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Miskolc 03. hét
Állatról emberre

Bár az állatról emberre terje-
dő betegségek, avagy szak-
nyelven zoonózisok közül a 
szalmonella okozza a legtöbb 
bajt, a házikedvencek is ve-
szélyforrást jelenthetnek. 
/11. oldal

Megépült az M30-as gyorsfor-
galmi út egy csaknem két ki-
lométer hosszúságú szakasza 
Tornyosnémeti és a magyar-
szlovák határ között./11. oldal

Egy lépéssel előbbre
Miskolc a múltban. Laczó József, az 
Észak-Magyarország volt fotórovat vezetőjének  
a képeiből nyílik tárlat A fotóriporter címmel 
Sajószentpéteren, a kulturális központban 
január 22-én, délután 4 órakor.  A nyolcvanadik 
születésnapjához közelítő fotóriporter számos 
nemzetközi díj tulajdonosa. Az ötvenes évek 
közepétől dokumentálta megyénk eseményeit. 
Képünkön Miskolc belvárosa látható a 
hetvenes évek elején. Laczó Józseffel készített 
interjúnkat a 3. oldalon olvashatják.
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PB gázpalack rendelés

LUXFERO
www.luxfero.hu

INGYENES házhozszállítással!

AKCIÓ!
Az akció kizárólag PB-gázpalack cseréjekor és a készlet erejéig érvényes!

RENDELÉSFELVÉTEL
06 46 303 503
Normál tarifával hívható telefonszám.
06 30 505 1364

Telefonos rendelés esetén 
ajándék 100 Ft kedvezmény +

Jogszabályváltozás miatt 
kizárólag előzetes 

megrendelésre tudjuk 
palackját kiszállítani!

Miskolci TŰZIFA telep
Bükk, tölgy, gyertyán

Tekintse meg készletünket, 
megbízható, gyors, korrekt kiszolgálás. 

Miskolc, Zsigmondy út (IVECO szalon mellett)
Érd.: 20/213-7238

SZERVO kormányművek, 
szivattyúk, kardántengelyek, 

felnik  javítása, 
GUMI és GYORSSZERVIZ
06-30/9286-648

www.autojavitasmiskolc.hu

A Jade Gold Kft.
(06-70/943-4744)

miskolci üzletébe 
ékszerbecsüst

felvesz. A motivációs levelet és a fényképes 
önéletrajzot az allas@aranyaruhaz.com 

e-mail címre várjuk.

Látogass el toborzó napjainkra, ahol bôvebb tájékoztatást 
kaphatsz operátori munkalehetôségünkrôl!

2018. 01. 24. 13:00 Felsôzsolca, Sport utca 1. - Rendezvények Háza
 Alsózsolca, Görgei utca 1. – Közösségi Ház
2018. 01. 25. 10:00 Mályi, Botond utca 3. – Közösségi Ház
 Kistokaj, Szabó L. utca 51. – Közösségi Szolgáltató Tér
2018. 01. 25. 13:00 Arnót, Petôfi S. utca 118. – Mûvelôdési Ház
2018. 01. 26. 08:30 Szirmabesenyô, Kossuth utca 42. – Mûvelôdési Ház
Gyere el, és szólj ismerôseidnek is, mi biztosan ott leszünk!

Építsd velünk a karriered 
a miskolci Bosch-nál!

Ha nem tudsz részt venni a tájékoztatón, de érdekelnek 
munkalehetõségeink, keress minket bizalommal a 

06-70/66-55-850; 06-70/66-55-617-es telefonszámok egyikén!

Miskolc, Csabavezér út 41.
Miskolc, Gárdonyi G. út 29.

Tel.: 06-46/314-314
hazker@hazker.hu

www.hazker.hu
www.facebook.com/hazkerkft

MŰANYAG ABLAKOK
nagy színválasztékban 
és profil vastagságban

BEJÁRATI AJTÓ: 
fa–fém–műanyag 

már 40.000 Ft-tól
Beépítésre
garanciát 

vállalunk!

Raktári 
készletről 

is!

1,7 m3

1,7 m3

Tűzifa
27000-38000 Ft 

Ömlesztett
25000-33000 Ft 

Faipari 
hulladékfa

11000 Ft/m3 

Brikett
(fa–napraforgó)
60–80 Ft/kg
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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

NYUGDÍJASOK FIGYELEM!
Kevés a nyugdíja? 

Nem tud tisztességesen megélni? 
A rokonok nem támogatják? 

Itt a lehetőség! Havi életjáradék. 
Részletekért keressen bizalommal! 
06-20/345-6780

DUNNÁBÓL PAPLANKÉSZÍTÉS
LAKÁSTEXTIL - RÖVIDÁRU 

RUHAJAVÍTÁS, CIPZÁR CSERE.
3561 Felsőzsolca, Kassai út 6. 

Tel.: 46/383-437
Nyitva: H, P: 9-17 l K: 10-14 l Sz, Cs: 9-14 l Szo-V: zárva

2018. január 31-ig

11.990

5 db beltéri ajtó 
vásárlása esetén 

50% 
kedvezmény 

a kilincs árából64.990

INDULÓ KÉPZÉSEINK:

  Targoncavezető    Emelőgépkezelő
  Munkavédelmi technikus
  Tűzvédelmi előadó és főelőadó
  Kisgyermek gondozó
  Élelmiszer- és vegyi áru eladó 
  Boltvezető    Vendéglátó eladó

Oktatási Stúdió 90’ Kft.
3529 Miskolc, Csabai kapu 25.
www.oktatasi-studio.hu
46/401-006 • 70/618-6005
Engedélyszám: E-000042/2013
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Szuper ügyek
Már általános isko- ■

lás korában rabul ejtet-
te a fotózás varázsa 
Laczó Józsefet, és most 
közel 80. évéhez is 
mindig előveszi gépét, 
ha olyat lát, amit érde-
mesnek tart megörökí-
teni.  

Egykori régi északos kol-
légám szerint a fotózást nem 
lehet abbahagyni. A fotóri-
porter című kiállítása hétfőn 
nyílik Sajószentpéteren.
- Már gyerekként megsze-
retted a fotózást...

- Ahogy kezdődött, sosem 
felejtem el: Patakon egyik 
osztálytársamnak volt egy 
akkortájt divatos Pajtás 
fényképezőgépe. Mi ezt ak-
kor nem engedhettük meg 
magunknak. Mindig men-
tem velük, hogy lefotózzam 
őket. Utána beadtuk a fény-
képésznek, hogy csináljon 
belőle 6X6 méretű képeket. 
Következő lépcsőként a Bor-
sodi Bányász üzemi lap fel-
vett gyakornoknak,1955-ben 
elvégeztem Pesten a kétéves 
fényképésziskolát. Egyik gya-
korlati óránkon 8-10 felvételt 
kellett készítenünk. Utána a 
tanár úr így korholta a többi-
eket: a Laczó is ugyanott volt, 
ahol ti, de ti mintha ott sem 
lettetek volna. Önbizalom-
serkentő cseppekkel ellátott 
egy életre. Érettségi után fo-
tós lettem. Veres Mihály és 
Paulovits Guszti biztatására 
1972-ben az Észak-Magyar-
ország megyei napilaphoz 
szegődtem fotóriporternek, 
1985-től tíz évig a fotórovatot 
vezettem, majd az Új Észak-
hoz igazoltam. Ez balfogás 
volt, elkábítottak ígéretek-
kel. Egy dologért nem saj-
nálom, mert a megye egyik 
legjobb fotósát, Verocskát 
(Éder Vera) én indítottam 
el a sajtópályán. A lap meg-
szűnte után nyugdíjba men-
tem, de hála Mészáros Sanyi 

kommunikációs igazgató-
nak, még 10 évig az ÉMÁSZ-
újságnál dolgoztam.
- A technika fejlődésével 
mennyivel lett könnyebb a 
fotósok munkája?

- A hőskorszakban filmet 
tekercseltem a masinába. A 
fürdőszobát rendeztem be 
labornak. A kádat deszká-
val takartam le: előhívtam, 
fixáltam, nagyítottam, szá-
rítottam. Táblát raktam az 
ajtóra: Tilos a belépés! Be-
méretezve adtuk le a nyom-
dának a papírképet, a nyom-
dászok rávitték a lemezre, azt 
maratták. Konzultáltam ve-
lük, hogy keményebb vagy 
lágyabb hívót készítsek. Na-
gyot változott azóta a világ, 
profin kell bánni a digitális 
technikával. Végig gondolva 
a múltat és a jelent, a tech-
nika jóvoltából lerövidült az 
idő, nincsenek idegfeszítő pil-
lanatok, de igazán jót alkot-
ni nyugodt légkörben lehet. 
Én csak Nikonnal dolgozom, 
mert nekem az jelent min-
dent. Ott szeretek lenni, ahol 
nyüzsgés, mozgás van, ahol 
rögzíteni lehet az érdekes tör-
ténéseket. Annak idején az 
MTI-től, a Népsporttól tele-
objektívvel, motorossal érke-
ző kollégákat irigyeltem, de 
megjelent fotójukkal szembe-
sülve megnyugodtam, ilyet 
én félkézzel is tudtam volna 
csinálni.

- Sok emlékezetes sztoriban 
volt részed...

