
    MISKOLC ÉS KÖRNYÉKE 2017. március 17., XXV/11.

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

SZERVO kormányművek, 
szivattyúk, kardántengelyek, 

felnik  javítása, 
GUMI és GYORSSZERVIZ

06-30/9286-648

Miskolc 11. hét

Történt, hogy az egyedül élő 
83 éves nagymamám beteg 
lett. Nem „hol volt, hol nem 
volt”-tal kezdődik a dolog, ha-
nem csütörtöki étvágytalan-
sággal, pénteki rosszulléttel, 
szombati hányással, vasárna-
pi lázzal./11. oldal

A megvalósult álom

A miskolci Szigetvári Eszter 
30 éve olvasta Jack London, 
A vadon szava és A beszélő 
kutya című könyveit. Ez olyan 
hatással volt rá, hogy meg-
kedvelte a szánhúzók nehéz 
életét./3. oldal

Betegség és emberség

Fotó: Buzafalvi Győző

Hívogató jó idő.  
A hétvégén kiderül 
zsákkal hozzák-e a 
meleget a Sándorok, 
Józsefek és a Bene-
dekek. A téli hónapok 
bezártsága után már 
mindenki a szabadba 
vágyik. A gyerekeket 
az elmúlt napokban 
a szeles idő sem 
tántorította el a ját-
szóterektől.
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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, péket és 
konyhai kisegítőt 

keres kiemelt bérezéssel.
Tel.: 20/422-2973

CIPŐVÁSÁR!
NŐI TAVASZI

Miskolc, Technika Háza, Mindszent tér (temető mellett) 
2017. március 22. szerda 8.00-12.00-ig

Széles problémás fájós lábakra 
Egyes termékek 3.900 Ft-tól

Bütykös kalapácsujjas láb 
nem akadály

n Kárpittisztítás
n Szőnyegtisztítás 

díjmentes háztól házig 
szállítással

Mobil: +36 30/469-2607

ha ezt a szelvényt a Cirkusz Pénztárnál átadja.

1 ET FIZET 2 JEGYET KAP
B SZEKTORBA

El adások kezdete: hétköznap 18 óra,
szombat 15 és 18 óra, vasárnap 11 és 15 óra,

március 27-28. hétf -kedd SZÜNNAP
Március 25. 11 óra INGYENES NYÍLT NAP!

MÁRCIUS 22-T L (szerda) ÁPRILIS 2-IG (vasárnap)

MISKOLC
Pesti úti TTL Áruház melletti terület!

CIRKUSZ INFORMÁCIÓ: 06 209 35 40 50
ONLINE JEGYVÁSÁRLÁS: www.magyarnemzeticirkusz.hu
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március 1-31.

PATYOLAT

Franco Kisáruház

papír-írószer, irodaszer, játék, ajándék, táska, háztartási és műanyagáru

Készletkisöprés
a Franco Kisáruházban!

termékek 20%

50%
kedvezménnyel!

Fizetési lehetőség bankártyával is! Az akció más kedvezménnyel nem vonható össze!
Az akció március 13-tól április 1-ig tart.

elfogadóhely

Miskolc, Széchenyi u. 15-17. Tel.: 46/433-621
Nyitva tartás: H-P: 9-17.30-ig Szo.: 9-13-ig Vasárnap: zárva

MINDEN
MÁS

TERMÉK
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Szuper ügyek
Az ember sajátja,  ■

hogy álmodik, ébren ál-
modozik, képzel vala-
mit, vagy egyszerűen 
csak képzeleg. Rendkí-
vülit, ámulatba ejtőt 
keres.

Mivel nem tud meglen-
ni csoda nélkül, gondolat-
ban teremt magának saját 
csodákat. Találkozhatunk 
csodabogarakkal, akik már 
gyermekkorukban fejükbe 
vesznek valamit. Minden 
ember ábrándja a boldogság 
keresése, végső célja pedig 
önmaga teljes megvalósítá-
sa. Az ilyen tartós szándék 
elérésének egyszerűen nem 
lehet a megbánás a vége.

A miskolci Szigetvári Esz-
ter 30 éve olvasta Jack Lon-
don, A vadon szava és A be-
szélő kutya című könyveit. 
Ez olyan hatással volt rá, 
hogy megkedvelte a szán-
húzók nehéz életét. De adjuk 
át neki a szót: – Az maradt 
meg bennem, hogy úttalan 
utakon csak magunkra szá-
míthatunk. Engem mindig 
az vonzott, ha az ember csak 
magára számíthat és ebben 
a helyzetben mit képes ki-
hozni magából. Valójában 
mindig egyedül vagyunk 
és csak magunkra számít-
hatunk. Az El Caminón 11 
éve 27 évesen legyalogoltam 
800 km-t. Ekkora szabadság-
ban sohasem volt részem, 

senkihez, semmihez nem 
kellett igazodnom. Tud-
tam, menni kell, nincs me-
se, tök mindegy, milyenek 
a körülmények. Elhatároz-
tam, hogy egyszer valami-
kor szánhúzó leszek. Az el-
ső huskyt az avasi panelban 
tartottuk, ami elég tájidegen. 
Középiskolás koromat végig 
követte a husky-bolondéria. 
Amikor 1996-ban leérettsé-
giztem a Herman gimnázi-
umban, osztálytársaimmal 
egymásról írtunk, hogy ki-
ből mi lesz 20 év múlva. Ta-
valy nyáron volt a jubileumi 
találkozónk és akkor tudtam 
meg, hogy rólam ezt írták: 
Szigetvári Eszter 38 éves, 
kutyaszánhúzó és elvált. Ez 
utóbbi stimmelt, de a kutya-
szánhúzós kalandból nem 
lett semmi. Egyéb foglal-
kozásaimról szó sem esett, 
miközben szereztem 3 dip-
lomát, a Miskolci Egyetem 

bányászatin környezetmér-
nökit, Nyíregyházán TQM 
szakértőit, a Kodolányi Já-
nos Főiskolán pedig proto-
koll és rendezvény-szervező-
it. Ősszel Erdélyben jártunk 
és a facebookon megláttam 
egy sportruházat- gyártó 
cég hirdetését, a Fjällräven 
Polar 2017 szavazást. Ez ar-
ról szólt, hogy aki a saját or-
szágában a legtöbb szava-
zatot kapja egy hónap alatt, 
az kijut a norvégiai szánhú-
zó versenyre. Mindenkinek 
fel kellett tölteni a pályázati 
anyagát, kisfilmet készíteni 
magáról, youtube videót és 
azt megindokolni, miért is 
szeretnénk ezen részt ven-
ni. A videómat Fanka Deli 
előadóművész készítette el. 
A világból 1500-an jelent-
keztek, a 12+1 országból a 13 
első helyezett jutott tovább, 
valamint a zsűri minden 
országból beszavazott 1-1 

kreatív pályázót. Összesen 
13906 szavazatot kaptam, 
legfőbb riválisomat 1400-as 
különbséggel győztem le.

A norvégiai Signaldalen-
ből lesz a rajt április 4-én, 
330 km-t teszünk meg Svéd-
országig. Nincs kétségem, e 
nagy kihívás nem fog ki raj-
tam, napi 4-6 ezer kalóriát 
kell fogyasztanunk, hogy a 
testünket fűtsük, mert akár 
mínusz 30 fokos terepen is 
haladhatunk. Édesapám 
már megbarátkozott kü-
löncségemmel, 72 évesen is 
nagy facebook-fan lett. E ka-
landdal azt szeretném bizo-
nyítani, hogy ha van kellő 
motiváció és akarat, akkor a 
lustaság, a kényelem, a be-
szűkültség nem lehet úrrá 
rajtunk és megvalósíthat-
juk álmainkat, mert az iga-
zi élet a komfortzónán kívül 
kezdődik. 

