erkély nyugati fekvésű, párat-
lan panorámával rendelkezik. Irányár: 4,99M Ft. 
Érd.: 70/450-5189.

Belvárosban, a Kont utcában egy 39nm-es, 
magasföldszinti, gázos téglalakás kiskerttel 
eladó. A felújításra váró ingatlan 3 lakásos tár-
sasházban helyezkedik el. Irányár: 4,4M Ft. Érd.: 
30/535-7946.

Bulgárföldi kétszobás, első emeleti lakás eladó. 
Irányár: 6,1 M Ft. Tel.: 0630/270-7616.

dankó Pista utcán eladó 8. emeleti, 3 szobás, 
73nm-es, jó állapotú tehermentes lakás, mérhe-
tő, szabályozható gazdaságos alacsony fűtéskölt-
séggel. Műanyag nyílászárókkal, erkéllyel.  Ár: 
10,99 M Ft. Tel.: 0670-701-2271.

Miskolc kiliáni, erkélyes, gázos, téglaépítésű, 
déli fekvésű, nagy konyhás, 48 nm-es, jó álla-
potú lakás saját pincével, csöndes- jó lakóközös-
ségben, azonnal költözhetően eladó. Irányár: 5,6 
MFt. Tel.: 0620/370-6985.

Miskolc, Kilián-dél, Iván utcában 57nm, 2 szo-
bás, 4.emeleti, erkélyes, távfűtéses, minőségi 
anyagok felhasználásával, fiatalosan felújított 
társasházi lakás négyemeletes házban, kivá-
ló lakóközösségben eladó. Ár: 8,5M Ft. Tel.: 
0630/408-3308.

Miskolc, Ady E. u. társasházban eladó 47 m2-es, 
VII. em. nyílászáró cserés, parkettás, nagy erké-
lyes, nyugati fekvésű lakás. Irár: 7M Ft. Tel.: 
0630/676-7578.

Miskolc, Szentgyörgy út 16. sz. földszinti, 
37m2-es, panelprogramos, felújított lakás 
eladó. Érd.: 0630/337-9206.

Miskolc-avas, Ifjúság útján 64nm, 3 egész szo-
bás, első emeleti, erkélyes, házközponti fűtéses, 
szépen felújított, panelprogramos, tehermentes, 
azonnal költözhető lakás gépesített konyhával 
eladó. Ár: 8,85M Ft. Tel.: 0630/408-3308.

Miskolc-Bulgárföld, Fazola H. utcában 43nm, 
1,5 szobás, 3.emeleti, tehermentes, kilépő erké-
lyes, teljes körűen felújított, gázcirkó fűtéses tár-
sasházi lakás négyemeletes házban, jó lakókö-
zösségben eladó. Ár:7,8M Ft. Tel.: 0630/408-
3308.

Miskolc-belváros, Corvin utcában 63nm, 2,5 
szobás, 6.emeleti, erkélyes, szépen felújított, 
panelprogramos lakás eladó. Ár: 12,9M Ft. Tel.: 
0630/408-3308.

Miskolc-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-Bodótető, Dóczy J. utcában (sokak által 
kedvelt városrész) 64nm, 1+2 félszobás, 3. eme-
leti, kilépő erkélyes, jó állapotú, nagy konyhás, 
tehermentes társasházi lakás kiváló lakóközös-
ségben, 3 emeletes házban eladó. Ár:15,5M Ft. 
Tel.: 0630/408-3308.

Miskolc-Bulgárföld, Kiss tábornok utcában 
53nm, 2 szobás, 4.emeleti, felújítandó, azon-
nal költözhető panellakás négyemeletes házban 
eladó. A ház 2013-ban új tetőszigetelést kapott. 
Ár: 5,3M Ft. Tel.: 0630/408-3308.

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

KERÍTÉSCENTRUM
MISKOLC-PERECES, Erdősor u. 33. Tel.: 70/311-1160 vagy 46/439-532

KERÍTÉSCENTRUM
www.agocsker.hu

Korlátlan variációs lehetõség! 2 m magas, festhetõ kerítés

7300
Ft+áfa/fm-től

(br. 9271  Ft)

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

Meghosszabbított 

akció* 
műanyag

nyílászárókra  

 
Árnyékolástechnika, szúnyoghálók, garázskapuk

ERKADO beltéri és bejárati ajtók

Tav
as

zi akció!

*Az akció március 31-ig érvényes!

43%   
20%
43%

kedvezményt 
adunk!

a beltéri ajtókra

20%

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: 70/384-0700

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 9-től - 2017. március 15-ig
az 1 l-es Agrokén lemosószer 

és az 500 g-os 
Force 1,5 G rovarölő 

talajfertőtlenítő granulátum

10%-os 
kedvezménnyel

vásárolható meg.
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%

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

HUNTh m
Consulting Kft.
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Miskolc-avas, Középszer utcában 61nm, 1+2 fél-
szobás, 7. emeleti, nagy konyhás, szép világos, 
napfényes, erkélyes, jó állapotú panellakás eladó. 
Ár: 6,5M Ft. Tel.: 0630/408-3308.

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

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

Miskolc-Hejőcsaba, Bárczay utcában 48nm, 2 
szobás, 3.emeleti, tégla, konvektor fűtéses, szé-
pen felújított, műanyag ablakos, tehermentes, 
azonnal költözhető társasházi lakás eladó. Ár: 
7,95M Ft. Tel.: 0630/408-3308.