- Kéthasábos címlapfotót 
rendeltek Lenin évforduló-
ra a Bányásznál. Kitaláltam 
egy montázst. A könyvtár-
ban összeszedettem a mű-
veit, lefotóztam a diósgyőri 
Lenin-szobrot, háttérnek a vi-
lágtérképet tettem. Egy őrült 
feljelentett a pártbizottságon 
tiszteletlenség miatt, mert 
szerinte a Jeges-tengerbe ló-
gott a vezér feje. Hruscsov 
1964-ben Barcikára látoga-
tott. Mi a berentei szénosz-
tályozónál leragadtunk, így 
csak a konvojt fotózhattam 
le, de ez se jelenhetett meg. 
Amikor a Sajóbábonyi Ve-
gyiművekben a robbanás 
pusztítását megörökítettem, 
a rendőrök lefoglalták a ne-
gatívokat. Egy ünnepségről 
érkeztem 1973-ban az LKM-
be, ahol Vályi Péter minisz-
terelnök-helyettest szörnyű 
baleset érte. Csak a helyszínt 
tudtam fotózni, a kokillákat. 
Kórházba vitték, de engem 
nem engedtek be, Zsike, a fe-
leségem (akivel 1959-ben kö-
töttünk házasságot) ott dolgo-
zott, de ő sem tudott segíteni. 
Amikor az ércelőkészítőmű 
2 kéményét szépen átfestet-
ték, a képaláírásom ez volt: 
Inkább azt kellett volna meg-
oldani, hogy ne füstöljön. A 
szerkesztőm rám rivallt: „Te 
hülye fotós, azt hiszed, ez így 

lehozható? El-
küldtem a Lúdas 
Matyinak a Tü-
csök és bogár 
rovatnak. Le-
hozták, aznap 
berendeltek a 
pártbizottság-
ra, egy ejnye-
bejnyével meg-
úsztam. Kádár 
János 3 napos 
borsodi látoga-
tásakor albumot 
kellett készíte-

nem a turné állomásairól, 
amit a főszerkesztő adott át 
Mezőkövesden a főtitkárnak. 
Prémium lesz érte - ígérte. 
Ez is elfelejtődött, akárcsak 
a múzeumnak felajánlott te-
mérdek negatívjaimért fel-
ajánlott plecsni.
- Összességében elégedett 
lehetsz, hiszen nyertél az 
Ezüstgerely-pályázaton, 
megkaptad Lipcse külön-
díját, a fotógrafikai bien-
nálén az Európa -fődíjat, 
a MÚOSZ Aranytollára is 
felterjesztettek...

- Utóbbit más vitte el. A 
Focisták című képem meg-
tetszett a sportzsűrinek. A 
lipcsei díj szépséghibája, 
hogy nem engedtek ki át-
venni, mondván itthon van 
rám szükség, így más hozta 
haza. A fődíjas Matyó lako-
dalmas mostanra se évült 
el: a hosszú asztalon üres 
tányérok sorjáznak, várako-
zó kislányok tereferélnek, 
mert biztosak abban, hogy 
hamarosan derű és jókedv 
lesz a teremben. Tárlatok so-
kaságán mutattam be a me-
gye életét, emberi sorsokat. 
Nagy bánatomra egyedül 
Sárospatakra nem hívtak. 
Ma is rendszeresen fotózok. 
Megtanultam élni a közössé-
gi média nyújtotta lehetőség-
gel, a Facebook világa igen 
hálás közönség. 

SZI - Buzafalvi Győző

A fotózást nem lehet abbahagyni

Száraz lábas túra. A Miskolctapolca Barlangfürdőben  január 22–február 1. 
között felújítási munkálatokat végeznek. A karbantartás ideje alatt a fürdő és gyógy-
ászati részlege, a Barlang Aquaterápia is zárva tart. A fürdő legközelebb február 2-án, 
pénteken lesz nyitva a nagyközönség előtt. A karbantartási időszakban száraz lábas 
túrán járhatják be a természetes barlangjáratokat az érdeklődők január 27-28-án.

Bár lehet, az Egyiptom rajongók 
most a szívükhöz kapnak, de én 
év végén véletlenül kerültem eb-
be az országba. Egy távolabbi 
földrészen szerettem volna el-
tölteni ezt az időt, ahol mindig 
meleg párás, harminc fok feletti 
a hőmérséklet. De eltaktikáztam 
magam. Mármint a repülőjegy 
vásárlását. Addig, addig vártam 
a jobb jegyre, amíg egyre csak 
drágább és drágább lett. Aztán 
egy utazásszervező rákérdezett: 
ha napsütésre vágyom, miért 
nem megyek Egyiptomba?
Az indulás előtt végigolvastam 
minden tudnivalót az országról. 
Félelmeket a terrorizmusról, a 
fertőzött vízről, az erőszakos 
árusokról, a mindenhol bak-
sisért kezet nyújtó helyiekről. 
Az, hogy fegyveres katonák a 
mindennapok részei, számom-
ra nem újdonság, hiszen az idén 
nyáron Cipruson is ez volt a ter-
mészetes állapot. A kávézóban 
úgy ült mellettem két rendőr, 
hogy a géppisztolyukat és a go-
lyóálló mellényüket az aszta-
lomnak támasztották.
És kell-e félni Egyiptomban? A 
válaszom nem. De az óvatos-
ság ajánlott. Főleg akkor, ha az 
utazó ki szeretne lépni a szál-
lodán túl is. Mert Egyiptom 
tényleg két véglet. A turistás 
– gazdag világ és a szegény-
ségben élő tömegek. A turiz-
musból élők persze mindent és 
azon túl is megtesznek, hogy az 
odaérkező újra visszamenjen. 
Elegáns szállodák sorakoznak 
a Vörös-tenger partján, olyan 
ételválasztékkal és minőséggel, 
különleges gyümölcsökkel, ami-
től tényleg leesik a vendég álla. 
Kairóba tartva a repülőn meg-
ismerkedtem egy jóképű ma-
gyar-egyiptomi férfival, akinek 
az édesapja egyetemi évei alatt 
talált rá a magyar édesanyjára. 
Tőle hallottam a helyi mondást: 
az európaiak azért esznek, hogy 
éljenek, az egyiptomiak azért 
élnek, hogy egyenek. Így aztán 
tényleg nem lepődtem meg az 
ételválasztékuk minőségén és 
mennyiségén.
De amikor elhagyja az ember 
a szállodát és a műemlékeket, 
valahogy úgy érzi magát, visz-
szament az időben. A tető és 
ablak nélküli düledező házak a 
csatorna partján, tömegközle-
kedésként használt tuk-tukok. A 
százmilliós országban 23 millió 
ember analfabéta, az általános 
iskola nem kötelező. Ha valaki-
nek a havi bére 100 dollár, az 
már jó fizetésnek számít.
Ilyen élmények után arra gon-
dolok: ugyan mi miért is nya-
valygunk olyan sokat itt Európa 
közepén? Persze ha jönne egy jó 
tündér, akitől kérni lehetne, én 
azt szeretném: télen talán töb-
bet süssön a nap.

SZI – Maros Éva

RÚZS

Egyiptom 
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a Daru utcán 55 nm-es, 2 szobás, igényes, felújí-
tott, hőszigetelt, tégla falazatú, gáz-církó fűtésű 
sorházi családi ház nagy terasszal, kertkapcso-
lattal, melléképületekkel, tehermentesen eladó! 
Ár: 8,9 M Ft. Tel: 0670-701-2271.

a Diósgyőri városrészen, a Vörös utcán eladó egy 
különálló 400 nm-es telken egy 80 nm-es, jó álla-
potú, tégla építésű családi ház. Ár: 13.990.000 
Ft. Telefonszám: +36 70 603 6037.

a Tamási Áron utcán eladó egy jó állapo-
tú, háromszobás, 100 nm-es, tégla építésű, 
D-Ny-i tájolású családi ház 360 nm-es telekkel, 
35 nm-es pincével. Ár: 20,9 M Ft. Tel: 0670-
701-2271.

a Csabai kapuban FŐ ÚTON SAROKTELKEN 375 
m2-es, 9 szobás, 2 fürdős, 2 konyhás, 3 lakrész-
ből álló családi ház ALKALMI ÁRON eladó. BEFEK-
TETÉSNEK IS KIVÁLÓ, iroda, rendelő, stb. Ár: 33 
M Ft. Tel.: 06/30-227-2273.

Bánrévén (közvetlenül a Szlovák határ 
mellett) csendes utcában 990 m2 telken 80 
m2-es, összkomfortos, (2 szoba + nappali)  
családi ház eladó. A házhoz nyári konyha, 
garázs, pince, fúrt kút tartozik. Fűtése gáz-
konvektor + cserépkályha, a meleg víz ellá-
tásáról gázbojler gondoskodik. Irányár: 3,4 M 
Ft. Érdeklődni hétköznap 17 óra után, hét-
végén egész nap a 06-20/260-95-17 tele-
fonszámon lehet.

edelényben a Borsodi úton, 2 szintes, tégla épí-
tésű, 5 szobás, tehermentes, összkomfortos csa-
ládi ház 2800nm telken, kis halastóval eladó. Ár: 
13,9 M Ft. Tel: 0670-701-2271.

eladó gyönyörű családi ház Alsózsolcán, szé-
pen felújított. Sürgős! Betegség miatt. Tel.: 
0620/528-8869.

Homrogdon 2 db 140 m2-es 4 szoba+nappalis, 
SZÉP ÁLLAPOTÚ ház eladó. FELÚJÍTOTT, fűtése 
gázcirkó+vegyes kazán, garázs, fedett gk beál-
ló, melléképületek, sok termő gyümölcsfa. Ár: 
8,5-9,5 M Ft. Tel.: 06/30-227-2273.

Mezőcsáton, kiváló lakóközösségben 120 nm-es 
felújított családi ház eladó!!! Ár: 9.299.000 Ft. 
Telefonszám: +36 70 603 6037.