Nem tudom én mi a tu-
ti, mindenkinek más, csak 
megmutatni akarom, hogy 
máshogy is lehet. Vegyük 
észre az apró csodákat is 
magunk körül, ne savanyod-
junk be. Csak akkor segíthe-
tünk másokon, ha az én put-
tonyomban is van valami. 
Az alkalom mindig adott, 
ám el kell hinni magunk-
ról, hogy sikeresek lehetünk, 
ha minden telhetőt megte-
szünk érte.

SZI - Buzafalvi Győző

E szezon végéig és  ■
plusz két évre szerződött 
a DVTK-hoz Bódog Ta-
más, aki Dániából tette át 
székhelyét Diósgyőrbe. 

Az új vezetőedző korszerű 
játékfilozófiát kíván megva-
lósítani új állomáshelyén. A 
jelenleg labdarúgókeretet al-
kalmasnak találja a bennma-
radásra. A március 13-i sajtó-
tájékoztatón Bódog Tamás 
elmondta, hogy mindig is 

lenyűgözte az a biztos háttér, 
ami az utóbbi időben jellem-
zi a DVTK-t. A sok munkában 
és futásban bízik és a szur-
kolók támogatásában. Kevés 
érintéssel, minél gyorsabban 
kell a focistáknak eljutniuk 
az ellenfél kapujához. Agresz-
szív letámadással, kontroll 
alatt tartani a riválisokat. A 
támadó foci híve, magasan 
védekező rendszert akar ki-
alakítani, annál is inkább, 

mivel a DVTK kapta 
eddig a legtöbb gólt. 
Az új filozófiát meg 
kell tanítani a lab-
darúgóknak, ehhez 
azonban „szoftver-
cserére” is szükség 
lesz. Leendő tevé-
kenységét nem tekinti tűz-
oltásnak. E mezőnyben min-
denki megverhet mindenkit, 
bárki kifoghat egy jó napot és 
az esélyesebb is elvérezhet. 

Azt kell elérnünk, hogy az 
utolsó két fordulóra megma-
radjanak bennmaradási esé-
lyeink – fogalmazott Bódog 
Tamás.                 SZI - BGy

A husky-álom elrepíti Esztert Norvégiába

Bódog Tamás szoftvercserét akar

Kávéházi hangulatot megidézve. A Miskolci Egyetemen március 14-én 
emlékeztek meg az 1848-as forradalom és szabadságharc eseményeiről. A díszaulában tartott 
nyilvános ünnepi szenátusülésen rendhagyó módon, kávéházi hangulatot megidézve ünnepelték a 
márciusi forradalmi eseményeket. Az ünnepségen Tanulmányi Emlékérmeket és Emléklapokat adnak 
át a karok dékánjai a legeredményesebb hallgatóknak, csaknem 200 főnek, valamint Pedagógus 
Szolgálati Emlékérem átadására is sor került.

Ugyan mi rosszat követhettek 
el az előttem betérők, morfon-
díroztam magamban amikor el-
olvastam Polgáron a bevásárló 
centrum kávézójának A/4-es la-
pokra kinyomtatott és a falra 
kiragasztott vevőknek szóló tá-
jékoztatókat. A legyél kedves a 
pultossal, mert nehezen találha-
tó jó munkaerő felirat láttán rög-
vest végiggondoltam, hogy mi-
lyen hangnemben is kérjem meg 
a lattémat, ugyan mi számíthat 
náluk kedvesnek. Időm persze 
volt a gondolkodásra, mert az 
ott dolgozó hölgyek egyike ép-
pen mosogatott háttal nekem, 
a másik meg a pultra támasz-
kodva egy ismerősével sutto-
gott, közben pedig fém pénze-
ket számoltak.
Vasárnap délután hiába volt te-
le vásárlókkal az üzletközpont, 
csupán én álltam a pult előtt és 
egy másik hölgy kavargatta az 
asztalnál a csészéjét. A szemem 
a szóljon előre, ha kártyával akar 
fizetni utasítás után a következő 
viccesnek szánt idézetre vető-
dött: mi tiszteljük Önt annyira, 
ha telefonál, nem fogjuk ebben 
megzavarni. Én egyáltalán nem 
telefonáltam, gondoltam ma-
gamban és jól esne, ha megza-
varnának azzal, hogy a tekinte-
tüket rám vetnék. Mivel semmi 
sem változott, mégiscsak meg-
szólaltam a legkedvesebbnek 
tartott hangszínemben, mert 
igazán nem szeretném a tulaj-
donost abba a rendkívül nehéz 
helyzetbe hozni, hogy esetleg 
miattam adják fel a munka-
helyüket a láthatóan teljesen 
nyugodt lelkivilágban dolgozó 
alkalmazottak. Végül sikerült ab-
szolválniuk a megrendelést, de a 
marlenkánál kicsit elveszítették 
a fonalat. Harmadszor is meg-
kérdezték, hogy akkor milyen 
ízűt szeretnék. Harmadszorra 
is csak azt tudtam mondani, 
hogy csokisat, mert a mogyo-
rósat nem szeretem. A fogyasz-
tás után a használt eszcájgot 
visszavittem a pulthoz - nehogy 
valami gikszer legyen. De hiába 
nyitottam ki a fülemet, sem kö-
szönömöt, sem a viszont látásra 
reagáló köszönésemre nem ér-
kezett a semmi hang. 
Hogy soha többet be nem te-
szem oda a lábam, abban biz-
tos vagyok. Pedig milyen jó len-
ne összefutni a tulajdonossal. 
Akkor megmutathatnám neki 
azt a cikket amit nemrégiben 
olvastam a new yorki Waldorf 
Astória Hotelről, amit mosta-
nában zártak be felújítás miatt. 
Számos leg kapcsolódik a ehhez 
a kultikus luxus helyhez. De a 
legismertebb talán az alapító 
tulajdonos mondta, ami ma is 
szállóige: a vendégnek mindig 
igaza van. Persze Polgártól na-
gyon messze van Amerika.

SZI – Maros Éva

RÚZS

A vendég

Szigetvári Eszter április 3-án indul a norvégiai szánhúzó versenyre.

Benczés Miklós és Bódog Tamás 
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eladó 3 szobás családi ház központi fűtés-
sel, garázzsal, pincével Mérán. A ház 1993-
ban épült, 7 éve volt tatarozva. A tetőtér 
újabb szobák kialakítására nyújt lehetősé-
get. A telek  1000 m2. ÁRA: 14,5 MFt. Tel.: 
+421903616561

eladó 3 szobás családi ház központi fűtéssel, 
garázzsal, pincével Tornyosnémetiben. A ház 
2012-ben lett felújítva. A telek 1390 m2. ÁRA: 
13,5 MFt. Tel.: +421903616561

a Balaton utcában, Martin-kertvárosban 2 
szintes, 110 nm, 3 szoba nappalis, tégla fala-
zatú családi ház 1000 nm telken eladó. Ár: 
12,9 M Ft. Tel.: 0670-701-2271.

a Csaba vezér úti sorházban kiváló adottsá-
gokkal rendelkező fiatalos, 130nm 4+1 szo-
ba, 3 teraszos, szép tágas világos családi 
ház garázzsal, tehermentesen, azonnal köl-
tözhetően eladó. Ár: 23,9 M Ft. Tel.: 0670-
701-2271.

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

a Komlóstetőn a Hengerész utcán 35 nm, 
szoba-konyha, szilikát építésű, gázkonvek-
tor fűtésű családi ház 770 nm telken eladó. 
Ár: 4,7 M Ft. Tel.: 0670-701-2271.

a Móricz Zsigmond utcán, tégla falazatú, 3 
szobás családi ház tehermentesen eladó. Ár: 
11.900.000 Ft. Telefonszám: +3670/603-
6037.

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.

alsózsolca Vay telepen, 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.