Miskolc-Hejőcsaba, Bárczay utcában 48nm, 
kétszobás, 3.emeleti, tégla, konvektoros, szépen 
felújított, műanyag ablakos, tehermentes, azon-
nal költözhető társasházi lakás 3 emeletes ház-
ban, jó lakóközösségben eladó. Felújítás után a 
lakásban még senki nem lakott. Ár:7,95M Ft. Tel.: 
0630/408-3308.

Miskolcon a 3. ütemben a kis rezsijű, felújított, 
fűtésmérős, panelprogramos, laminált parkettás, 
járólapos, zuhanykabinos, 1,5 szobás, nagy erké-
lyes lakás tulajdonostól eladó. Ár: 5,75MFt. Tel.: 
0620/370-6985.

Miskolcon, az Eperjesi úton, új, kis rezsijű, fűtés-
mérős, II. emeleti, hálószoba+nappali konyhás, 
58 nm-es, nagy erkélyes (12nm), klímás lakás 
beépített konyhával, azonnal költözhetően eladó. 
Ár: 15,99M Ft. Tel.: 0670/607-3176.

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

Pingyom Pacsirta utcában 30 nm-es tetőteres 
faház, 1000 nm-es telken, 16 nm-es pincével, 
sok gyümölcsfával, 300 nm veteményes kerttel 
eladó. Ár: 1,99 M Ft. Tel.: 0670-701-2271.

szentpéteri kapuban eladásra kerül egy 53nm-es, 
2 szobás lakás. WC, fürdőszoba praktikusan külön, 
műanyag hőszigetelt ablakok, egyedi tervezésű 
konyhabútor, redőny minden helyiségben. Csen-
des környezet, U alakú játszótér. Irányár: 7,6M Ft. 
Érd.: 30/535-7946.

Tehermentes, 45 m2 lakás alápincézéssel, vil-
lany, gáz, gyűrűs kút, 1734 m2, eladó. Tel.: 
0630/290-7305.

l a k á s k e r e s é s  
a befektető partnereink részére keresek ingatla-
nokat, készpénzes vásárlással, teljes körű ügyin-
tézéssel. Tel.: 0670-701-2271.

eladó lakását ingyen felértékeljük. Vállaljuk 
miskolci lakások eladását a legmagasabb 
áron a legalacsonyabb közvetítői díjért. Tel.: 
70/3383-936.

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

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

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

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.

Miskolc,  József Attila u. 87. Auchan, Tel.: 30/400-1637

Miskolc Auchan Dél Pesti út. 9., Tel.: 30/342-7078

Ön dönt! 

-50%-50%
vagykeretre lencsére

akár

AJÁNDÉK LÁTÁSVIZSGÁLAT
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Az ajánlat 2017. március 1-jétől május 31-ig vagy a készlet erejéig érvényes az üzletben megjelölt 
termékekre. Az akcióban részt vevő keretkollekció üzletenként eltérő lehet. A kép csak illusztráció, további 
részletek az üzletekben, a www.opticworldakcio.hu oldalon,     -on,  és     -on.

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

...AHOL AZ ELKÉPZELÉSEINK TALÁLKOZNAK...

SZOCIÁLIS
ÉTKEZTETÉS

NYUGDÍJASOK,
ROKKANT-

NYUGDÍJASOK
RÉSZÉRE!

EGY EBÉD ÁRA KISZÁLLÍTÁSSAL:

390 Ft/ebéd/fő
Az Arany Kanál Szociális 

Étkeztető Szolgálat kedvezményes 
étkeztetést biztosít

A és B menü választási lehetőséggel! 
Az igénybevétel feltételeiről 

érdeklődjön
a 46-780-160, 06-70/773-9607-es

telefonszámokon v. személyesen
a Miskolc, Arany János u. 25. Fsz./3.

VÁRJUK HÍVÁSÁT!
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Miskolcon külön bejáratú bútorozott szoba kiadó 
dolgozó hölgynek. Wifi. Zuhanyfülkés. Ár: 30 E Ft 
rezsivel + 1 hó kaució. Tel.: 0630/498-6314.

Miskolc-Tapolcán, gázcirkós, fürdős és zuhanyo-
zós, felújított, kis rezsijű, hőszigetelt, 2 szintes kis 
családi ház, leinformálható, igazoltan munkahellyel 
rendelkező bérlőnek, üresen kiadó. Gardróbszek-
rény van. Ár: 85e+rezsi. Tel.: 0620/370-6985.

F ö l d ,  k e r T 
1200 m2-es zártkert alápincézett faházzal 
Erenyőben eladó. Villany, víz, gáz. Tel.: 0670/235-
0757.

Hejőcsabán, Nagy-Szentbenedeken eladó 2 db, 
egymás mellett lévő termő szőlő-gyümölcsös 
1972 és 1025 négyzetméter nagyságú. Érdek-
lődni vasárnap 16-20 óra között a 0630/596-
8889 telefonon.

Miskolc, Perecesen a Híd utcában 777 m2-es 
hétvégi telek, -víz, villany van - faházzal, pincével 
eladó. Tel.: 0646/401-650, 0646/371-662.

szalaszenden bőtermő diófákkal, romos házzal, 
állattartásra, méhészkedésre, kertészkedésre 
alkalmas porta eladó. Tel.: 0620/521-4942.