Miskolc, Tamási Áron utcában eladó egy 108 
m2, masszív, 3 szobás, kétszintes családi ház 
350 m2-es telken. Tégla építésű, gáz közpon-
ti fűtéssel, új hőszigetelt ablakokkal, garázzsal, 
pincével, rendezett udvarral. Az utca biztonsá-
gos, kulturált szomszédsággal. Irányár: 22,49 M 
Ft. Érd.: 0630/535-7946.

Miskolc-Hejőcsaba központi részén kétszin-
tes épület külön mérőkkel, bejárattal, nagy tel-
ken, garázzsal, akár megosztva is eladó. Tel.: 
70/605-1726.

Miskolctól 20 km-re, 300 négyszögöles ingatla-
non összkomfortos parasztház melléképületek-
kel, nyári konyhával eladó Berzéken. Ugyanitt 
hagyatékból bútorok. Tel.: 06-30/574-7136.

Nyékládházán 90 nm-es, háromszobás, köz-
ponti + vegyes fűtéssel rendelkező, tégla építésű 
családi ház tehermentesen eladó! Ár: 11.990.000 
Ft. Telefonszám: +36 70 603 6037.

sajólád frekventált részén, posta, boltok a közel-
ben, eladó egy 75 nm-es, felújított, hőszigetelt 
családi ház közel 3000 nm-es gazdálkodásra is 
alkalmas telken. Ár: 6.490.000 Ft. Telefonszám: 
+36 70 603 6037.

Kos - Nagy felelősséget 
varrhatnak az Ön nyakába és 
bár kitüntetésnek is vehetné 
a bizalmat, Ön mégis ellen-
ségének érzi a főnökét. De ne 

ítélkezzen elhamarkodottan, mert ezek 
az érzések régi sérelemből táplálkoznak. 
Szerelmi életére is a féltékenység lesz a 
jellemző, hála a Vénusz állásának.

Bika - Kiválóan kezdi ezt a 
hetet: egyszerre hat bolygó lesz 
a Bakban, ami a Bikákat meg-
nyugtatja. Végre biztonságban 
fogja érezni magát. Ez kikap-

csolódásra kínál lehetőséget, amire a 
szerdai Bak újhold a legkedvezőbb. Ekkor 
nyugodtan átgondolhatja minden prob-
lémás dolgát! Ne hagyja ki a lehetőséget!

Ikrek - Bár a hét eleji boly-
gófelvonulás Önt nem 
érinti közvetlenül, viszont a 
környezetében lévők a szokott-
nál zárkózottabbak lesznek. 

Jobb lenne, ha ennek nem tulajdonítana 
túl nagy jelentőséget. Szerdától egyre jobb 
passzban lesz, így a hét közepétől már 
oldódik a feszültség.

Rák - Nagyon zsúfoltnak 
ígérkezik a hét eleje, azt se 
tudja majd, hová legyen. Még 
szerencse, hogy jól bírja a tem-
pót és képes lesz folyamatosan 

orvosolni a problémákat, elvégezni az 
Önre váró feladatokat. Baráti találkozókra 
és kikapcsolódási lehetőségekre nemigen 
lesz lehetősége.

Oroszlán - Uralkodó boly-
gójának az Uránusszal alkotott 
négyszöge nehéz helyzetet te- 
remt a kapcsolatában. A  
feszültséget enyhíti a Vénusz  

jelenléte: a kedvességével, a szelídségével 
és a csáberejével mégiscsak leveheti 
a környezetét a lábáról. Nagymacska 
mivoltát tegye félre kicsit.

Szűz - A hangulata szokatlanul 
változékony és ingatag lehet, 
de úgy érezheti, hogy ebből 
semmit nem mutathat ki. A 
konfliktusok elől pedig a tevés-

vevésbe menekül. A rendszeretete jó  
tulajdonság, de nem bújhat ebbe a 
problémái elől. Gondolja át a dolgokat és 
próbáljon hideg fejjel érvelni!

Mérleg - Uralkodó bolygója a 
Nappal áll együtt, ugyanakkor 
nehéz fényszöget zár be az 
Uránusszal is. Ön a hagyo-
mányos értékrend híve, de a 

társa valósággal bombázza Önt azzal, hogy 
elmaradott, túl konzervatív. Ezen csak úgy 
segíthet, ha túllendülve a gátlásain újra-
fogalmazza magában a dolgokat.

Skorpió - A társa jogosan 
vetheti a szemére, hogy többet 
törődik a munkájával, mint 
vele, s a családjával. Sajnos 
még az a vélekedése is jogos 

lehet, hogy egy kollégája iránti érzelmei 
is mélyebbek, mint a kapcsolat azt meg-
engedné. Ez persze nem feltétlenül van 
így, de a gyanú akkor is megfoganhat.

Nyilas - Ne lepődjön meg, 
hogy még ezen a héten is a 
pénz lesz a figyelme közép-
pontjában! Ritka és épp ezért 
nagy jelentőségű, hogy tízből 

hat bolygó jár a Bakban: Nap, Hold, 
Merkúr, Vénusz, Szaturnusz és Plútó. Ettől 
hajlamos lesz folyton a pénzt számolni, de 
szakítson időt másra is! 

Bak - A héten bizony több 
bonyodalommal is szembe 
kell néznie. Hirtelen azt se 
fogja tudni mihez kezdjen, 
mely problémáját kellene előbb 

orvosolnia. Mindenképpen állítson fon-
tossági sorrendet, különben el fog veszni 
a részletekben és a feladatok között. Kap-
csolata azonban harmonikusnak tűnik.

Vízöntő - Olyan kellemes 
élmény éri a napokban, hogy 
akik eddig csalódást okoztak 
Önnek vagy megbántották, most 
egyszeriben segíteni akarnak 

Önnek és jóvátenni azt, amit elszúrtak. 
Ne legyen dacos, hanem hagyja, hogy 
megtegyék. Így akár újjá is éledhetnek az 
elgyötört kapcsolatai!

Halak - A baráti kapcsolatait 
most fontosabbnak élheti meg 
a szerelemnél. Ne is csodálkoz-
zon azon, ha ez bizony szemet 
szúr a kedvesének és bántja is 

őt ezzel. Kivéve, ha Önök között legalább 
olyan mély barátság van, mint amilyen a 
többi barátaival. Mindenesetre figyeljen 
jobban az egyensúlyra!

 HOROSZKÓP 4. HÉT (2018. január 22-től január 28-ig)

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: Inform Média Lapkiadó Kft. 4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 11. 

Tel.: 52/526-626 Fax: 52/526-615 Nyomdavezető:  Dubóczki Tibor  
Terjeszti: Szuperinfó Média Kft.  Sokszorosítás ideje: csütörtök Megrendelési szám: 2018/3. 

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

Szolgáltatásaink: 
l egyedi méretre gyártás felár nélkül
l árnyékolástechnika, redőny, szúnyogháló
l ingyenes helyszíni felmérés, árajánlat készítés
l párkányozás – műanyag, gránit, műkő- és mészkő anyagokból

A feltüntetett árak tartalmazzák a bontást, beépítést, takarást, külső-belső
műanyag párkányokat, törmelékek elszállítását és az ÁFA-t.

600 mm 900 mm 1200 mm 1500 mm

 60x150:
br. 44.900 Ft

  90x150:
br. 51.900 Ft

120x150: 
br. 57.900 Ft

150x150: 
br. 83.900 Ft
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Ujj Stone Kft. 
3574 Bőcs, Dózsa Gy. u. 9. e-mail: ujjstone@freemail.hu

Tel.: +36-30/898-0905, 46/655-663

A
z a

kc
ió

 2
01

8.
 ja

nu
ár

 2
.-3

1. 
kö

zö
tt

 é
rv

én
ye

s!
 M

ás
 a

kc
ió

va
l, 

ku
po

nn
al

 n
em

 v
on

ha
tó

 ö
ss

ze
!

Rossz a memóriád?

Minden memória habos matrac

25% kedvezménnyel!

Elfelejtheted a magas árakat!

www.matracdepo.hu

Nem 
gond!

Miskolc, József A. u. 74. Telefon: 70/384-0700
(Fonoda-udvar új épület a bejárattól jobbra)

+36/42 462-063   +36/20 520-5286
4400 Nyíregyháza, Debreceni út 352.

Közvetlenül a gyártótól,

Trapézlemez Szendvicspanel

KerítéselemekZ-C-U szelemen

Cserepeslemez

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!

Intézményi étkeztetéssel foglalkozó cégünk

SZAKÁCS
munkakörbe keres munkatársat ENCSEN.

Munkaidő: kétműszakos munkarend  
(6:00-14:30 és 10:00-18:30), heti két pihenőnap.

Önéletrajzát a human.vital@hungast.hu e-mail címre várjuk.

Feladatok:

-

Amit kínálunk:
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Onga csendes nyugodt részén eladó egy 2-3 
generáció számára is megfelelő, tégla építé-
sű, 200nm, 4 teraszos, 3 konyhás, 3 fürdő-
szobás, 6 szobás családi ház, 70nm teremga-
rázzsal, 1000 nm udvarral. Ár: 15,5 M Ft. Tel: 
0670-701-2271.

Parasznya csendes utcájában 1332 m2 telken 
90 m2, 3 szobás, tégla, cseréptetős ház eladó. 
Műa nyílászárók, laminált parketta, új csator-
na, GÁZCIRKÓ fűtés, konyha-fürdő befejezés-
re vár, szomszédban új házak. Ár: 7,9 M Ft. 
Tel.: 06/30-227-2273.

szentpéteri kapuban eladó egy családi ház 509 
m2-es saroktelken 3 szobával, hasznos alapte-
rület 67 nm. A telken 2 állásos garázs, alagsor-
ban mosókonyha. Megkímélt állapotú, jó beosz-
tású, jól alakítható ingatlan. Irányár: 15,9 M Ft. 
Tel.: 0630/535-7946.