Belvároshoz közel, Közdomb utcában eladó 
egyedi tervezésű, különleges belső kialakítá-
sú, 180 nm-es családi ház, 889 nm-es telek-
kel. Extrákkal ellátott, 5 szobás, 2 fürdőszo-
bás ház hőszigetelt nyílászárókkal rendelke-
zik. Irányár: 41,5M Ft. Érd.: 30/535-7946.

eladó miskolci, 3 szobás, 2 konyhás, 2 
fürdőszobás családi ház, kert, kemence, 
kocsibeálló, térköves udvar. Irár: 19,5 M Ft. 
Tel: 0670/774-3904.

eladó vagy elcserélem Tisza-parti össz-
komfortos kis parasztházam miskolci vagy 
tiszaújvárosi 1-1,5 szobásra. Tel.: 06-70/866-
0403.

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

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

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

Mályi tó melletti igényesen felújított, 3 szo-
bás, erkélyes családi ház eladó. A téglaépí-
tésű 120nm-es házat két rétegben szigetel-
ték, tetőszerkezetét is kicserélték, gépésze-
tileg is megújították. Irányár: 18,3M Ft. Érd.: 
70/450-5189.

Mályi, Erkel Ferenc utcán 240 nm-es, igé-
nyes, újszerű, szigetelt, 3 szintes 5 + félszo-
bás családi ház 537 nm-es telken garázzsal, 
hatalmas fedett terasszal eladó. Ár: 29,5 M 
Ft. Tel.: 0670-701-2271.

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

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.

sajóládon a Kossuth utcában 2004-ben 
épült, tégla falazatú, hőszigetelt, kiváló álla-
potban lévő 100 nm, 3 szoba nappalis csalá-
di ház 780 nm telken, 30 nm garázzsal eladó. 
Ár: 13,9 M Ft. Tel.: 0670-701-2271.

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

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

Miskolc Győri kapui, dupla komfortos családi 
ház 712 m2 telekkel eladó. Tel.: 0630/686-
4393.

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

l a k á s e l a d á s

a Szentgyörgy utca Tapolca felé eső részén 
4 emeletes lépcsőházban, panelprogramo-
zott, 73 nm-es, 3 szobás nagy konyhás, 
erkélyes lakás tehermentesen eladó. nyílás-
zárók műanyagra cserélve, fűtése mérhető. 
Ár: 7.380.000 Ft. Telefonszám: +3670/603-
6037.
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HÍRFELHASZNÁLÓ

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

SZERKESZTŐSÉG, HIRDETÉSFELVÉTEL:
3526 Miskolc, Zsolcai kapu 3. 

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

Internet: www.szuperinfo.hu

MISKOLC

SZERKESZTŐSÉGÜNKBEN

az ország
bármely

SZUPERINFÓJÁBA
feladhatja hirdetését!

Kos - Ezen a héten Merkúr és 
Vénusz továbbra is az Ön olda-
lán áll, azonban akadnak olyan 
tényezők, amik arra késztetik, 
hogy alaposan elgondolkozzon 

jelenlegi helyzetén, és górcső alá vegye 
az elmúlt időszak sikereit és kudarcait. 
Ideje van a számvetésnek, hogy utána 
tisztán lásson mindent!

Bika - A Nappal a Halak 
jegyében minden az Ön old-
alán áll. Azonban az Ön jegyé-
vel szemben álló Hold miatt 
hatalmas szüksége lesz az 

ésszerűségre, a következetességre és 
a kreativitásra is. Olyan ismeretségekre 
tehet szert ezen a héten, amik a jövőben 
hasznosnak bizonyulhatnak.

Ikrek - Most adódhat könnyen 
ilyen, vagy olyan meglepetés. 
Érdekes újdonságokról sze-
rezhet tudomást, de veszélyez-
tetve is van, hogy könnyelműen 

cselekszik. A hét elején nehézségek, 
veszekedések, konfliktusok várhatóak, 
főként szakmai téren gabalyodhatnak 
össze a szálak. 

Rák - A Nap a Halak jegyében 
jót tesz Önnek. Erre a 
támogatásra szüksége is van, 
mert a hét kezdete a Hold-
dal és Merkúrral nem lesz 

annyira pezsgő. Könnyebben kimondja, 
amit gondol, ezért ügyeljen, hogy senkit 
nem bántson meg túlzott őszinteségével. 
Munkájában próbálja állni a sarat!

Oroszlán - Merkúrral 
és Vénusszal a tüzes Kos 
jegyében egy sikeres hét elébe 
néz. Nyíltan és barátságosan 
közelítsen másokhoz, és akkor 

semmi baj nem érheti! Egy tüzes Orosz- 
lán alkalomadtán bele szokott esni olyan 
hibába, hogy nem beszél a gondjairól, ami 
pedig könnyen vitákat eredményezhet.

Szűz - A Nap quadrát 
fényszögben lép kapcsolatra 
Szaturnusszal, emiatt ez egy 
bizonytalan időszak lesz. Itt 
az idő kicsit pihenni és élvezni 

az eddigi erőfeszítések gyümölcsét. Ne 
erőlködjön, könnyedén haladjon előre, 
minden a maga idejében fog megtörtén-
ni! Türelemre van szüksége.

Mérleg - Már hétfőn belép 
Merkúr a Kos jegyébe. 
Most Merkúr és Vénusz 
szemben az Ön jegyével, 
szabályszerűen sugározzák 

az energiákat. Ők ketten gondoskodnak 
az izgalmakról és a pezsgésről. Emiatt 
kevés megfelelő alkalom lesz arra, 
hogy pihenjen, ezért a hétvégén erre is 
szánjon időt. 

Skorpió - Ez a hét izgalmas 
lesz: a Nap belép a Skorpió 
jegyébe. Ez esélyt ad Önnek 
egy csodálatos időszakra. Az 
elkövetkezendő napokban 

bármibe fogjon bele, azt siker koronázza, 
ráadásul még a sebessége, kitartása is 
nagyobb lesz a megszokottnál!

Nyilas - A szerelemben új 
találkozások és izgalmak 
teszik a hetét változatossá. 
Erőből, energiából, kitartás-
ból állandóan kap utánpótlást 

a csillagoktól, így a jókedved mindig 
adott, a siker pedig szinte magától 
kopogtat az ajtón, Önnek csak élveznie 
kell mindezt!

Bak - Ettől a héttől nem 
szabad túl sokat várni, nem 
lesznek olyan konstellációk, 
amik különösebben befolyásol-
nák a napjait. Ennek ellenére 

ne féljen cselekedni! Amit ezen a héten 
meg mer lépni, az jelentős hatással lehet 
az elkövetkezendő hónapokra, amikor 
már ismét változik az égi térkép.

Vízöntő - Kitűnő életfázisban 
van! Vénusszal és Merkúrral a 
Kos jegyében kapcsolati élete 
felpezsdül. Most nem szorul 
háttérbe a szerelem! Ne is 

akarjon különösebb gátat vetni érzé-
seinek. Engedje kiteljesülni önmagát. 
Boldog időszak lehet ez az Ön életében, 
csak lazítson kicsit!

Halak - Ön, mint érzékeny 
Halak, erősen érzi a csillagok 
energiáit és lehetséges, hogy 
megérzi a negatív befolyásu-
kat is, bár a jelenlegi együt-

tállás pozitív fényszögben áll a Halak 
jegyéhez. Ahogy telnek napok, úgy 
fogja magát egyre jobban, szabadab-
ban érezni.

 HOROSZKÓP 12. HÉT (2017. március 20-tól március 26-ig)

LAKÁS- ÉS CSALÁDI HÁZRA

ENERGETIKAI
TANUSÍTVÁNY

(ZÖLDKÁRTYA)

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

ATLAS-HAUS
TÁRSASHÁZKEZELÕ KFT. 

TÁRSASHÁZAK KÖZÖS KÉPVISELETE
www.atlashaus.hu 

Miskolc, 
Arany János utca 35. Földszint 1. 

Telefon: 46/ 321 607
Mobil: 30/ 9458 555 

HA ELÉGEDETLEN, VÁLTSON!