Ü d Ü l Ő ,  n y a r a l Ó
Miskolcon az Előhegy utcából is megközelíthe-
tő, lakható, panorámás hétvégi ház, árammal, 
kéménnyel, vezetékes vízzel, pincével, 1000 
nm-es gondozott portán eladó, miskolci garázs-
ra cserélhető. Irányár: 1,8 M Ft. Tel.: 0620/370-
6985.

Ü z l e T ,  M ű H e l y ,  T e l e P H e l y
egri strandon melegkonyhás büfémet betegség 
miatt eladom. Tel.: 06-30/340-3663.

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

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

Miskolcon a Selyemréti garázssoron, védett 
helyen 18m2-es beton garázs hosszú távra kiadó. 
Ár: 14.000Ft/hó. Tel.: 06-20/370-6985.

Miskolc-selyemrét, Kőrösi Cs. S. utcai garázs-
soron 16nm, lemez ajtós garázs eladó. Ár: 890e 
Ft. Tel.: 0630/408-3308.

é P í T Ő a n y a G
kerítésfonat tavaszi AKCIÓ! Vadháló, rostaháló, 
csibeháló, hegesztett háló ketrecnek és kerítés-
nek, panel kerítések, tüskésdrót, horganyzott és 
fekete huzal. Minden ami a barkácsoláshoz kell 
kedvező áron. Keressen Hejőcsabán a Kerítés és 
Barkács szaküzletben! A régió legnagyobb válasz-
tékával. Tel.: 46/303-256, 30/756-4221.

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

H a n G s z e r
Petrof pianínó zongora, világos, megkímélt eladó. 
Tel.: 0646/370-962, 0630/670-2995.

J á r M ű a l k a T r é s z
Új-használt sport, túra, cross, supermoto motor-
gumik eladók! Tel.: 0630/617-8593.

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

J á r M ű k e r e s é s 

aUTÓBOnTÓBa VÁSÁROLOK KELETI-NYUGA-
TI AUTÓT 5-30 Ft/kg áron, ELSZÁLLÍTÁSSAL. 
Tel.: +36-30/219-2182.

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

B Ú T O r
Thonet hintaszék eladó. Ár: 8000 Ft. Tel.: 
0620/243-9899.

á l l a T
2 befogadott 7 hónapos kutyus várja szerető gaz-
dáit. Tel.: 0646/354-566, 16-19 óra között.

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

e G y é B  e l a d á s
Márciusi tűzifa akció tavalyi áron! Kaloda 
80x80x130 m ár: 9900 Ft-12500 Ft-14500 Ft-
ig. Termékeink kb. 10 hónapos kitermelés, akác, 
tölgy, bükk. Fuvar mennyiségtől, függően ingye-
nes házhoz szállítás! Akár 24 órán belül fuvarunkat 
teljesítjük. Ömlesztett m3 ár: 15100 Ft-15900 Ft. 
Hívjon bizalommal! Tel.: 30/752-1650

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

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

Canon másoló új eladó. Tel.: 0646/370-962, 
0630/670-2995.

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

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.

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

TARGONCAVEZETŐ
TANFOLYAM

Felnőttképzési nyilvántartási szám: E-000042/2016/A06

TARGONCAVEZETŐ 
TANFOLYAM

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

Tel.: 46/401-006

Minőségi 
angol ETUNE  

hallókészülék
KEDVEZŐ ÁRON!

AKÁR KAMATMENTES RÉSZLETFIZETÉSSEL!

H-Ear Kft. 
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elektromos rokkantkocsi szinte új állapotban, 
szemes tengeri 5-10 mázsás tételben házhoz 
szállítva eladó. Tel.: 06-70/302-4409.

Fűrészporos kályha, FÉG F-8-50C konvektor, 
Westworld tv eladó. Tel.: 0630/616-8271.

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

Tűzifa akció! Termékeink akác, tölgy, bükk. Kalo-
da 80x80x130cm ár: 11500Ft-14500Ft-ig. Fuva-
runkat 24 órán belül teljesítjük. Ömlesztett m3 
ár: 15500 Ft-16500 Ft. Hívjon bizalommal! Tel.: 
30/333-0344, 30/351-1659.

Tűzifa erdészettől 6 m3 ömlesztve, konyhakés-
zen 345x215x83 raktérben. Érd.: 06-30/964-
9571.

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

szezonvégi kiárusítás, kalodás és ömlesztett 
konyhakész hasított tűzifa! 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: 20/512-6628.

e G y é B  k e r e s é s

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

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

Hagyatékot vásárolok (mosógép, centrifuga, 
hűtőgép), illetve teljes körű lomtalanítást válla-
lok! Tel.: 06-70/256-7031.

Használt, fölöslegessé vált újságjait díjmentesen 
elszállítom egyeztetés alapján. Tel.: 0630/535-
2378.

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

Ingyen elszállítom bútorait, hagyatékot, lakás-
kiürítést, lomtalanítást, háztartási gépeket, vas-
hulladékot, ruhaneműt, használati tárgyakat. Tel.: 
06-30/257-1392.

Ingyen elszállítom feleslegessé vált bútorait. Tel.: 
0630/281-9428.

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

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, játé-
kot, könyvet, vásznat, ezüstöt, órát, fegyvert, 
érmét, katonai-népi-egyházi tárgyat, teljes 
hagyatékot vásárolok korrekt áron. Kérem hív-
jon bizalommal! Ingyenes kiszállás, becsületes 
értékbecslés. Tel.: 0630/486-3578.