Pereces elején 600 m2-es sík telken 100 
m2+75 m2, szuterénes, 3 nagyszobás, tégla, 
cseréptetős ház nagyon jó utcában eladó. NAGY 
GARÁZS. Fűtés gázcirkó+cserépkályha. KILIÁ-
NI LAKÁS BESZÁMÍTHATÓ! Ár: 13,9 M Ft. Tel.: 
06/30-227-2273.

sajólád, Dózsa György úton tehermentes, azon-
nal költözhető, jó állapotú, 115 nm-es, 3 szobás, 
tégla építésű, gázkonvektor fűtésű családi ház 
eladó 720 nm-es telken pincével, melléképüle-
tekkel. Ár: 6,3 M Ft. Tel: 0670-701-2271.

sajószentpéteren az Erkel Ferenc utcában 
eladó egy vállalkozásra is kiválóan alkalmas, 
jó állapotú, 4 szoba+40nm nappali+200nm 
melléképület, műhely, garázs 1100nm telken. 
Ár: 13 M Ft. Tel: 0670-701-2271.

Tapolcán strandhoz közel 3 szintes ikerház 
egyik fele 70+60+60 m2, ami 3 szépen felújí-
tott apartman lakásból áll, minimál áron eladó. 
Ár: 24 M Ft. Tel.: 70/3383-936.

Ónod központi részén 1105 nm-es telken eladó 
egy közel 100 nm-es, 3 szobás, szép állapo-
tú családi ház. Ár: 8.900.000 Ft. Telefonszám: 
+36 70 603 6037.

H á z k e r e s é s

Családi házat, nyaralót, ipari ingatlant kere-
sünk német, holland, olasz partnereink részé-
re. Tel.: 30/282-9225.

l a k á s e l a d á s

a Dorottya lakóparkban, Eperjesi utcában 
eladó egy 39nm, földszinti, 1,5 szobás, hőszi-
getelt, nagyon kis rezsivel üzemelő, felújított 
szép lakás. Kiváló lakóközösség és tiszta ren-
dezett lépcsőház jellemzi az ingatlant. Ár: 9 M 
Ft. Tel:0670-701-2271.

a Melinda utcán 1. emeleti, 82 nm-es, 3 szo-
bás, tégla építésű, igényesen felújított, ameri-
kai konyhás, nagy erkélyes, klímás, riasztós, 2 
garázsos lakás eladó. Ár: 20,9 M Ft+garázs. 
Tel: 0670-701-2271.

a Stadion utcában tégla építésű, gázkonvekto-
ros, 2. emeleti, 28nm garzonlakás eladó, akár 
albérlővel együtt is. Tiszta rendes lépcsőház és 
jó lakóközösség jellemzi az ingatlant. Ár: 5 M 
Ft. Tel: 0670-701-2271.

Miskolc, Győri kapuban 63 m2-es, 2,5 szo-
bás, fszt-i, fűtésmérős, szép állapotú panella-
kás négyszintesben eladó. Ár: 10,9 M Ft. Tel.: 
70/419-3532.

avas II. ütemben, felújított, 55 m2-es, nagy 
konyhás, erkélyes lakás eladó. Irár: 6,65 M Ft. 
Tel.: 0620/541-2828.

a Vászonfehérítő úton eladó egy 3. emeleti, 
35nm, 1,5 szobás, jó állapotban lévő lakás. 
Kiváló lakóközösség és tiszta rendes lépcső-
ház várja az új lakókat. Ár: 5,9 M Ft. Tel: 0670-
701-2271.

a Stadion utcában, frissen felújított 4 emele-
tes lépcsőházban kiváló lakóközösséggel eladó 
egy 51nm, 2 szobás, 3. emeleti távhős, fel-
újítandó panellakás. Ár: 6,3 M Ft. Tel: 0670-
701-2271.

Pécsett tégla, 4 emeletes 1. emeletén eladó 
92 m2-es, 4 szobás lakás pincerésszel. Tel.: 
0646/355-770.

Miskolcon, a Bertalan utcán eladó egy jó álla-
potban lévő, másfél szobás panellakás. Kiváló, 
kulturált lakókörnyezet. Ár: 5.790.000 Ft. Tele-
fonszám: +36 70 603 6037.

Miskolcon, a Széchenyi utcán, a Frei kávézó-
val szemben eladó egy első emeleti, 68 nm-es, 
kétszobás polgári típusú lakás. Ár: 14.900.000 
Ft. Telefonszám: +36 70 603 6037.

SUPER ASIA DIVATÁRUHÁZ
Óriási téli

KIÁRUSÍTÁS!
-40%-70%

*

Gyerek-női-fér�
KABÁTOK

FELSŐK
CSIZMÁK

BAKANCSOK
*Az akció a készlet erejéig tart!

Egyes cipők

500 Ft-tól
kaphatók!

Utalványokat elfogadunk!
Miskolc, Szűcs Sámuel u. 5. sz. (Árucsarnok mellett) Nyitva tartás: H-P: 9.00–18.00, Szo.: 8.00–14.00, Vasárnap zárva!

Foton - Fény, Melegség, BiztonságFoton ablak és ajtó a  Facebookon.
Csatlakozz hozzánk!

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

A részletekről érdeklődjön 
mintatermünkben! 

Ajánlatot személyesen a 
megadott címen vagy akár

 online a www.foton.hu 
oldalon is kérhet.

Akciónk 2018. január 31-ig leadott megrendelésekre vonatkozik!

A részletekről érdeklődjön 
mintatermünkben! 

Ajánlatot személyesen a 
megadott címen vagy akár

 online a www.foton.hu 
oldalon is kérhet.
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a Fazola utcában eladó egy földszinti, 43 nm-s, 
gázos, felújítandó lakás. Az épület bejárata aka-
dálymentesített, mozgáskorlátozottak is könnyen 
meg tudják közelíteni a lakást. Azonnal költözhe-
tő. Irányár: 6,5 M Ft. Érd.: 0630/535-7946.

a Katowice utcán eladó egy tégla falazatú, gáz-
konvektoros, első emeleti 1,5 szobás, 42nm, jó 
állapotban lévő, üres, tehermentes lakás. Kiváló 
lakóközösség és tiszta rendes lépcsőház várja az 
új lakókat. Ár: 7,4 M Ft. Tel: 0670-701-2271.

avasi kilátóhoz közeli, panelprogramos, 4/I. 
emeleti, 2 szoba, gardróbos lakás eladó vagy 
cserélhető 1 szobával nagyobbra a környé-
ken, esetleg kisebb családi ház is érdekel. Tel.: 
46/746-137, 13.00-19.30.

dessewffy utcában Miskolc Rózsadombján eladó 
egy 60 m2-es, kettő szoba + ebédlős, teljes körű-
en gépészetileg is felújított igényes lakás. Komp-
lett új fürdőszoba és konyha beépített háztartási 
gépekkel. Fűtését gázkonvektor biztosítja. Irány-
ár: 15,5 M Ft. Érd.: 0630/535-7946.

eladó Miskolc belvárosában Soltész N.K. u. 77 
nm-es, gázos 2. emeleti, belső udvaros, pihenő-
kertes társasházi lakás. Gépészetileg teljesen fel-
újított, ablakok cserélve műanyag nyílászárók-
ra. Nappali + étkező + konyha egyben, 3 szo-
ba, előszoba, fürdőszoba, külön wc. Ár: 13 M Ft. 
Érd.: 20/980-6678.

Hejőcsabán, 5 percre a belvárostól, csendes 
lakókörnyezetben eladó egy 51 nm-es, tégla 
építésű, 2+1 félszobás, szépen felújított állapo-
tú lakás!! Ár: 8.990.000 Ft. Telefonszám: +36 
70 603 6037.

Miskolc, Stadion utcán NAGY ERKÉLYES, 
GÁZOS, 54 m2-es, 2 szobás, SZÉPEN FELÚJÍ-
TOTT, 3 emeleti lakás eladó. Miskolci 2 szobás 
CSALÁDI HÁZAT KERESEK. Ár: 9,9 M Ft. Tel.: 
06/30-227-2273.

Miskolcon a Bulgárföldön, panelprogramos lép-
csőházban eladó egy teljes körűen és exkluzí-
van felújított, erkélyes, 63 nm-es, 2+1 félszobás, 
nagy konyhás lakás. Ár: 12.890.000 Ft. Telefon-
szám: +36 70 603 6037.

Miskolc-Bulgárföldi zöldövezeti környezetben 
eladó egy rendezett lépcsőházú 4 emeletes tár-
sasház 3. emeletén, 51 m2-es, távfűtéses lakás, 
felújítandó állapotban, különálló pincével. Irányár: 
6,5 MFt. A környéken gázos garzonra való csere 
is érdekel ráfizetéssel. Érd: 70/555-3109.