SZEMLÉLETTEL
ÚJ

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

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

www.NORLAND.hu

árnyékolástechnika - nyílászárók - garázskapuk - trapézlemezek - beltéri ajtók 
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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, a Vörösmarty utcán gyönyö-
rűen felújított, 37 nm-es, erkélyes, másfél 
szobás földszinti lakás azonnal költözhetően 
tehermentesen eladó. A burkolatok, nyílászá-
rók, bejárati ajtó cserélve. Ár: 7.100.000 Ft. 
Telefonszám: +3670/603-6037.

a Berekalján, a Fényesvölgyi utcában tég-
laépítésű, gázkonvektor fűtésű, 4 szintes 
lépcsőházban, magasföldszinti, 2,5 szo-
ba 64 nm, igényesen felújított lakás 8 nm 
terasszal eladó. Ár: 13,5 M Ft. Tel.: 0670-
701-2271.

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 Dankó Pista utcán eladó 8. emeleti, 3 
szobás, 73nm-es, jó állapotú tehermen-
tes lakás mérhető, szabályozható gazdasá-
gos alacsony fűtésköltséggel. Műanyag nyí-
lászárókkal, erkéllyel.  Ár: 10,99 M Ft. Tel.: 
0670-701-2271.

a Dél-Kiliánban 61 nm-es, 2+1 félszobás, 
erkélyes lakás tehermentesen eladó, csen-
des, zöldövezeti környezetben, kiváló lakó-
közösséggel. Ár: 6.490.000 Ft. Telefonszám: 
+3670/603-6037.

a diósgyőri városrészen, a Kondor Béla 
utcán 3. emeleti, tégla falazatú, gázfűté-
ses, 48 nm-es társasházi lakás tehermen-
tesen eladó. Ár: 6.500.000 Ft. Telefonszám: 
+3670/603-6037.

a Diósgyőri városrészen, a Kuruc utcán 4. 
emeleti, 35 nm-es, 1,5 szobás, tehermen-
tes panellakás kiváló lakóközösségben eladó. 
Ár: 4.900.000 Ft. Telefonszám: +3670/603-
6037.

a Kis-Hunyad utcán 39 nm-es, 1,5 szobás, 
tégla falazatú, gázkonvektor fűtésű, felújí-
tott lakás eladó. Az ingatlan kertkapcsola-
tos, tehermentes, azonnal költözhető, irodá-
nak is kiválóan alkalmas. Ár: 6.290.000 Ft. 
Telefonszám: +3670/603-6037.

a Selyemréten 4 szintes társasházban az 
első emeleten, nagy konyhával és nagy für-
dőszobával 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 falaza-
tú, gázfűtéses 3. emeleti, 52 nm 2 szobás 
lakás eladó. Az ingatlanhoz, nagy zárt par-
kolható udvar tartozik. Ár: 6,49 M Ft. Tel.: 
0670-701-2271.

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

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

a Stadion utcán 63 nm-es, 1+2 félszobás, 
tégla falazatú, gázkonvektor fűtésű lakás 
tehermentesen, rendezett lépcsőházban 
eladó. Az ingatlanhoz erkély és saját hasz-
nálatú pincerész tartozik. 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 irodá-
nak, szalonnak is eladók! Ár: 10 M Ft-tól. Tel.: 
0670-701-2271.

a Vologda lakótelepen, a Fábián úton befe-
jezett panelprogramos, 64 nm, 2,5 szobás 
lakás eladó kiváló lakóközösség, gyönyörű 
rendezett lépcsőház várja az új lakókat. Ár: 
10,5 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.

avas II. ütemben 63 nm2-es, 2+1 félszo-
bás, nagy konyhás, erkélyes, tehermentes 
panellakás eladó. Felújított lépcsőház, ren-
dezett lakóközösség 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 tehermentesen eladó. Burkolatok köz-
elmúltban cserélve lettek, fürdőszoba, kony-
ha felújított. Új biztonsági ajtó.Ár: 4.700.000 
Ft. Telefonszám: +3670/603-6037.

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

egerben, a Kórház melletti orvosházban iro-
dának és rendelőnek is alkalmas, új építésű 
lakások (CSOK igényelhető) eladók. 48-91nm-
ig. Tel.: 06-70/778-2372.

eladó Bocskain 3.em. 1,5 szobás, erké-
lyes, jó állapotú lakás megegyezéssel. Tel.: 
30/4345-312.

avas III. ütemben, a Mednyánszky utcában 
eladó jó állapotú, 28nm-es, 3. emeleti garzon-
lakás. Villanyvezetékek, fürdőszoba teljesen 
felújított. Az erkély nyugati fekvésű, páratlan 
panorámával rendelkezik. Irányár: 4,99MFt. 
Érd.: 70/450-5189.

Belvárosban, a Király utcán eladó egy panel-
programos, 73nm-es, 3szobás, erkélyes, 3. 
emeleti lakás. Műanyag hőszigetelt ablakok-
kal, redőnnyel valamint egyedi fűtésmérővel 
ellátott az ingatlan. Irányár: 13M Ft. Érd.: 
30/535-7946.

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

Gyula utcában eladó 51nm-es, 2 szobás, 3. 
emeleti, gázfűtéses téglalakás. Belső zárt 
udvarral rendelkezik, kiváló elhelyezkedé-
sű az ingatlan! A 2 külön nyíló szobájában 
műanyag hőszigetelt ablakok vannak. Irány-
ár: 6,65M Ft. Érd.: 30/535-7946.

Hajdúszoboszló központjában, fürdőhöz 
közel, Szilfákalja utcán teljesen felújított, 72 
nm-es, I. emeleti társasházi lakás eladó! Tel.: 
06-30/573-9250.

leszih utcai 55 m2, 1+2 félszobás, I. emele-
ti, felújított, zuhanykabinos, járólapos, teher-
mentes, pincés, négyemeletesben eladó. Ár: 
10,8 M Ft Tel.: 0670/705-9294.

Miskolc belváros Vörösmarty utcán panel-
programos, mért fűtéses, felújított, 55 m2-es, 
2 szobás, szép állapotú, azonnal beköltözhe-
tő lakás eladó. Ár: 8,99 M Ft. Tel.: 70/3383-
936.

Miskolc Rózsadombján a Perczel Mór 
utcában egyedi kialakítású 100 m2-es, 3 
háló+nappali elrendezésű, tégla, cirkó fűté-
ses, szép modern lakás eladó. Ár:18,9 M Ft. 
Tel.: 70/3383-936.

Miskolc, Bulgárföldön Fazola utcán 56 
m2-es 2 szobás szépen felújított 2. emele-
ti tégla gázos lakás eladó. Ár: 9,2 M Ft. Tel.: 
70/3383-936.

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.

Eladó a Forrásvölgyben 2.250 m2 
alapterületű gyümölcsös körbekerítve 
16 m2  faházzal, alatta pincével eladó. 
Fúrt kút az udvaron, villany bevezetve. 

Irányár: 900.000 Ft.  
Érdeklődni: +36-46/333-358, 

+36-70/358-37-99, +36-30/520-34-94

Miskolc, Zsigmondy Vilmos u. 2. I/102.a
Területi vezető: Ősz Béla
46 303-321; 20 290-5162

borsod.kemenysepro@gmail.com

megkezdte működését  
Borsod-Abaúj-Zemplén  

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

tartoznak hatáskörünkbe.

Szolgáltatásaink:
– tervegyeztetés
– műszaki  

felülvizsgálat
– időszakos  

ellenőrzés
– használatbavételi  

engedélyezések

Miskolci Kirendeltsége
KÉMÉNYSEPRŐIPARI KFT. 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 16-tól március 22-ig minden 
kiskerti kiszerelésű paradicsom vetőmag
-os kedvezménnyel  vásárolható meg.20%

VETŐMAGOK KIEMELT 
KISKERESKEDELMI 
FORGALMAZÓJA

Az akcióban résztvevő 
termékekből kereskedelmi mennyiséget 

nem szolgálunk ki!