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

Vásárolok magas áron könyvtárakat, régi papí-
rokat, pénzeket, jelvényeket, kitüntetéseket. Tel.: 
0630/8383-649.

s z O l G á l T a T á s  k í n á l a T
a Cserepes lemeztetők készítése akár bontás 
nélkül a palára is. Palatetők átfedése bitume-
nes zsindellyel. Lapostetők hő-és vízszigetelése. 
Csatornázás, kéményrakás. 15% kedvezmény. 
Ingyen árajánlat!  www.lackoteto.5mp.eu  Tel.: 
06-70/591-9739.

ácsmunkát, új tetők építését, régiek cseréjét, 
előtetők készítését, bádogozást vállalok. Tel.: 
0620/557-2928.

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

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

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

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

8 2017. március 10.

KÖZEL 80%-a állítja, hogy 
KAPCSOLATA szeretteivel JAVULT.

Jöjjön el hallásvizsgálónkba 2017. április 14-ig 
és találjuk meg közösen a megoldást Önnek,

hogy ismét jól halljon!

Ingyenes hallásvizsgálattal várjuk, 
melyet ajándék

        

ÖNMAGÁRA ISMER?
… vissza kell kérdeznem.

MISKOLC BELVÁROSI HALLÁSVIZSGÁLÓ
A Centrumtól csak 1 percre

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

A Danubius Zrt. balatonfüredi, szezonális szállodái felvételt
hirdetnek az alábbi munkakörökbe, 2017 áprilisától:

PINCÉR / SZAKÁCS / SZOBATAKARÍTÓ / SEGÉDMUNKÁS /
KERTÉSZ / USZODAMESTER / LONDINER /

SZÁLLODAI RECEPCIÓS (német és angol nyelvtudással)

Biztosítunk: kedvezményes étkezést, utazási hozzájárulást, 
szállást 2 ágyas szobákban. Jelentkezés: fényképes önéletrajz 

küldésével az annabella.hr@danubiushotels.com címre.

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!

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

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

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

Megbecsüljük
értékeit!

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

érméket, retro gyárgyakat vásárolunk

06-30-461-7708
Üzletünk költözés alatt

ingyeneskiszállás100%értékgarancia

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

Festést, mázolást, tapétázást, gipszkartono-
zást, kőműves munkát vállaljuk. 30/859-2576, 
30/701-4141

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

lapostető hő-vízszigetelés, bádogos, ácsmun-
kák, palatetők mosása, bontás nélküli szigetelé-
se. Tel.: 70/566-9101.

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

lim-lomtalanítás, költöztetés, felesleges 
bútorainak és háztartási gépeinek elszállítá-
sát vállalom. Tel.: 70/3274-629

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 árajánlat 
készítés. Akció -10%. 06-30/229-2206,  www.
palatetofelujitasjavitas.hu

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 felmé-
rés, ugyanúgy, mint tavaly! Több, mint 15 éve 
elégedett ügyfelek, referenciamunkák több 
megyében.Amit lehet, megoldunk! Érd.: nap-
közben: 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.

szeretne kedvezményesen vásárolni Avon termé-
keket akár 15-50%-al olcsóbban? Szeretne pénzt 
keresni? Avon Tanácsadók, koordinátorok Jelent-
kezését várom! Hívj segítek! 06-20/980-6678

Újra megnyílt !Magic Sun! Mosoda és szolá-
rium  Miskolc, Plaza Macropolis épülete felől. 
20/469-7426, 30/440-2622. Nyitva tartás: 
H-P:10-18, Szo.: 10-14 óráig

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 munkásokat 
keresünk többműszakos munkarendbe. Érd.: 
06-20/224-0242, 06-30/791-0950.

92017. március 10.

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

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

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

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

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

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

A SZEMÜVEG NEM LUXUS!
7 éves a Válság Szemüvegdiszkont®

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

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

www.olcsoszemuveg.hu l www.valsagdiszkont.hu

Bári Gránit

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

FESTMÉNYVÁSÁR
MISKOLC, Tudomány és 

Technika Háza,Görgey Artúr u. 5.
 

 

A+B Galéria Pécs

www.apluszbgaleria.hu
SZERETNE INGYEN UTAZNI?
www.szekelyerno.huTel.: 06-20/409-39-29

Egyedi kedvezmény
Új helyen

Megbízható
minőségben

RELUXA
ROLETTA

REDŐNYÖK
ROVARHÁLÓ

SZAL.FÜGGÖNY
NAPELLENZŐK

Péchy László
árnyékolás-

technikai
szerelő

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

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

díjmentes kiszállás. 
Érd.: 70/456-3337

„PUMPI” DUGULÁS-
ELHÁRÍTÁS

Tiszaújvárosban vendéglátóegység

SZAKÁCSOT 
KERES.

Bér: nettó 200.000 Ft-tól!
Tel.: 20/422-297338
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a József Attila úti Auchan Áruház ételudva-
rán működő látványpékségbe keresek meg-
bízható szakácsot, cukrászt és péket. Fényké-
pes önéletrajzokat a defincsisarok@freemail.hu 
e-mail címre kérem Érd.:  30/ 9650-344

ajkai öntödébe szakmunkásokat keresünk. Net-
tó 1.000 Ft/óra, szállás, utazás, előleg biztosítva. 
Tel.: 06(20)212-2746.