Perczel Mór utcában, Miskolc Rózsadombján 
az arborétum mellett eladó egy 3. emeleti, 95 
m2-es, 2+1 szobás, erkélyes lakás. Különleges 
télikert, zöldövezeti kilátás, csendes nyugodt kör-
nyezet. Igény szerint garázzsal. Irányár: 19,9 M 
Ft. Érd: 0630/535-7946.

rudabányán szép környezetben, jó fekvé-
sű, utcára néző, földszinti, frissen felújított, 51 
m2-es, gázfűtésű - szilárd tüzelés lehetősége 
adott - társasházi lakás teljes berendezéssel, 
vagy anélkül, azonnali beköltözéssel eladó. Ala-
csony rezsi! Jó lehetőség! Tehermentes! Irány-
ár: 2,9 M Ft. Tel.: 0670/322-0502.

sajószentpéteren a Péch Antal utcában eladó 
egy második emeleti, 1+2 félszobás, jó állapo-
tú, tehermentes, azonnal költözhető, gázkonvek-
toros társasházi lakás, akár bútorozva is. Ár: 5,3 
M Ft. Tel: 0670-701-2271.

szentpéteri kapuban eladó egy tégla építésű, 
franciaerkélyes, 50 m2-es, 2 szobás, földszinti 
lakás műanyag hőszigetelt nyílászárókkal. Irány-
ár: 7,8 M Ft. Tel.: 0630/535-7946.

Story... avagy a történetünk
A mi történetünk nem egyszerű dolog. Dominik gyermekünk SMA 1-es (gerinc-
velő izomsorvadás) betegségben szenved. Jelenleg már lélegeztető gépen va-
gyunk. Nem könnyű sajnos az élete. Az ilyen típusú gyerekek nagy része mozogni 
sem tanul meg, viszont nekünk megadatott ez a lehetőség. Tud kezével-lábával 
kalimpálni, fordulni is tud hátról, jobbról balra és vissza. Szeretnénk haza hozni 
magunkhoz, mert itt van mellettünk a helye. Ehhez sajnos át kell alakítanunk 
részben a lakást és egyéb eszközöket kell beszereznünk. Ágyat kell csináltatnunk 
ami dönthető, felfekvés elleni matracot kell neki vennünk és még sorolhatnám. Van 
egy kis része, amit önerőből mi is tudunk �nanszírozni. Viszont szükségünk van a 
Ti segítségetekre ahhoz, hogy pár hónapon belül haza hozhassuk. Azért is fontos 
ez, mert napi 4 óra hosszat lehetünk vele bent összesen, ami lelkileg sem tesz jót 
neki. Egy gyereknek az anyukája mellett a helye. Előre is nagyon szépen köszönjük 
mindenkinek a segítséget. 
Minden kis összegű adománynak, támogatásnak örülünk! 

Kérlek támogass te is egy egyedi összeg megadásával. 
giver.hu   Hogy haza hozhassuk Domcsit...

Budapest Bank 10102718-41256600-01004007 
(FONTOS a közleményben feltüntetni: Dominik adománya)

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
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INNOVATIVE ENGINEERING
DESIGNED FOR YOU

FORRADALMI ÚJÍTÁS
KIHAJTHATÓ 
MARKOLATTAL

www.cmco.hu
3531 Miskolc, Kiss Ernő utca 23. Tel.: +36 22 880 540
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soltész Nagy Kálmán úton eladó egy 71 nm-es, 
földszinti, megkímélt állapotú 2 szobás lakás. 
Kiválóan alakítható, fűtését gázkonvektor bizto-
sítja. Egyedileg használt belső zárt udvarral ren-
delkezik. Ár: 12,5 M Ft. Érd.: 0630/535-7946.

l a k á s k e r e s é s  

a befektető partnerek részére keresek házat, 
lakást, telket, pincét, garázst, üzlethelyiséget, 
készpénzes vásárlással, teljes körű ügyinté-
zéssel, felújítással, akár albérlővel együtt. Tel: 
0670-701-2271.

azonnali készpénzfizetéssel vásárolnék mis-
kolci panel vagy gázos lakást. Minden érdekel, 
örökség, válóperből, rossz állapotú, adóssággal 
terhelt is lehet. Tel.: 70/3383-936.

eladó ingatlanokat keresek érdeklődőink szá-
mára Miskolc területén és vonzáskörzetében. 
Ingatlanát rövid határidőn belül, teljes körű szol-
gáltatással értékesítjük. Hívjon bizalommal. Tel.: 
0670/450-5189.

eladó ingatlanokat keresek Miskolcon és 20 
km-es vonzáskörzetében. Érd: 0630/261-
1069.

sürgősen eladó lakásokat keresek Miskolc 
egész területén, visszatérő külföldi érdeklő-
dőink és készpénzzel rendelkező vásárlóink 
részére. Gyors eladás! Hívjon bizalommal! Tel: 
06 30/535-7946.

a l B é r l e T k í N á l a T

az Avason 1,5 - 2 és a Kiss tábornok úton gar-
zonlakások üresen vagy bútorozva, hosszú táv-
ra kiadók. Ár: 50.000 - 80.000.-Ft/hó + 2 havi 
kaució. Tel: 0670-701-2271. 

albérlet kiadó Győri kapuban, 2 szobás, távfű-
téses lakás. Tel.: 06-20/496-4028.

egyetemhez közeli, felújított, berendezett, 
1,5 szobás lakás diákoknak kiadó. Ár: 50 E 
Ft+kaució + rezsi. Tel.: 20/417-2289.

kiadó összkomfortos, gázfűtéses, dupla erké-
lyes, a főútra néző, háromszobás teljesen beren-
dezett magasföldszinti miskolci lakás a Csabai 
kapu 24. szám alatt hosszú távra. Bérleti díj 70 
ezer forint és kéthavi kaucióval. Tel.: 20/219-
2391 vagy  info@szantograf.hu

Miskolc belváros Kossuth utcán, csodás óvá-
rosi hangulatban 200 éves felújított házban 50 
m2-es, felújított és bútorozott albérlet hosz-
szú távra egy főnek kiadó. Ár: 85 E Ft. Tel.: 
70/3383-936.

Miskolc Görömbölyön családi ház hosszú táv-
ra kiadó. Ár: 120000 Ft/hó. Érdeklődni: +36 
30 885 0719.

Miskolc, Pozsonyi út 46 1/1 sz. alatti, 43 m2, 
gázkonvektoros, lakás kiadó. BOSCH közel. Lak-
bér: 48.000 Ft + 2 havi kaució. Tel.: 46/320-
939, 0670/266-1575.

Ongán 2 szoba, összkomfortos, külön bejáratú 
lakás bútorozva kiadó. Tel.: 0670/660-8813

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

Miskolc, Dózsa György út végén 80 m2, FÖLD-
SZINTI, 3 külön nyíló szobás, teljes körűen 
MOST felújított IRODA KIADÓ. Bíróság, Földhi-
vatal 2 perc. Ár: 90000+rezsi+2 hó kaució. Tel.: 
0630/227-2273.

Felsőzsolcai Ipari parkban telephely bér-
beadó busz vagy kamion parkolására. Érd.: 
20/9421-159.

középszer utcában garázsbolt kiadó vagy 
eladó. Tel.: 30/697-3382, 9-18-ig.

Miskolc, Szentgyörgy 35 szám alatti 16 nm, 
összközműves üzlethelyiség eladó. Érdeklőd-
ni: 0670/943-4744.

Ü d Ü l ő ,  N y a r a l Ó

zsóry-fürdőn eladó 4 kis szoba + nappali + 
konyha + fürdő, tégla építésű 2 szintes nya-
raló 18 nm terasszal, 400nm telken kültéri kis 
medencével, teljesen bebútorozva, felszerelve, 
akár azonnal ki is adható állapotban. Ár: 14,9 M 
Ft-tól. Tel: 0670-701-2271.

Nyaraló 55 m2-es, 2 szobás, komfortos, úszó-
medencével, horgászoknak kiváló, tavak mellett, 
2,5 M Ft és mellette egy üres telek 1100 m2-en 
lekerítve, villannyal, vízzel eladó vagy gépkocsi 
csere érdekel. Tel.: 06-20/437-1485.

é P í T é s i  T e l e k

a Belvárosban, Szirmán, Kistokajban, Tapol-
cán, Mályiban és Sajóládon összközműves épí-
tési telkek eladók 700-1100 nm. Ár: 1,4 M Ft-
tól. Tel: 0670-701-2271.

Fél ÁRON!! Komlóstetőn 1000 m2-es bel-
területi építési telek eladó. Háromszög ala-
kú 40 méteres utcafronttal!! Szomszédban új 
építésű házak. BÉRHÁZI LAKÁST BESZÁMÍ-
TOK, CSOK IGÉNYELHETŐ. Ár: 2,8 M Ft. Tel.: 
06/30-227-2273.

Miskolc, Búza tér mellett HUSZÁR utcán 12 
db 550-600 m2-es BELVÁROSI TELJESEN SÍK 
telek eladó!! Beépíthetőség 40%, magasság 6 
méter. Bérházi lakásokat beszámítunk. Ár: 8 
000 000 Ft. Tel.: 06 30/227-2273.

ÉPÍTKEZIK VAGY FELÚJÍT???

VÁSÁROLJA MEG MINŐSÉGI NYÍLÁSZÁRÓIT 
MAGYAR GYÁRTÓTÓL!

Díjtalan felmérés 
és szaktanácsadás!

Ajtók, ablakok 
egyedi elképzelések szerint is.

Az akció január 31-ig tart!

Keresse bemutatótermünket Miskolcon ÚJ helyen: 
Miskolc, Auchan üzletsor, Pesti út 9. 

Miskolc-Dél Auchan
Telefon: +36-46/381-006 E-mail: miskolc@huntherm.hu

Telephelyünk: 3561 Felsőzsolca, Ipari Park, Turul u. 1. 
E-mail: megrendeles@huntherm.hu Telefon: +36-46/503-670 www.huntherm.hu

A NYÍLÁSZÁRÓK OTTHONA!

50% kedvezmény!