EGYEDI 
BEÉPÍTETT 

Ingyenes 
felmérés

és árajánlat 
készítés.

Gardróbok

Konyha-
bútorok

Tavaszi
AKCIÓ!
-10%

Hálószoba  
szekrények

Térelválasztók

Tolóajtós
szekrények      

06-70/866-6596
A kedvezmény a 2017. márciusában megrendelt bútorok munkadíjára vonatkozik.
email: indeco.butor@gmail.com, www.indeco-butor.109.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: 70/384-070039
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Miskolc-avas, Középszer utcában 61nm, 1+2 
félszobás, 7. emeleti, nagy konyhás, szép vilá-
gos, napfényes, erkélyes, jó állapotú panella-
kás eladó. Ár: 6,5M Ft. Tel.: 0630/408-3308.

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-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. emeleti, kilépő erkélyes, jó állapotú, nagy 
konyhás, tehermentes társasházi lakás kiváló 
lakóközösségben, 3 emeletes házban eladó. 
Ár:15,5M Ft. Tel.: 0630/408-3308.

Miskolc-Bulgárföld, Fazola H. utcában 43nm, 
1,5 szobás, 3.emeleti, tehermentes, kilé-
pő erkélyes, teljes körűen felújított, gázcirkó 
fűtéses társasházi lakás négyemeletes ház-
ban, jó lakóközösségben eladó. Ár: 7,8M 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: 5,3 M Ft. Tel.: 0630/408-3308.

Miskolc-diósgyőr, Árpád úton 54nm, 1+2 
félszobás, nagy konyhás, szép világos, 
6.emeleti, jó állapotú, tehermentes panella-
kás panorámás kilátással eladó. Ár: 6,9M Ft. 
Tel.: 0630/408-3308.

Miskolc-Győri kapu, Győri kapu úton a szol-
gáltatóházzal szemben 48nm, 2 szobás, 
4.emeleti, átlagos állapotú, tégla, konvek-
toros 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, 
szépen felújított, műanyag ablakos, tehermen-
tes, azonnal költözhető társasházi lakás 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.

selyemréten, a Kőrösi Csoma Sándor utcán 
eladó egy 57nm-es, 3. emeleti, felújított, 2 
szobás, 2 erkélyes gázfűtéses téglalakás. Fel-
újított lépcsőház, igényes lakóközösség! Irány-
ár: 7,8M Ft. Érd.: 30/535-7946.

Tehermentes, 45 m2 lakás alápincézéssel, 
villany, 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 ingat-
lanokat készpénzes vásárlással, teljes körű 
ügyintézéssel. Tel.: 0670-701-2271.

keresek Miskolcon eladó lakást, házat, meglé-
vő érdeklődőink részére. Ingatlanát rövid határ-
időn 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.

é p í T é s i  T e l e k

1058 m2-es telek eladó! Miskolc Szarka-
hegy belterületén melléképületekkel, sző-
lővel, gyümölcsössel, körbekerítve. Tel.: 
0620/526-7933.

Nyékládházán építési telek és viaszprés, NB 
keretléc eladó. Tel.: 0630/366-5928.

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

HUNTh m
Consulting Kft.

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%

PÁLYÁZATI
FELHÍVÁS 

A Miskolci Szakképzési Centrum pályázatot hirdet a 
Miskolci Szakképzési Centrum

Fazola Henrik Szakképző Iskolája

15, 75 m2 alapterületű 
büfé helyiségének

bérbe vételére.
A pályázat 
benyújtásának határideje: 
 2017. március 24. 12 óra

A részletes feltételek a 
www.miskolci-szc.hu 
oldalon olvashatóak.

 
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

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 
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Vásárolja meg Görömbölyön panorámás 
kilátású építési telkemet az Apátság utcá-
ban. Ár: 5,49 MFt. Tel.: 20/522-35-85.

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.

F ö l d ,  k e r T 

1200 m2-es zártkert alápincézett faház-
zal Erenyőben eladó. Villany, víz, gáz. Tel.: 
0670/235-0757.

andornaktálya, Kutyahegy 1039 nm zárt-
kerti gyömölcsös, ui. 60 nm pince előkert-
tel kedvező áron eladó. Tel.: 06-36/310-081, 
06-30/527-2319.

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

Ü d Ü l ő ,  N y a r a l Ó

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.

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.

pingyom, Pacsirta utcában 30 nm-es tetőte-
res faház, 1000 nm-es telken, 16 nm-es pin-
cével, sok gyümölcsfával, 300 nm vetemé-
nyeskerttel eladó. Ár: 1,99 M Ft. Tel.: 0670-
701-2271.

Ü z l e T ,  M ű H e l y ,  T e l e p H e l y

eladó Eger, Szépasszonyvölgy közpon-
ti helyén működő, bevezetett pinceborozó. 
Tel.: 06-30/905-8170.

Miskolc belváros szélén vállalkozói zónában 
Soltész Nagy Kálmán utcában újszerű álla-
potú, összesen 200 m2-es utcafronti iroda-
üzlet-bemutatóterem hozzá épült fűtött rak-
tárral, aszfaltozott udvarral, 700 m2-es telken 
eladó. Ár:39 M Ft.Tel.: 70/3383-936.

G a r á z s

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

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

é p í T ő a N y a G

kerítésfonat tavaszi AKCIÓ! Vadháló, rosta-
háló, csibeháló, hegesztett háló ketrecnek 
és kerítésnek, panel kerítések, tüskésdrót, 
horganyzott és fekete huzal. Minden ami a 
barkácsoláshoz kell kedvező áron. Keressen 
Hejőcsabán a Kerítés és Barkács szaküzlet-
ben! A régió legnagyobb választékával.  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, műszerész esztergát, marógé-
pet, kompresszort, invertert, kis gépeket. 
Tel.: 0670/624-5475.

a u T Ó

renault Megane 1,4 2000-es, 160.000 km-
el, friss műszakival, kevés esztétikai hibával 
eladó. Irányár: 390 eFt. Tel.:  70/358-3799.

Trabant kombi 1,1 karambolos, üzemképes, 
kitűnő motorral, javítható, 1 évi műszakival 
eladó Miskolcon. Tel.: 30/417-7576.

M O T O r k e r é k p á r

régi motorokat vásárolok, romos, hiányos 
állapotban is. Tel.: 30/9509-170.

B ú T O r

Thonet hintaszék eladó. Ár: 8000 Ft. Tel.: 
0620/243-9899.

H a N G s z e r

petrof pianínó zongora, világos, megkí-
mélt eladó. Tel.: 0646/370-962, 0630/670-
2995.

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.

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

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

á l l a T

előnevelt csirke előjegyzéssel eladó: április 
4-től, május 2-től, május 31-től. Tel.: 46/384-
470, 0620/252-0535.

Farm Color továbbtartásra való 3 hetes csi-
be kapható, nagyobb előjegyezhető. Érd.: 
49/342-637, 06-20/923-6477.

Gyönyörű, mélyalmos barna tyúk 649 Ft/
db, INGYENES házhoz szállítással. 25 db-ra 
2-ajándék. Jegyezhető: 06-70/776-3007.

Méhcsaládok NB és 1/2 NB kereten vagy 
kaptárral eladó. Tel.: 0670/779-6106.

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

e G y é B  e l a d á s

Bombar Gyártmány Fémipari új szalagfűrész-
gépek. Raktárunkból szállítható. Salgótar-
ján, Rózsa út 58. Kovács Gépker Kft.,  www.
kovacsgepker.hu,  06-30/308-9230.

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

eladó jó állapotban lévő gáztűzhely, mosógép 
és porszívó. Tel.: 0646/432-054.