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

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

Balatonföldvári étterem, pizzériába felszolgálót, 
szakácsot keresek éves állásra. Tel.: 0630/294-
4906, 0684/340-194.

Balatonkenesei vendéglőbe szezonra szakácsot, 
pultost, konyhai kisegítőt felveszek. Érdeklődni: 
06-30/3933-548.

Betanított dolgozókat keresünk Győrbe azonnali 
kezdéssel. Jó kereseti lehetőség. Szállás biztosí-
tott. Érd.: 06(30)969-8798, 06(70)701-6601.

Budapesti munkahelyre kőműves, vasszerelő, 
ács brigádot keresünk bejelentett munkahely-
re. Tel.: 06-30/9-141-141.

C-e vizsgával rendelkező gk-vezetőket keresek. 
Bér megegyezés szerint. Tel.: 0630/9587-444.

dániába keresünk tapasztalattal rendelkező 
mezőgazdasági munkásokat, traktorosokat, tehe-
nészeket, sertésgondozókat (háztáji vagy üze-
mi tapasztalattal). Alap angol nyelvtudás feltétel. 
Jelentkezés: 06(70)949-0400,  adrienn.paloczy@
andreasagro.com   www.andreasagro.com

építésztervezőt keresek ARCHICAD gyakor-
lattal sátoraljaújhelyi irodánkba, szállás bizto-
sított. Információ:   www.fundamentumkft.hu.  
Tel.: 06-209-358-132.

Fűtésszerelőket keresünk miskolci mun-
kahelyre. Bérezés megegyezés szerint. Érd.:  
pmenergo@pmenergo.hu  0620/360-2126.

Gyakorlattal rendelkező asztalost keresek épü-
let és bútor munkákra miskolci telephelyre, önálló 
munkavégzéssel. Tel.: 0630/206-5532.

Melegüzemi betanított munkára, többműszakos 
munkarendre kollégákat keresünk. Kiemelt bére-
zés, ingyenes szállás. Érdeklődni: 70/637-4810,  
www.humanexistence.hu

Győri munkahelyre targoncásokat és CNC-seket 
felveszünk. Szállás ingyenes, utazást térítünk. 
Tel.: 06-20/494-1044.

Hajdúnánási munkahelyre keresünk gyakorlott 
lakatosokat és CO hegesztőket versenyképes 
bérrel. Tel.: 20/500-6276.

szaBOlCs megyébe hegesztő lakatosokat és 
CO-hegesztőket keresünk azonnali munkakez-
déssel. Versenyképes fizetés, túlórázási lehető-
ség. Szállás, előleg biztosított. Feltétel: önálló 
munkavégzéshez szükséges rajzolvasás, józan 
élet. Tel.: 06/70-677-0490.

Magas építésre felelős műszaki vezetőt kere-
sünk. 10.000 Ft/hó. Tel.: 06-30/9-141-141.

Miskolcra 9-21-ig nyitva tartó büfébe pultost 
keresek. Tel.: 0630/904-8845.

Miskolc belvárosi fodrász üzlet fodrászt, koz-
metikust, manikűröst keres. Váll.igz. szükséges. 
Tel.: 0630/9356-588.

Miskolcon lévő zöldség-gyümölcs boltba keres-
kedelemben jártas, önállóan dolgozni tudó, 
25-35 év közötti férfi munkaerőt keresek. Érd.: 
06-30/291-1046.

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

M U n k a H e l y e T  k e r e s
Betegápolást, idősgondozást, gyermekfelügye-
letet vállal megbízható, középkorú hölgy. Tel.: 
0670/262-6227.

k I e G é s z í T Ő  M U n k a
Miskolci 50-es szőke hölgy kiegészítő munkát 
vállal otthonában. Tel.: 0670/632-8700.

Miskolcon 32 éves, kedves, csinos, von-
zó 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, Pin-
cér, Vendéglátásszervező-Vendéglős, Vendég-
látó Eladó, Aranykalászos Gazda OKJ tanfo-
lyam. 06-70/524-6166.  www.oktatohazkelet.
hu  (E-000937/2014/A001-A011)

dajka és pedagógiai asszisztens tanfolyam 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 matekból, és 
nehezen érthető? Érettségi felkészítést válla-
lok matematikából közép- vagy emelt szinten 
tanuló diákoknak is! Ne félj, együtt átvesszük, 
és meglátod, sikeres lesz a vizsgád!Általános 
és középiskolásoknak matematika, kémia tár-
gyakból korrepetálást is tartok! 70/199-9510

T á r s k e r e s é s
52 éves, jól szituált hölgy keresi élete párját 
komoly kapcsolat reményében, miskolci 50-60 
éves úr személyében. Tel.: 06-70/387-5169.

65 éves hölgy komoly gondolkodású társát keresi 
hosszú távra. Tel.: 0620/503-9615.

Fiatalos, jó anyagiakkal rendelkező, 185 cm/62 
éves úr hozzá illő hölgyet keres. Csak fényképes 
levélre válaszolok. „Lakás van” jelige.

nyugdíjas férfi utazáshoz női társat keres. Tel.: 
0646/310-706.

Vénusz Társközvetítő. Alapítva: 1986. Érd. 
06703143897

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.

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

Tiszaújvárosi
székhelyű építőipari 

cég megbízható, 
gyakorlattal 
rendelkező 

KŐMŰVEST 
ÉS ÁCSOT

keres hosszú távra, 
miskolci 

munkavégzésre.
Érdeklődni: hétköznap 

7-16 óra között a 
06-30/625-8157 
telefonszámon lehet.