@@@

VÁRANDÓS GONDOZÁS
AZ ERZSÉBET FÜRDŐ GYÓGYÁSZATI ÉS SZŰRŐKÖZPONTBAN!

A Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdek-
képviseleti Szövetsége KISOSZ működteti az 
Észak-Magyarországi régióban a „JOGpontok” 
programot, amelyhez támogatást kapott uni-
ós forrásokból.
A GINOP-5.3.3-15-2015 konstrukció keretében a programot valameny-
nyi konvergencia régióban együttműködve vezetik a konzorciumi 
partnerként közreműködő munkaadói és munkavállalói szervezetek, 
és a tevékenység lényege, hogy a munkavállalók és a szervezetekhez 
forduló mikro-, kis és középvállalkozások ingyenes jogi tanácsadást 
kapjanak. A most már negyedik alkalommal indult programban a 
munkavállalók és a vállalkozások igénybe vehetik az ingyenes szemé-
lyes jogsegélyszolgálatot, valamint kérdéseiket feltehetik telefonon és 
e-mail útján, valamint lehetőség van online érdeklődésre is. A 2016. jú-
lius 1-jétől működő rendszer újdonsága a korábbi ciklusokhoz képest, 
hogy a szervezetek a kollektív munkaügyi vitás helyzetek rendezésé-
re új intézményrendszert hoztak létre a támogató Nemzetgazdasági 
Minisztérium szakértőivel. Ez a szolgáltatás a Munkaügyi Tanácsadó 
és Vitarendező Szolgálat, amely segít a kollektív munkaügyi viták 
megelőzésében tanácsadással, illetve konkrét segítségnyújtással a 
problémák megoldásában, ezzel hozzájárulva a munkahelyi béke hely-
reállításához, vagy megtartásához - jelentette ki Dr. Antal�y Gábor, a 
KISOSZ elnöke. 

Vitás kérdésekben külső segítség
Erre különösen akkor kerül sor, ha egy vállalkozásnál kon�iktus merül 
fel a munkahelyi szakszervezettel vagy üzemi tanáccsal és a vitás kér-
désekben a problémák rendezését külső segítség nélkül nem tudják 
megoldani. A szolgálat eljárását kezdeményezhetik így maguk a vál-
lalkozások, vagy akár munkáltatói érdekképviseleti szervezetek, ha 
több vállalkozást fognak össze, illetve munkavállalói, szakszervezeti 
érdekképviseletek. A Munkaügyi Tanácsadó és Vitarendező Szolgá-
lat működésének kialakítására 2016. novemberében került sor, azóta 
megkeresésre a szolgálat folyamatosan nyújt segítséget a hozzá for-
dulóknak. Az Észak-Magyarországi régióban az MTVSZ tevékenységét 
a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Munka- és Agrárjogi 
Tanszékének egyetemi docense Dr. Tóth Hilda vezeti. Tekintettel arra, 
hogy egy viszonylag új és széles körben még nem ismert intézmény-
rendszerről van szó, így a KISOSZ a program keretében szórólapokkal, 
újságcikkekkel és egyéb marketing eszközökkel kívánja elősegíteni a 
szolgálat megismerését és az igénybevétel lehetőségét - hangsúlyozta 

Dr. Antal�y Gábor elnök. Ennek kiemelt eseménye volt az idén október 
6-án megtartott konferencia, amelyen a résztvevők a szolgálatról és 
hozzá kapcsolódóan az esetleges jogi problémákról, a foglalkoztatási 
környezetről is tájékoztató előadásokat hallgathattak meg. A szolgálat 
vezetője már ott is adott rövid tájékoztatást arról, hogy milyen eszkö-
zökkel és formában indítható meg egy eljárás, elmondta azt is, hogy a 
lassú beindulási folyamat ellenére már több ügyben adott a szolgálat 
érdemi segítséget. A cikk készítésének időszakában elmondhatjuk, 
hogy annak ellenére, hogy egy ilyen új intézményrendszer beindulásá-
hoz nagyfokú bizalomra van szükség, hiszen a szervezetek a saját belső 
problémáikat külső segítséggel tudják megoldani, már hat ügy alkal-
mából került sor konzultációra, illetve ügyintézésre. A szolgálathoz 
fordulóknak tudni kell azt, hogy ügyükről az MTVSZ tagjai semmiféle 
felvilágosítást vagy tájékoztatást nem adhatnak, ezáltal a szervezetek 
és a szolgálathoz forduló magánszemélyek esetében is az anonimitás 
teljes mértékben biztosított. Ha ezt a bizalmat sikerül terjeszteni vál-
lalkozói és munkavállalói körben, akkor várhatóan még többen for-
dulnak problémáikkal a jövőben a szolgálathoz. Ennek megerősítése 
érdekében tájékoztató rendezvényeket szervezünk a régióban, és az 
idei évben újabb nagy jelentőségű rendezvényre kerül sor Miskolcon, 
ahol a szolgálatról és az érintett ügyekről általánosságban tudunk be-
szélni - fogalmazott Dr. Antal�y Gábor. Néhány szóban érdemes meg-
említeni az eddig felmerült ügyek általános jellemzőit ahhoz, hogy a 
vállalkozások, illetve a munkavállalók, az őket képviselő érdekképvise-
letek megértsék milyen témákban érdemes a külső segítséget igénybe 
venni. A szolgálat tanácsadására vagy vitarendezésére ott kerülhet sor, 
ahol a munkáltató és a munkavállalók között olyan kérdések merülnek 
fel, amelyeket a jogszabály, jellemzően a Munka Törvénykönyve nem 
határoz meg egyértelműen. A munkajogi környezet is a munkavégzés-
sel és a munkakörülményekkel kapcsolatos kérdések egy részét a felek 
között megkötendő kollektív szerződésekre bízza, ezek során a mun-
káltató és a munkavállalók érdekképviselete megállapodnak olyan kér-
désekben, amelyekben a jogszabály a megállapodást preferálja. Erre 
különösen akkor kerülhet sor, ha az adott munkáltatónál még munka-
helyi kollektív szerződés nincs, vagy a kollektív szerződés lejár és újat 
kellene megfogalmazni, azaz sor kerül a feltételek újra tárgyalására, 
illetve különös esete a kérdésnek, amikor a munkáltató feltételek újra 
tárgyalására, illetve különös esete a kérdésnek, amikor a munkáltató 
személyében változás történik meg. Ez utóbbi esetben a munkáltatói 
jogutódlás, vagy tulajdonosváltozás miatt felmerül az a kérdés, hogy a 
munkavállalókat átvevő új munkáltatói szervezet mennyiben ismeri el 
a korábbi megállapodásokat, illetve milyen feltételek mellett köti meg 
az új munkahelyi kollektív szerződést. Ez különösen akkor lehet problé-

más, ha a jogelőd átadó munkáltató olyan feltételekkel állapodott meg 
a munkavállalókkal a kollektív szerződésben, a melyekben az átvevő 
munkáltató más szervezeti egységeinél, vagy esetlegesen cégcsoport-
nál más cégeinél eltérő szabályozásban állapodtak meg.

Problémamegoldás kompromisszummal
Tekintettel arra, hogy a kollektív szerződés részét képezik az ún. 
Cafeteria szolgáltatások, a megállapodás tartalma érzékenyen érinti 
a munkavállalók jövedelmi és anyagi helyzetét, ezért különösen fon-
tos, hogy a sokszor személyes indulatokkal teli problémakört sikerül-
jön kompromisszummal zárni, és a felek által vállalható szabályozást 
kialakítani. A régióban működő MTVSZ jellemzően ilyen kérdésekben 
segítette eddig a hozzá forduló vállalkozásokat és munkáltatóikat, 
általánosan jellemző, hogy a régióban több száz munkavállalót alkal-
mazó munkáltató és a náluk működő szakszervezetek közötti kollektív 
szerződésben próbáltak kompromisszumot kötni. Itt sor került már a 
meglévő kollektív szerződés tartalmának közös felülvizsgálatára, jog-
utódlás esetén annak megerősítésére, vagy új megállapodás kötésére, 
illetve volt olyan vállalkozás, ahol a szolgálat segítségével egy teljesen 
új kollektív szerződés létrehozására került sor, amely alapvetően a 
bérezésre vonatkozó szabályok meghatározására vonatkozott, azaz a 
dolgozókat személyesen és mélyen érintette. Az elkövetkezendő idő-
szakban ezek a problémák várhatóan felerősödnek, hiszen a munka-
erőpiacon egy sor új jelenségnek voltunk tanúi - érvelt dr. Antal�y Gá-
bor. Jellemzően lecsökkent a munkanélküliek száma, és a munkáltatók 
azzal szembesültek, hogy a munkaerőhiány miatt alapvető probléma 
lett a dolgozók megtartása és új munkavállalók felvétele, amely kiha-
tott a bérezésre és a béren kívüli juttatásokra. Az eltérő gazdasági hely-
zetben lévő vállalkozásokat ráadásul kötelező elemek is érintették, hi-
szen 2017-re már sor került a minimálbér és a szakképesítéshez kötött 
garantált bérminimum jelentős emelésére, és a szociális partnerekkel 
kötött bérmegállapodás alapján ez tovább folytatódik 2018-ban. Nem 
véletlen, hogy a munkaerőhiány és a külső hatásra kötelező béremelés 
miatt a kereskedelemben sztrájkokra, és bérfeszültségekre, majd bér-
tárgyalásokra került sor, illetve az idegenforgalomban, turizmusban 
felmerült az általánostól eltérő szabályok alkalmazásának lehetősége 
kollektív ágazati kollektív szerződésben. Tekintettel arra, hogy a mun-
kaerőhiány továbbra is fennáll, sőt növekszik, a bérek emelkednek, így 
az ebből fakadó problémák 2018-ra tovább szaporodhatnak - mondta 
végezetül Dr. Antal�y Gábor, a KISOSZ elnöke. Mindezek indokolttá 
teszik a JOGpontok programban közreműködő munkáltató és munka-
vállalói szervezetek által létrehozott Munkaügyi Tanácsadó és Vitaren-
dező Szolgálat működését.