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

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

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

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

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

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

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

ingyen elszállítom bútorait, hagyatékot, 
lakáskiürítést, lomtalanítást, háztartási gépe-
ket, vashulladékot, ruhaneműt, használati tár-
gyakat. Tel.: 06-30/257-1392.

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

ingyen elszállítom feleslegessé vált bútora-
it. Tel.: 0630/281-9428.

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

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

átalakít, felújít? Nálunk a legolcsóbb: 
festés, burkolás, homlokzati szigetelés, 
lapostető szigetelés. Nyugdíjasoknak 35% 
kedvezmény. Vizes falak szigetelése léze-
res beméréssel. Tel.: 0620/368-9282.

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

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

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

Jöjjön!

Felöltöztetjük!

EXTRA BÁLA 
és MOLETTI 
nem csak 
moletteknek!

KIS MÉRETEK
kedvezménnyel!

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

-50%

34-60 
méretig

TAVASZI 
VÁSÁR!

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

Már csak 2 hétig.

Az akció március 31-ig érvényes! 

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

RÉGISÉG
Felvásárló iroda
Hívjon minket!

70/517-36-50
régiségbolt l vétel és eladás

Miskolc, Ady E. u. 20. (a Búza téren)

Tel.: 70/517-3650

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

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

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

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

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

Megbízható számlaképes cég takarítást 
vállal Miskolcon. Irodák, üzletek, háztar-
tások takarítását egyaránt vállaljuk. Tava-
szi nagytakarítás, kertrendezés. Gyors, ala-
pos munkavégzés elfogadható áron. Érd.: 
06-20/411-3417.

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

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

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

sírkő sírhely takarítását vállaljuk Miskolcon. 
Ha Ön mozgásában korlátozott vagy váratlan 
teendője akadt, mi vállaljuk elhunyt szeret-
te síremlékének tisztítását, karbantartását. 
Hívjon bizalommal, mindenre van megoldás. 
Érd.: 06-20/411-3417.

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

redőny, reluxa, harmónikaajtó, stb., 
ablak és bejárati ajtó, párkány, küszöb, 
szerelése, készítése, közvetlenül a gyár-
tótól. Akár bérházban, akár családi ház-
ban lakik, forduljon hozzánk bizalommal! 
Továbbra sincs áremelés, kiszállási díj 
és ingyenes a felmérés, ugyanúgy, mint 
tavaly! Több, mint 15 éve elégedett ügy-
felek, referenciamunkák több megyében.
Amit lehet, megoldunk! Érd.: napközben: 
30/271-9656, este :46/360-613

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

újra megnyílt !Magic Sun! Mosoda és szo-
lárium  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.

V á l l a l k O z á s

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

M u N k a H e l y e T  k í N á l

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

47 éves férfi B kat. jogosítvánnyal állást 
keres. Tel.: 0630/343-2217.

a József Attila úti Auchan Áruház étel-
udvarán működő látványpékségbe kere-
sek megbízható cukrászt és péket. Fény-
képes 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.

ausztriai szőlőmunkára keresünk férfi mun-
kaerőt. Fényképes önéletrajzokat várjuk:  
munkapeterffy@gmail.com.  +36-30/369-
9201.

Budapesti munkahelyre kőműves, vassze-
relő, ács brigádot keresünk bejelentett mun-
kahelyre. Tel.: 06-30/9-141-141.

Melegüzemi betanított munkára, többmű-
szakos munkarendre kollégákat keresünk. 
Kiemelt bérezés, ingyenes szállás. Érdeklődni: 
70/637-4810,  www.humanexistence.hu
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Szőnyegtisztítás!
Pro� gépekkel, teljesen új technológiával,

akár 24 órás átadással!
10 m2 alatt:   1100 Ft/m2/db
10 m2 felett: 1000 Ft/m2/db

         Miskolcról ingyenes háztól – házig szállítás

Szolgáltatásaink:
l Ruhafestés, tisztítás l Szőnyegtisztítás

l Bőrfestés tisztítás l Lépcsőházak takarítása
l Kárpittisztítás l Felújítás utáni takarítások
l Extrém takarítás l Családi házak, lakások,

épületek általános takarítása 
l Cégeknek, intézményeknek,

magánszemélyeknek teljes körű takarítás.

Elérhetőségeink:
Mirafresh Kft.

Kazincbarcika, Építők útja 31.
06-70/398-9233    06-70/398-9218
03-70/398-9234       06-48/789-211

mirafresh.kft@gmail.com

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

Árnyékolástechnikai felsőfokon

Redőnyök, reluxák, roletták, 
sávrolók, szúnyoghálók,

20-40% kedvezménnyel 
március 14-től május 31-ig

NAPELLENZŐK, PONYVACSERÉK, 
EGYEDI ÁRNYÉKOLÓK 

KÉSZÍTÉSE, SZERELÉSE

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

CSEREPES LEMEZTETŐK 
készítése akár bontás nélkül 

a palára is.
Palatetők átfedése 

BITUMENES ZSINDELLYEL. 
Lapostetők 

HŐ- ÉS VÍZSZIGETELÉSE. 
CSATORNÁZÁS, KÉMÉNYRAKÁS. 

Ingyen árajánlat!
15% kedvezmény!
www.lackoteto.5mp.eu 
06-70/ 591-9739

KLÍMA-
SZERELÉS

 AKCIÓ:
Midea Blanc 3,5kW split
bruttó 220 000 Ft

(alapszerelés 5m-ig)

06-30/8731-764 
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

FEKETEFEHÉR SZAKBOLT
Miskolc, Batóház földszint 25. üzlet, 

a folyosó végén (a Ruhadoktor mellett) 
Blúzok 20% engedménnyel!
Ajánlatunk: alkalmi ruhák, együttesek, 

kardigánok, szoknyák, blúzok és blézerek

Stílus DivatáruStílus Divatáru

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

díjmentes kiszállás. 
Érd.: 70/456-3337

„PUMPI” DUGULÁS-
ELHÁRÍTÁS

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

TAVASZI AKCIÓ!

06-20/221-6233

Nyílászárók cseréje 
A-tól Z-ig

AKÁR
TELJES FELÚJÍTÁSSAL! 
RÉSZLETFIZETÉSRE IS!

Pl.: panel, fém biztonsági ajtó 
bontás, beépítés szegőlecezéssel. 

Redőnyök,  szúnyoghálók nagy 
választékban. Régi ablakok 

szigetelése.

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. 

PANNONJOB KFT.
Székesfehérvári munkalehetőség!

Br. 160000 Ft alapbér,
40-50% műszakpótlék, Br. 330000 Ft éves  

Cafeteria, Jelenléti Bónusz 10000 Ft,  
Hazautazás térítése, Fizetési előleg

06/20/336-3803
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INGYENES SZÁLLÁSSAL

Érdeklődni: 
30/324-7835 
(Hétköznapokon  
8.00-15.00 között)

Szórólapok, 
reklámkiadványok

terjesztésére 
megbízható, kézbesítésben 

jártas munkatársakat keresünk 
Miskolc-Görömböly

területéről.
Megváltozott 

munkaképességűek 
jelentkezését is várjuk!

NEM DIÁKMUNKA!

39
03

31

39
03

25

39
07

63
39

07
62

39
06

00

39
06

81

39
06

35

39
06

22
38

84
41

39
07

80

39
07

81

39
07

82

39
05

04

39
00

88

39
00

87
38

93
34



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

autószerelő és autóvillamosság szerelő kol-
légát keres 11 fővel dolgozó haszongépjár-
mű szerviz Miskolcra, 8 órás bejelentett bére-
zéssel, 7-15,30-ig tartó munkaidővel  Érd.: 
46-413-140 v. 30-3322-945 telefonon.

kőművest Miskolcra felveszek! Tel.: 
06-70/378-4535.

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

Munkájára igényes festőt-kőművest felve-
szek. Tel.: 0620/368-9282.