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. 

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

sofőrt keres  
azonnali kezdéssel. Versenyképes �zetés! 

Érdeklődni: hétköznap 8:00–16:00-ig
Tel.: +36-20/919-4389 steyrer@steyrer.hu

Hölgyek, Urak, Nyugdíjasok 
jelentkezését is várjuk!

www.vokk.hu 
Engedélyszám: E-000160/2014/A001

Emberhiány van a szakmában!
Személy- és vagyonőr  
OKJ-s tanfolyam indul

Tel.: 06 30 948 2646

Miskolcon
március 11-én.

Szikszó Város Önkormányzata
pályázatot hirdet

Start munkaprogram koordinátor 
munkakör betöltésére

A munkaviszony időtartama:
 határozatlan idejű munkaviszony
Foglalkozás jellege:
 Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
 Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3800 Szikszó Város Önkormányzat  
 közigazgatási területe
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
 A Start munkaprogram keretében kb. 20 ha területen megvalósítandó mező- 
 gazdasági munkák koordinálása, irányítása. Konyhakerti növények, leven- 
 dula, csicsóka, olajtök termesztésének felügyelete.
 A Start munkaprogramban résztvevő közfoglalkoztatottak napi munkájának 
 koordinálása, irányítása, helyszíni ellenőrzése.
Munkabér:
 A munkabér megegyezés szerint, megállapítására a „Munka törvényköny- 
 véről szóló” 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 Részletes szakmai önéletrajz, az iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány 
 másolata. Hozzájárulás a személyes adatok kezeléséhez a pályázattal  

 
 történő tárgyalását kéri.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
 A munkakör legkorábban 2017. március 27. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 20.
 A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Füzesséri József  
 polgármester nyújt, a 46/596-450-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Szikszó Város Önkormányzata címére történő 
 megküldésével (3800 Szikszó, Kálvin tér 1.) Kérjük a borítékon feltüntetni 
 a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Sz/881/2017., valamint 
 a munkakör megnevezését: Start munkaprogram koordinátor.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
 A pályázat elbírálásáról a polgármester dönt. A pályázat kiírója fenntartja  
 a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. március 24.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 Szikszó Város honlapja
 Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtáblája
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

www.szikszo.hu

A borsodi térség egyik legmodernebb 
logisztikai központja az

ÜVEGSZIKLA Kft. munkatársakat keres

Targoncás/Raktáros
munkakörbe

Feladatok: 
n A logisztikai központban raktározott termékek �zikai mozgatása, 
 be- és kitárolása;
n A készáru szakszerű összekészítése, rakodása, elhelyezése a raktár kijelölt részein;
n Szükség esetén kézi anyagmozgatás, komissiózás;
n Raktárkészlet folyamatos ellenőrzése, a raktári rend betartása;
n A munkaterület tisztán- és akadálymentesen tartása 

Elvárások: 
n Érvényes targoncavezetői engedély (3324, 3312 vagy 3332)
n Targoncavezetésben szerzett 1-3 év tapasztalat
n Középfokú végzettség
n Több műszakos munkarend vállalása
n Megbízható, pontos, precíz, jó munkabírású személyiség

Előnyt jelent:
n Több éves targoncavezetői tapasztalat

Munkavégzés helye:
n Szikszó

Amit kínálunk:
n Versenyképes bérezés,
n Stabil háttérrel rendelkező, folyamatosan növekvő cég,
n Lendületes, dinamikus csapat,
n Igényes, modern munkakörnyezet

A fényképes, név alapján elnevezett önéletrajzokat, motivációs 
leveleket a pozíció megnevezésével és bruttó bérigény
feltüntetésével várjuk a hr@hellenergy.hu e-mail címre.

Felhívjuk a pályázók szíves �gyelmét, hogy csak az elvárásoknak 
teljes mértékig megfelelő jelölteket áll módunkban kiértesíteni 
a toborzás és kiválasztás egyes szakaszairól.

Hétfőtől-péntekig üzemelő 
munkahelyi büfébe 

keresünk 
fiatalos, lendületes 

pultos kollégát
Fényképes önéletrajzokat a következő címre várunk: 
La Crema Kft. 3527 Miskolc, József Attila u. 74. 

vagy hr@crema.hu

teljes munkaidőben. 

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.

Magyarországi telephellyel 
rendelkező Német betonacél 

feldolgozó cég keres 
Európai üzemeibe

CO hegesztőket  
és betonacél 

feldolgozókat 
tartós kiküldetésre

ELVÁRÁS:
-  több műszakos munkarend és  

változó munkahely vállalása
- hegesztésben szerzett tapasztalat
-   hegesztő, karosszérialakatos,  

szerkezetlakatos géplakatos,  
esztergályos végzettség

- nagy munkabírás
BIZTOSÍTUNK:
-  határozatlan idejű munkaviszony
-  kiemelkedő �zetés
-  szállás 

Jelentkezni lehet: 
22/574-318, 22/574-082 

számon munkanapokon 8-16-ig
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Szuper ügyek Találkozás Moldovával. A miskolci Vörösmarty Művelődési Házban (VOKE) 
március 20-án 13 órai kezdettel Moldova György bemutatja a születésnapján (március 12) 
megjelent Kegyelem-kenyér című riportkönyve első kötetét. Az új műve „moldovás” stílus-
ban arról szól hogyan élnek a volt tanárok, bányászok nyugdíjasként. A szerző beszélgető 
partnere Borkúti László könyvtáros.