Egy új intézményrendszer beindulásához
nagyfokú bizalomra van szükség

-5-30%
FOLYAMATOS AKCIÓK 

Miskolc, Nagyváthy J. u. 1.
46/506-196, 20/326-6575, info@capelli.hu

Több mint 
7000 
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www.capelli.hu webshop és információ

FODRÁSZ, KOZMETIKUS  
ÉS KÖRMÖS ALAPANYAGOK ÉS ESZKÖZÖK
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VásárOlNék lakatos, bádogos gépeket, 
élhajlítót, fúrógépet, gépsatut, üllőt, CO hegesz-
tőt, műszerész esztergát, marógépet, kompresz-
szort, invertert, kis gépeket. Tel.:  0670/624-
5475.

a u T Ó

renault Megane Scenic 1.9 TDI 1997-es évjá-
rat, sok extrával (klíma, elektromos ablak, közp. 
zár, ülésfűtés) téli-nyári kerékgarnitúrával, friss 
műszakival, szép állapotban eladó. Irányár: 
490.000 Ft. Érd: 06-20/256-0488.

J á r M ű k e r e s é s 

auTÓBONTÓBa VÁSÁROLOK KELETI-NYU-
GATI AUTÓT 5-30 Ft/kg áron, ELSZÁLLÍTÁS-
SAL. TEL.: +36-30/219-2182.

iFákat keresek bontásra, megsemmisítés-
re, típustól, kortól, állapottól függetlenül. Tel.: 
0620/250-8061, 0670/626-7266.

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, por-
celánt, ezüsttárgyakat, hagyatékot. 46/348-436, 
06-20/388-7997

e G y é B  e l a d á s

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

akciós tűzifa bükk, tölgy rendelhető hasogat-
va 12500 Ft/m3 + lignit, kisebb mennyiség is. 
Tel.: 0620/380-3024.

Fabrikett kiszállítással rendelhető. Viszont-
eladók jelentkezését is várjuk. 7300 Ft/100 
kg. Tel.: 0670/315-5878.

Hűtő, fagyasztó, mosógép, gázkészülékek, 
tv-k, egyéb készülékek 1-2 éves kortól 
eladók szállítással. Tel.: 0646/561-403.

konyhakész tűzifa ömlesztve 345×215×83 (6 m3 
)raktérben. Részletek árak: tel.: 30/964-9571.

Minőségi tűzifa konyhakészen, garantált minő-
ség és mennyiség, gyors házhoz szállítással. 
11000 Ft/m3. Tel.: 0620/528-2604.

TűziFa TAVALYI ÁRON! AKCIÓBAN ERDEI 
M3-BEN ÉS KALODÁS FÁINK 1,5-2ÉVES KITER-
MELÉSŰEK. KALODÁS 8500-14500FT/M3, 
ERDEI M3 15 500-23500fT/M3. TÖLGY, BÜKK, 
AKÁC. FUVARJAINKAT 24 ÓRÁN BELÜL TELJE-
SÍTJÜK. HÍVJON BIZALOMMAL. 30/680-1790

Tűzifa, szén kapható. Tekézett, hasított, méte-
res szálakban is. Gyors kiszállítás, hétvégén is. 
További részletek: Tel.: 06-70/234-8100.

e G y é B  k e r e s é s

akármilyen személy és teher gépjárművet, 
felesleges ócskavasat, gépeket vásárolunk, 
elszállítunk 8-17óráig. 20/3878-241

Felesleges bútorait akár ingyen elszállítom. 
Hagyatéki teljes körű lakáskiürítését válla-
lom. Tel.: 0630/631-7105.

Hibás-hibátlan tv-t veszek 1000-5 000-ig, LCD 
TV 1000-30000-ig, hétvégén és ünnepnapokon 
is. Tel.: 30/435-0173.

ingyen elszállítom bútorait, lakáskiürítést, 
hagyatékot, lomtalanítást, háztartási gépeket, 
vashulladékot hétvégén is. Tel.: 06-30/257-
1392.

ingyen elszállítom feleslegessé vált, üzemkép-
telen háztartási gépeit, bútorait. Lakás kiürítés, 
pincétől a padlásig. Tel.: 0620/477-1474.

ingyen lomtalanítás! Lomjait, nem használt 
dolgait ingyen elszállítom, cserébe pár hasz-
nálható dologért. Tel.: 20/353-4938.

személyautókat és vashulladékot vásárolok. 
Tel.: 70/555-12-62.

Vásárolnék készpénzért hűtőt, mosógépet 
és mindennemű háztartási készüléket szál-
lítással. Tel.: 0646/561-403.

Vásárolok személyautót, teherautót, 
segédmotorkerékpárt, akkumulátort, vashulla-
dékot, dunnát, párnát, kábeleket, trafót, kávégé-
pet, háztartási gépeket. 06-30/257-1392.

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

építene? Bővítene? Építő mesteri munkála-
tait vállaljuk! Több éves tapasztalattal ren-
delkező megbízható cég vállalja akár gene-
rál kivitelezését is! Ref:  www.hazepites-
miskolc.hu  Tel.: 70/429-9051.

Fák szakszerű kivágása, gallyazás,  sövény-
vágás, bozótirtás, gallyak, levelek elszállítása, 
fűkaszálás rövid határidővel, garancia vállalás-
sal. Tel.: 20/433-3119

Festést, mázolást, tapétázást, gipszkartono-
zást, burkolást  teljes körű lakásfelújítást vál-
lalunk. Tel.: 0630/299-7406.

Minőségi bútorok készítése, javítása, min-
den típusú asztalosmunkák végzése. Tel.: 
0620/201-8228.

Palatetők bontás nélküli felújítása, színes 
mintás bitumenes zsindelyekkel, hosszú élet-
tartam! Kizárólag I. osztályú anyagokkal dol-
gozunk! Több színválaszték! 15 év garancia! 
Ingyenes helyszíni felmérés az ország egész 
területén! Hívjon bizalommal! Érdeklődni: 
06-30/502-5078.

szobafestés-kőműves-szigetelés és Ács-
munkát vállalunk. Tel.: 06-20/943-5564.

s z O l G á l T a T á s  k e r e s é s

Miskolc forgalmas helyén 20 m2-es üzlethe-
lyiségbe társat keresek, esetleg profilváltás is 
lehetséges. Tel.: 70/605-1726.

V á l l a l k O z á s

Tiszalúci Tiszavirág Kemping üzemeltetése 
átadó. Érd.: 06-30/225-3036. Megtekinthető:  
www.tiszaviragkemping.hu

M u N k a H e l y e T  k í N á l

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.

auTÓszerelőT valamint 1 fő műszaki vizs-
gabiztost keresünk modern márkafüggetlen 
autó és gumiszervizbe. Jó fizetési lehetőség-
gel, igény szerint ingyenes szállást biztosítunk. 
Tel.: 30/9679-526, 20/489-8759.

Bejárónőt, takarítónőt keresek megbízha-
tó, korrekt, 25-50 közötti hölgy személyében 
Sajószentpéterre. Tel.: +36 30 915 2977.

BeTaNíTOTT dolgozókat keresünk autóipari 
beszállító partnerünkhöz Dunántúlra, a régi-
óban a legmagasabb bért biztosítják. Szállás, 
utazás biztosított. Érd.: 06/30-511-4219.

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

Csemegepultos eladót keresünk. Érdeklődni: 
0630/904-5445.

egri fogtechnikai labor fiatal fogtechnikusok 
jelentkezését várja! Érd.: 30/382-4482.

8 2018. január 19.

Megbecsüljük
értékeit!

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

érméket, retro gyárgyakat vásárolunk

06-30-461-7708
Üzletünk költözés alatt

ingyeneskiszállás100%értékgarancia

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

BÚTORSZÖVET
Miskolc, Erzsébet királyné u. 33. www.edna.hu

(4-es busz Lavotta megálló)

Várjuk vásárlóinkat nagy kopásállóságú
vízzel tisztítható szövetekkel.

Kárpitozás 46/368-721

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

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

SZÚNYOGHÁLÓ
-40-50% ár en ged ménnyel!
(Az ak ció 2018. január 1-től január 31-ig tart!)

JAVÍTÁST IS VÁLLALOK!
Telefon: 46/324-825

Mobil: 20/9425-788

Lakásfelújítás
Kőművesmunka
Parkettázás
Térkövezés
Burkolás
Tel.:  30/513-6943

Gépiforgácsolót, 
gépszerelőlakatost, 
szerkezeti lakatost

hosszú távra miskolci munkahelyre felveszünk! 
Tel.: 06-30/5630-716 

dekgep@dekgep.hu

„B” kategóriás jogosítvánnyal 
rendelkező 

gépkocsivezetőt 
keresünk árukiszállító munkára.

Jelentkezni önéletrajzzal: 
szevaszgyulakft@gmail.com

Szórólapok, 
reklámkiadványok

terjesztésére 
megbízható, 

kézbesítésben jártas 
munkatársakat keresünk 

MISKOLC
területéről.

NEM DIÁKMUNKA!