Villanyszerelői munkakörbe (építőiparba) 
hosszú távra munkatársakat keresek. Tel.: 
0620/364-2978.

zamárdiban egész éven át nyitva tartó 
étterem hosszú távra szakácsot keres. Szál-
lást, ellátást tudunk biztosítani. Érdeklődni: 
06/30/9460-512.

k i e G é s z í T ő  M u N k a
Miskolci 50-es szőke hölgy kiegészítő mun-
kát vállal otthonában. Tel.: 0670/632-8700.

O k T a T á s T  V á l l a l

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

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)

T á r s k e r e s é s
72 éves, jól szituált hölgy keresi élete pár-
ját komoly kapcsolat reményében. Tel.: du. 
0620/577-7364.

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.
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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.

Automotive  
Products Group

A Johnson Electric Csoport a világ egyik vezető 
mikromotor, hajtómű-alrendszer és hajtómű-alkatrész 
gyártója az autóipar, az általános ipar és az orvosi be-
rendezések piacának számára. Hajtómű megoldásaink 
üléseket és fényforrásokat mozgatnak, porszívókat 
és fúrógépeket működtetnek – 300 egyéb alkalmazá-
sunkkal együtt. Ügyfeleink számára mi vagyunk a biz-
tos megoldás!

Az Ózdon található gyáregységünkbe keresünk új kol-
légákat a következő pozíciókba:

Amennyiben pozícióink felkeltették az érdek-
lődését, kérjük jelentkezzen magyar és/vagy 
angol nyelvű életrajzával az alábbi weblapon: 
http://serendi.avature.net/JE, ahol a pozí-
ciók leírását és a követelményeket is megte-
kintheti. Önéletrajzát e-mailen is elküldheti a 
krisztian.merenyi@johnsonelectric.com címre.

Általános elvárások:
Felsőfokú végzettség műszaki és/vagy • 
minőségbiztosítási területen 
Gyártó cégnél szerzett legalább 3-5 éves • 
munkatapasztalat, melyből minimum 1-2 év 
minőségbiztosítási területhez kapcsolódó releváns 
szakmai tapasztalat
Minőségbiztosítási módszerek ismerete (8D, • 
Control Plans, FMEA, FTA stb.)
Autóiparban szerzett tapasztalat előnyt jelent• 
Angol nyelvtudás (egyéb európai nyelv ismerete • 
előny)
Lojális, proaktív és rugalmas személyiség, aki • 
nyitott a tanulásra és fejlődésre

Amit ajánlunk
Folyamatos tanulási és fejlődési lehetőség egy • 
dinamikusan növekvő autóipari gyártó cégnél
Versenyképes fizetés és kiemelkedő cafeteria • 
juttatások, éves bónusz
Utazási költségtérítés: tömegközlekedés 100%; • 
személygépkocsi 16 Ft/km

Senior Quality Engineer
és Production Quality 

Engineer

Mérnök gyakornok
Munkavégzés helye: Mezőkövesd

Feladatok:

Elvárások:

Előny:

Amit kínálunk:

b.farkas@eu.modine.com 3400 Mezőkövesd, Lövői út 35.

KÉRJÜK JELENTKEZÉSKOR PONTOSAN JELÖLJE MEG A MEGPÁLYÁZNI KÍVÁNT POZÍCIÓT!

Autógumi 
szerelő
munkatársakat

keresünk
stuttgarti, müncheni 

autószervizbe 
március végi 

kezdéssel. 
Tel.: 06-46/509-776 

o�ce@personalpartner.hu

A Trans-Sped Kft.
ANYAGMOZGATÓ-

RAKTÁROS
munkatársat keres. 

Munkavégzés helye: 
MISKOLC

Fő feladatok:
– a raktárba érkező anyagok szakszerű átvéte-

le, betárolása, nyilvántartásba vétele
– a raktárból kivételezendő anyagok szaksze-

rű kikészítése, kiadása, bizonylatolása

Elvárások:
– NKH gyalogkíséretű (3312) targonca 

jogosítvány
– szakirányú OKJ bizonyítvány (könnyűgépke-

zelő/nehézgépkezelő/targoncavezető)
– vállalatirányítási-raktározási rendszerben 

végzett adminisztratív munkatapasztalat

Előnyt jelent: 
– NKH vezetőüléses (3324) és vezetőállásos 

(3313) targonca jogosítvány
– B kategóriás jogosítvány

Munkarend: 
– hétfő-péntek 2 műszak, 

1 hét 06-14, 1 hét 22-06, vagy
– folyamatos 12 órás műszak

A pályázatokat a hr@delog.hu 
e-mail címre várjuk.

TÓTHTÓTH AU ÓSISKOLAAU ÓSISKOLAT
Nytsz: 05-0059-05

      Szuperinfó Miskolc
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Acélszerkezetes

színes garázs
11 színben már

160.000 Ft-tól

színes garázs

220.000 Ft-tól

Kutyakennel 3x2 m

99.000 Ft-tól

garázs már

130.000 Ft-tól

Megrendelés: 
06-30/747-7376, 06-30/748-5923 www.bomstal.hu

Bomstal garázsok
AKCIÓ!

A részletekről érdeklődjön telefonon, vagy
 látogasson el honlapunkra. Az akció május 31-ig tart.

Áraink a szállítást, 
összeszerelést is 

tartalmazzák!

• 
•  

•  

• 
• 
• 

• 
•  

  

• 
 

• 
• 
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Szuper ügyek Az öltözködés, a stílus. Folytatódik a BOKIK népszerű, Kamarai Társalgó című 
rendezvénysorozata, amelynek ezúttal az öltözködés, a stílus lesz a témája. A vendég Lacfi 
Ági üzleti-stílus tanácsadó lesz, előadásának címe: Bizalomépítés a ruhásszekrényből. 
A Társalgó időpontja: április 4. (kedd) 14 óra. Bővebb információ és jelentkezés: http://
bokik.hu

Terítéken a belügyek: betegség és emberség
Alapigazság, hogy  ■

nem érdemes egy ösz-
szetett, bonyolult dol-
got valamilyen részis-
meret alapján megítél-
ni. Ez vonatkozik a be-
tegellátásra is.  

Azért hoztam fel ezt a 
példát, hogy amikor a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kórház és Egyetemi Oktató 
Kórház II-es Belgyógyászati 
Osztályán tapasztalt élmé-
nyeimről beszélek, akkor vi-
lágos legyen, hogy nem egy 
körképet akarok adni a ma-
gyar egészségügyről.

Történt, hogy az egyedül 
élő 83 éves nagymamám be-
teg lett. Nem „hol volt, hol 
nem volt”-tal kezdődik a do-
log, hanem csütörtöki étvágy-
talansággal, pénteki rosszul-
léttel, szombati hányással, 
vasárnapi lázzal. Egy nap két 
ügyelet megjárta után megér-
keztünk az említett osztály-
ra magas hővel és kiszáradás 
gyanújával, ahol körülbelül 
másfél órás várakozás után 
foglalkoztak velünk.

Ez, annak tükrében, hogy 
volt még egy beteg, és es-
te negyed tíz környékére 

járhatott, talán még érthető 
dolog. Nagymamám ültő he-
lyében, kezében egy „bizton-
sági szatyorral” öklendezés 
esetére, révedt maga elé. A 
nem evés, nem alvás napok 
óta tartó kombinációja kime-
rítette. Végül vizsgálatokat 
kértek neki, és befektették az 
osztályra. Szóltunk az ügye-
letes nővérnek, hogy nézzen 
már rá, mert félünk, lázas, 
mérje meg a hőjét. 

Ezt ő készséggel megígér-
te. Másnap délelőtt újra be-
szaladtunk, mert néhány 
dolgot nem tudtunk bevinni 
nagyinak előző este. Akkor 
még mindig nem mértek lá-
zat neki, de a homlokán már 
egy tojás megbuggyant vol-
na. Másik nővér, új kérés, új 
ígéret. Délután, amikor újra 
bementem hozzá, döbbenten 
hallottam, hogy, bár már egy 
kért vizsgálaton túl van, a hő-
jét még mindig nem mérték 
meg. 