Ásványok, drágakövek csodálatos világa 
Nincsen tavasz Mis- ■

kolcon ásványfesztivál 
nélkül! Ez azt jelenti, 
hogy az idén is külön-
leges ásványbemuta-
tók, ismeretterjesztő 
programok, földtudo-
mányi játszóház, kiállí-
tások, előadások és ás-
ványkülönlegességek 
vezetik majd át az ér-
deklődőket az év derű-
sebb évszakába.

Mindenkit vár a XXXV. 
Miskolci Nemzetközi Ás-
ványfesztivál az Egyetem-
városban március 11-12-én, 
szombaton és vasárnap. Az 
ásványfesztivál nagy él-
ményt jelent mindenkinek, 
különösen a fiataloknak, aki 
érdeklődnek a természet, az 
ásványok, az ékkövek és kö-
vületek sokunk számára el-
rejtett értékei iránt. A tavasz 
már jól ismert, egyik nagy 
eseménye lesz ez a miskolci 
Egyetemvárosban.

A Miskolci Egyetem Mű-
szaki Földtudományi Kará-
nak oktatói és hallgatói, vala-
mint a Herman Ottó Múzeum 
szakemberei összefogva ama-
tőr ásványgyűjtőkkel immá-
ron 35. alkalommal szervezik 

meg a rendezvényt. Széles 
nemzetközi részvétel és ér-
deklődés mellett teszik ezt 
annak érdekében, hogy min-
den látogató számára feltá-
ruljon az ásványok, drága-
kövek és kőzetek természet 
alkotta csodálatos világa. Az 
ásványfesztivál egyszerre je-
lent így nem csupán eszté-
tikai élményt, hanem új is-
meretek megszerzésének 
lehetőségét is.

A csiszolt és csiszolatlan 
ásványokat, féldrágaköveket, 
különböző különleges kőze-
teket bemutató hagyományok 
újdonságokkal is gyarapod-
nak évről évre. A földtudo-
mányi játszóház nem vélet-
lenül vonzza a gyerekeket 
és fiatalokat: sokoldalú ját-
szóeszközként ismerhetik itt 
meg a kicsik az ásványokat, a 

bennük rejlő lehetősé-
geket, de az egyetemen 
folyó kutatásokba is be-
pillantást nyerhetnek. 

A rendezvényen ki-
állítások nyújtanak to-
vábbi élményeket. Ilye-
nek lesznek az idén: az 
év ásványa: a KVARC; 
Az év ősmaradványa: 
BARLANGI MEDVE; 

kristálymodellek; Fuxreiter 
András-emlékkiállítás. A hét-
végi fesztivált 10-én, pénte-
ken szakmai nap előzi meg: 
a X. Országos Középiskolai 
Földtudományi Diákkonfe-
rencia legfőbb célja, hogy 
összegyűjtse azokat a kö-
zépiskolás diákokat, akik a 
földtudományok valamelyik 
ágával a tananyagon túlme-
nően foglalkoznak, kutatá-
sokat végeznek és egy konfe-
rencia keretében lehetőséget 
nyújtson nekik, hogy az így 
szerzett ismereteiket egy-
mással és az érdeklődőkkel 
megosszák. Az idei konferen-
ciára 29 darab előadói neve-
zés érkezett. A zsűri tagjai 
neves, földtudományokkal, 
csillagászattal, meteorológi-
ával, energetikával foglalko-
zó szakemberek. SZI 

A taxis, a hentes és a pincér 
napokkal hamarabb tudta Hor-
váth Ferenc menesztését, mint 
a szaklap tudósítói. Az érintett 
úgy érzékelte, derült égből vil-
lámcsapásként történt a levál-
tása. Abban azért igaza van az 
elküldött trénernek, hogy az a 
labdarúgó, aki egy szezonban 
nem szerez tíz gólt, az csak tá-
madó, csak az ennél több talá-
latot elérő játékost illeti meg a 
csatár elnevezés. A szurkolók 
arról is korábban értesültek, 
hogy milyen nevek forogtak köz-
szájon az utódlást illetően: Kon-
dás Elemér, Fernando, Gallardo 
és Kis Károly szerepelt lehetsé-
ges befutóként. A találgatásba 
aztán a sport napilap is beszállt: 
Bódog Tamás érkezését jöven-
dölve. Az új vezetőedző csak az 
április elsején esedékes bajno-
kin ül le a DVTK kispadjára az 
Újpest elleni találkozón.
Addig Vitelki Zoltán vállalta 
magára tűzoltást, ez a „ be-
ugrás” nem újdonság neki, hi-
szen megtette ezt már Szivics 
távozása után a 2014-15-ös sze-
zonban, irányításával az 5 baj-
nokin négyszer győztek, egy-
szer döntetlent értek el „fiai”. 
A március 3-i sajtótájékozta-
tón arról beszélt: megtisztel-
tetés számára ez a megbízatás 
is, mert nincs még Pro-licence 
végzettsége, így egyelőre nem 
álmodhat nagyobbat. Remél-
te, hogy a rendelkezésére ál-
ló egyetlen nap alatt is felráz-
za az együttest és görcs nélkül 
játszva, a hajdúságiakat ottho-
nukban két vállra fektetik. Nos 
az eredmény közismert:3-0-ás 
vereség, amely a kieső helyet je-
lenti. Mélyen egyetértek Lipták 
Zoltán véleményével, a DVTK 
hátvédje szerint ez méltatlan 
a klubhoz. 
Vitya a kudarcért magára vállal-
ta a felelősséget, pedig semmi 
köze nem volt ahhoz, kiket en-
gedett el és igazolt le az egye-
sület. Reménye csupán annyi, 
hogy az egy hét több, mint egy 
nap. „Erős csapatra van szük-
ség, mert ha középszerű a csa-
pat, az eredmény is középszerű 
(vagy rosszabb - a szerk.) lesz, 
ha mégoly jól irányítják is a mun-
kát.” E megállapítást ugyan nem 
a focira tette Bill Gates, de azzal 
nem vádolható ő, hogy ne érte-
ne a siker receptjéhez. Az min-
denesetre tény, hogy diósgyő-
ri aranycsapat kapitánya, Oláh 
Ferenc fénykorában sohasem 
hagyta el szeretett klubját, el-
lentétben Elek Ákossal, a közép-
pályás éppen most igazolt át a 
patinás kazah élvonalbeli Kajrat 
Almatihoz. A DVTK eközben vár 
a csodatévőre. Javításra mindig 
nyílik alkalom, a szerencsés ki-
fejlethez azonban az szükséges, 
hogy megteremtsék a megfele-
lő körülményeket.