Az ígéretet újfent megkap-
tam, ám amikor arról érdek-
lődtem, hogy mi lett a délelőt-
ti hasi ultrahang eredménye, 
azt mondták, telefonon ér-
deklődjek következő nap. 

Idetartozik, hogy aznap kö-
rülbelül negyvenszer hívtuk 
itthonról az osztályt felvilá-
gosításért, még a két látogatás 
között, ám vagy végigcsörgött 
a telefon, vagy felvették, majd 
újra lerakták a kagylót. A ke-
zelő, amikor már sokadszor 
kötött ki nála a vonal, annyit 
mondott, ez számára kelle-
metlen, de ez van, ő nem tud-
ja mások helyett felvenni. 

Nem megyek bele az olyan 
toposzokba, mint az ápolók 
hozzáállása, hiszen a fásult-
ságot és az érdektelenséget 
akár félre is értelmezhetem, 
vagy lehet, nem állandó álla-
potról van szó,.Annál is in-
kább, mivel a külső váróban 
belebotlottam egy kissé meg-
tépázott plakátba, ami a be-
tegek jogait harsogta. A szí-
nes lapon számos olyan dolog 
szerepelt, ami a kétnapos ta-
pasztalat után inkább tűnt 
hangzatos fikciónak, mint 
számon kérhető jognak. Ez-
után hazafelé indultam, de 
már a kocsiban eldöntöttem, 
hogy megosztom a tapaszta-
lataimat. Lehet naiv vagyok, 
de még hiszek a nyilvánosság 
erejében.. SZI - BM 

Az ásványfesztivál csodálatos világa
Különleges ásványbemutatók, ismeretterjesztő programok, földtudományi játszó- ■

ház, kiállítások, előadások és ásványkülönlegességek várták az érdeklődőket március 
11-12-én a XXXV. Miskolci Nemzetközi Ásványfesztiválra az Egyetemvárosban.

Az ásványgála nagy élményt jelentett mindenkinek, különösen a fiataloknak, aki érdeklődnek a termé-
szet, az ásványok, az ékkövek, kristálymodellek és kövületek sokunk számára elrejtett értékei iránt. A 
látogatók megismerekedhettek az év ásványával, a kvarccal. Az év ősmaradványával a barlangi med-
vével. Szenzációs felfedezés: új ásványra (neve Rudabányait) bukkant egy amatőr kutató Rudabányán. 
A legújabb magyarországi ásványt is megtekinthettük az ásványfesztiválon. 

                                                     Fotók: Buzafalvi Győző                                                                               SZI - BGy

Az ideális közlekedéshez a 
forgalomban szereplők tu-
dása, érzéke és műveltsége 
szükséges. 
Tapasztalatai között kinek ne 
lenne elszomorító és kellemet-
lenül ható esemény, élmény, 
melynek hatására hallgatósága 
megdöbben, sőt meg is rémül. 
Nem kell ahhoz baleset okozása 
vagy elszenvedése, hogy egyre 
többekből kitörjön a kártékony 
vadállat, az erőszakos, kímé-
letlen viselkedés. Ezek a saját 
magukat rendkívül nagyra tartó, 
általában nemcsak goromba, de 
buta emberek nem nevezhetők 
egyszerűen illetlennek. Primití-
vek, bántóak, fülsértőek, akár 
igazuk van, akár nincs, de leg-
többször nincs. is.
Az edzettebbek is csodálkoz-
nak azon – tisztelet a kivételnek 
-, hogy ilyen alpári lett a köz-
lekedési morál, pedig ez csak 
társadalmi állapotaink hű tük-
re. Elég bekapcsolni a tévét, a 
politikusok egymás szavába 
vágnak, nem kíváncsiak csak 
önmagukra. A parlamenti “vi-
takultúra” színvonaláról meg 
jobb nem beszélni. Ha nekik ott 
szabad, akkor lent miért ne, a 
rossz példa ugyanis ragályos. 

Az autóvezetés divatos rendel-
lenessége, amikor az előttünk 
haladó nem használja indexét, 
bármerre is fordul, mondván ta-
lálja ki az utána jövő. Az is gya-
kori jelenség, hogy balra nagy 
ívben mellékútról elénk vágnak, 
minket leszorítva és erős féke-
zésre kényszerítve bennünket. 
Nő azok tábora is, akik bátran 
áthajtanak a piroson, minden 
következmény nélkül. Még a 
nőnap sem szent. Egy 45 kilós 
hölgy enyhén rádudált az előtte 
álló autósra, hogy induljon, mi-
vel zöldre váltott a lámpa. Kiug-
rott egy 50 körüli marcona férfi, 
láthatóan felkapta a vizet és le-
teremtette a kismamát (akinek 
egyéves csemetéje bekötve a 
hátsó ülésen), hogy merészeli 
őt vegzálni, s a nagyobb nyoma-
ték kedvéért rácsapott a jármű 
tükrére. Az ijedelem, a rémü-
let lett úrrá a fiatalasszonyon 
és útitársnőjén, attól féltek a 
dúvad összeveri őket. Szeren-
csére idáig nem fajult az ügy, 
de otthon a férjét úgy kellett 
lecsillapítania, hogy ne vegyen 
elégtételt önbíráskodással. Vé-
gül nem tettek feljelentést sem, 
megkímélvén magukat a feles-
leges procedúráktól.
Mi újságírók is rendszeresen 
foglalkozunk ezekkel a kérdé-
sekkel egy- egy eset kapcsán, 
sőt némely cikk még egy erköl-
csi prédikációval is felér... És a 
helyzet egyre csak romlik.

    SZI - Buzafalvi Győző

BOROTVAHAB
Nőnapi 

„ajándék”
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 az
Számos Valentin napi 

Alfa Ékszer

Az ékszer

örök ajándék!

Tekintse meg tavaszi 

akcióinkat és megújult 

kollekciónkat!

Alfa Ékszer
Kiemelt 

karikagyűrű 
AKCIÓK!

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

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!

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.

-30%

A készlet erejéig.

Viktória

Március 20-tól
ÚJRA NYITVA

Miskolc, Zsigmondy út 2. 
(volt Észak-Terv épülete) 

Tel.: 06-70/408-3948
Nyitva tartás: H-P: 8-17-ig

VARRODA 
MINTABOLTJA 

ÚJ tavaszi  árukészlettel 
várjuk kedves 
vevőinket!

kedvezmény
minden 

termékünkre !

 hőszigetelő üvegezéssel
 fa léccel vagy 

    műanyag profillal
 zárcserével
 asztalosmunkával
 bontás nélkül, az eredeti 

 szerkezet megtartásával.

Erkélyüvegezés 
lakatos munkával együtt!

RÉGI TÍPUSÚ
FA nyílászárók

utólagos 
hőszigetelése.

Teljes körű üvegezés!

Helyszíni munkavégzés!

www.glasker.hu

Miskolc-Diósgyőr
Nagy Lajos király u. 23.

Tel.: 46/531-482
06-30/619-9825

   
    

        
         

       
  

 

      

  

  

 
    

      
         

    
    

    
 

        
      
  

      
        

         
         

 

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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   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! 

Miskolci

KONTÉNERES SZÁLLÍTÁS

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

06-20/221-1507

ROVARIRTÁS
ÁGYI POLOSKA

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

Sáfrány Miklós 06-30/822-0730

EMELKEDNI FOG A GUMI ÁRA?
GUMISZERELÉS GYORSAN, BEJELENTKEZÉS NÉLKÜL!

21 ÉVE AZ ÖNÖK SZOLGÁLATÁBAN!
GUMIDISZKONT ÁRUHÁZ  Miskolc, József Attila u. 51. Tel.: 46/413-756

MEGÉRKEZTEK AZ ÚJ NYÁRI GUMIK!
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