SZI - Buzafalvi Győző

BOROTVAHAB
A csodatévőre 

várva

Fokozott közúti 
ellenőrzések!

A megyei rendőr-főka- ■
pitányság elsődleges fel-
adatai közé tartozik többek 
között a közlekedés bizton-
ságának megteremtése és 
további javítása.
A rendőrök az elmúlt napokban 
fokozott ellenőrzéseket hajtottak 
végre a közutakon. Nem volt ha-
lálos közúti közlekedési baleset 
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 
útjain február 24-e és március 
5-e közötti időszakban. A fo-
kozott közúti ellenőrzések első 
szakaszában az M3-as autópá-
lya megyei szakaszán személyi 
sérüléssel járó baleset sem tör-
tént. Az említett időszak alatt - 
az egyéb utakon - összesen 19 
személyi sérüléssel járó közúti 
közlekedési baleset történt, ame-
lyekből háromban ittas volt az 
okozó sofőr.
A rendőrök azonban 33 olyan 
járművezetőt is kiszűrtek a for-
galomból, - mielőtt még beles-
tet okozhattak volna - akik sze-
szesitalt-fogyasztottak a vezetés 
megkezdése előtt. Intő mutató 
lehet azonban, hogy a járőrök 
358 esetben intézkedtek a meg-
engedett legnagyobb sebesség-
re vonatkozó rendelkezések meg-
sértése miatt. 
A közúti közlekedési balesetek 
számának csökkentése érdeké-
ben a főkapitányság kiemelt fi-
gyelmet fordít a prevenciós célo-
kat szolgáló közúti ellenőrzések 
további végrehajtására, így a 
közlekedők az elkövetkező he-
tekben is számíthatnak a foko-
zott rendőri jelenlétre közútja-
inkon. SZI 
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Pünkösdi
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Hajnal Hotel*** 
3400 Mezőkövesd, Hajnal u. 2.

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

Maradjon 4 éjszakára és a 4. éjszakát fél áron adjuk!
A csomag tartalma: 

svédasztalos vacsorával, - élőzené-
vel, szombat esti műsorral Fellépnek az Egri Gárdonyi Géza Színház 
művészei, akik sanzonokat, operetteket adnak elő -

Hajnal szárny:  34 900 Ft/fő/3 éj
Kikelet szárny: 35 500 Ft/fő/3 éj

Már most foglaljon rá helyet!

Június 2-5. 4 nap / 3 éj
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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

l a k b e r e n d e z é sÆ

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

Æ

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

www.artofhome.hu A képek csak illusztrációk! 
Az akció március 31-ig tart!

Ágyazható Nagy sarok 
(ágyneműtartóval)
Mérete: 300x180x90 cm Fekvőfelület: 170x240 cm
279.400 Ft helyett most 195.500 Ft-tól

Modern kis kanapé
Mérete: 210x95x90 cm

Fekvőfelület: 145x200 cm
161.150 Ft helyett 

most 89.900 Ft-tólSarokgarnitúra, állítható fejtámlával 
(ággyá alakítható, ágyneműtartós)
Mérete: 270x78x172 cm Fekvőfelület: 212x128 cm
331.965 Ft helyett most 199.000 Ft-tól

Modern sarok (ágyazható, ágyneműtartós)
Mérete: 258x189 cm 305.748 Ft helyett
most 169.900 Ft

Tűzött sofa
241.680 Ft helyett most 169.000 Ft

Tűzött kanapé 319.900 Ft helyett
most 223.900 Ft

Tűzött fotel
154.190 Ft 
helyett 
most 99.900 Ft

Relax fotel
most csak 69.900 Ft

Modern, kéderes ágyazható, 
ágyneműtartós kanapé
Mérete: 254x102x72 cm
204.875 Ft helyett
most 143.400 Ft-tól

t t

t

tt

t

t

t

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!    

    
        

         
       

  

 

      

  

  

 
    

      
         

    
    

    
 

        
      
  

      
        

         
         

 

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

MEZŐKÖVESD GYÓGYFÜRDŐN

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

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