Érdeklődni: 
30/253-8392 
(Hétköznapokon  
8.00-15.00 között)
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Gyakorlattal rendelkező gépkezelőket keresünk 
homlokrakodóra és lánctalpas kotróra. Munka-
végzés helye: Heves megye. Bérezés: 1000-1500 
Ft/óra. Szállást biztosítunk. Jelentkezni lehet a: 
06-70/505-6806.

Gyakorlott villanyszerelőket és betanított vil-
lanyszerelőket keresünk budapesti munka-
végzésre. Fizetés: nettó 240.000 Ft-tól. Tel.: 
0620/409-0094.

keCskeMéTi munkahelyre CO hegesztőket kere-
sünk nettó 1200-1600 Ft/órabér plusz egyéb jut-
tatások. Tel.: 06-70/329-7554.

kerekegyházára keresünk gyakorlott CO 
hegesztőket. Kiemelt bér, szállás, utazás bizto-
sítva. Tel.: 20/440-8355.

Miskolc- hejőcsabai fogorvosi rendelő-
be kedd és csütörtök délutánra fogásza-
ti asszisztenst keresünk. Jelentkezés:  
miskolcdental@gmail.com,  +36-30-237-
0216.

Miskolci Csülök Csárda gyakorlattal rendelkező 
szakácsot keres. Érd.: 0630/303-8565.

Miskolci élelmiszer nagykereskedés keres rak-
tári dolgozót 3 műszakos munkarendbe, verseny-
képes fizetéssel. Önéletrajzát az alábbi email 
címre várjuk:  miskolciallas02@gmail.com

Mosonmagyaróvári munkahelyre szerke-
zetlakatosokat, hegesztőket, festőket felve-
szünk. Szállás ingyenes, utazást térítünk. Tel.: 
06-20/949-3036.

Műanyag nyílászárók szerelésében jár-
tas kollégákat és üzletkötőt keresünk. Tel.: 
20/529-8500

Németországba és Dániába keresünk mun-
kavállalókat mezőgazdasági területre: állat-
tenyésztés - állatgondozás (szarvasmarha, 
sertés), növénytermesztés, traktoros, mező-
gazdasági gépszerelő, ill. betanított munkák-
ra, továbbá építőipari munkákra: kőműves, 
bádogos, ács, festő-mázoló feladatok ellá-
tására. Tapasztalat előny, de egyik helyen 
sem feltétel. Legalább alap német vagy angol 
nyelvtudás minden helyen feltétel. Jelent-
kezés: 06-70/949- 0400,  nyiregyhaza@
andreasagro.com  www.andreasagro.com

Győrbe keresünk fémiparban jártas segédmun-
kásokat, autószerelőket, villamosmérnököt, vil-
lanyszerelőt, szerszámkészítő lakatost, gépla-
katost, targoncavezetőt és CNC forgácsolókat. 
Tel.: 20/440-8355.

Szuper ügyek
Farsangnak azt az  ■

időszakot nevezzük, ami 
január 6-tól, az-az vízke-
reszttől hamvazó szer-
dáig, a nagyböjt kezde-
téig tart. Főbb jellemzői 
az ünnep, a felvonulás, 
a beöltözés, a fánk, és 
az egyre csökkenő nép-
szerűség.

Lássuk be, ha beöltözős 
ünnepekről beszélünk, leg-
többünknek már a halloween 
jut eszébe. Mi lehet ennek az 
oka? Ennyire amerikanizáló-
dott a társadalom? Vagy eset-
leg a két hagyomány szokása-
iban keresendő a különbség? 
Miskolcon nagy divatja van a 
Kocsonya Farsangnak, de ne 
tévesszen meg minket a név, 
hiszen nemrégiben még fesz-
tiválként nevezték meg ezt a 

programot, és a lényege az-
óta sem változott, így igazá-
ból nem is kötném a farsan-
gi hagyományokhoz. Ezen 
kívül kevés szórakozóhely 
tart jelmezes bulikat, míg no-
vemberben a boszorkányok 
és zombik seregei úgy vonul-
nak át az utcákon, mintha 
csak egy Drakula-könyvben 
lennénk.  

A tél vége és tavasz kezde-
te, a termékenység és bőség 
időszakának kezdete az óko-
ri népek mindegyikénél je-
les ünnep volt, amit képletes 
díszítéssel, különféle masz-
kokba és jelmezekbe bújva 
ünnepeltek.

Eheti körkérdésünkben 
arra próbáltunk választ ke-
resni, hogy ki mit tart a far-
sangról. Valóban hullócsillag 

már csupán az ünnepek 
égboltján?

Sándor (51)
A kisfiam az iskolában ké-

ményseprőnek öltözik majd 
farsangkor. Igazából ez az 
egyetlen dolog, ami jelen pil-
lanatban az ünnephez köt. 
Meg az emlékek. Egy időben 
még sütöttünk fánkot febru-
árban, de a feleségem most 
inkább muffinokat készít.

Emőke (39)
Szerintem a 

halloween az 
nem farsang, így 
nem is pótolhat-
ja azt. Szeretem 
mindkét ünne-
pet, és ezért nem 
is jut eszembe, 
hogy párhuza-

mot vonjak. Az egyik inkább 
családi szórakozás nálunk, a 
másik pedig baráti társaságot 
igényel.

Gábor (37)
Csodálkozom, hogy van, 

akinek tényleg ez a legna-
gyobb baja manapság. Ne-
kem teljesen mindegy, mit 
ünneplünk, hiszen nagy va-
lószínűséggel úgyis dolgo-
zom. Számomra az az ünnep, 

amihez tartozik munkaszü-
neti nap is. 

Edina (29)
Szerintem az lehet a 

halloween sikerének a kul-
csa, hogy nem csak mi ünne-
peljük, hanem egész Európá-
ba átterjedt, míg a farsangtól 
nem hangos az internet feb-
ruárban, legfeljebb csak a 
magyar nyelvű oldalak em-
lítik. Mivel két hasonló ün-
nepről van szó, így szerin-
tem szépen lassan felváltja 
a nemzetközi a nálunk ha-
gyományosat. Ez persze nem 
feltétlenül baj, hiszen nem 
hinném, hogy a farsangot mi 
találtuk volna ki, szóval az 
sem olyan hagyományosan 
magyar dolog.

SZI - BM

A múlt ünnepe: farsang, vagy amit akartok

Fokozott ellenőrzések. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai január 22. és 26. között fokozottan ellenőrzik a 
zöldség- és gyümölcskereskedőket, valamint a vendéglátóhelyeket a megye egész területén, külö-
nösen Miskolcon, Ózdon, Kazincbarcikán, Sátoraljaújhelyen, Sárospatakon és Tiszaújvárosban. 
Az ellenőrök elsősorban a nyugta-, számlaadást és a foglalkoztatottak bejelentését vizsgálják.

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését küldje el 
önéletrajzát a hr@polyax.hu email címre vagy jelentkezhet az 

alábbi telefonszámon: 06-30/472-7447

CNC gépbeállító

Feladatok:

a minőség � gyelembevételével

felügyelete, beállítása

Elvárások:

CNC gépbeállító kollégát keres.
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Házvezetőnőt keresünk. A lakás biztosítva. 
Csak komoly érdeklődők jelentkezését várom! 
Tel.: +36 70 639 2251.

JÓl MENŐ ÉTTEREM keres NEM szezoná-
lis munkára, szakképzett pincéreket, felszol-
gálókat, szakácsokat. Jó fizetési lehetőség-
gel, helyben lakással. Jelentkezni: 06-20/211-
8820, 06-30/9679-526 ill.  barnabarbuli@
freemail.hu

refit Abroncs Kft. a felsőzsolcai telephelyére 
keres autószerelő végzettséggel rendelkező és 
betanított gumiszerelői munkára munkatársa-
kat. Magas kereseti lehetőség, cafetéria. Fény-
képes önéletrajzokat a  beresgumi@beresgumi.
hu  e-mail címünkre várjuk.

Téglásra keresünk CO hegesztőket kiemelt 
bérezéssel! Tel.: 20/440-8355.

Termelőüzembe keresünk hidraulikában jártas 
géplakatost. Robbanómotoros homlokemelő tar-
goncavezetői vizsgával rendelkező munkaválla-
lót betanított hőkezelőnek. Továbbá technoló-
giai területre betanított munkára (nem szalag-
munka). Bér: megegyezés szerint. Előny alul-
ról vezérelt daruvezetői vizsga. Tel.: 46/532-
574/113 ill. 126 mell.

k i e G é s z í T ő  M u N k a

26 éves, miskolci, igényes nő kiegészítő munkát 
vállal 13-20-ig. Tel.: 20/561-9836.

O k T a T á s T  V á l l a l

aranykalászos Gazda, Méhész, Vagyon-
őr, Targonca-, Földmunka-, Emelőgép-keze-
lő tanfolyamokat indítunk. Tel.: 30/228-3281. 
E001083/2015/A008,A004,A022, A012,A011.

Bolti eladó, Boltvezető, Szakács, Cukrász, Pin-
cér, Vendéglátás szervező, Vendéglátó üzlet-
vezető, Vendéglátó Eladó, Aranykalászos Gaz-
da OKJ tanfolyam. 06-70/524-6166.  www.
oktatohazkelet.hu  (E-000937/2014/A001-
A011).

dajka és pedagógiai asszisztens tanfolyam 
indul Miskolcon részletfizetéssel. Tel.: 30/637-
4083, 46/321-694. Eng.sz.: E-000452/2014.

T á r s k e r e s é s

58 éves igényes, egyedülálló férfi, igényes, 
egyedülálló hölgyet keres 50-60 éves korig. 
Tavasz jelige.

Miskolci 60-as sportos férfi keresi élete párját, 
nőies, csinos, 50-es hölgy személyében. Tel.: 
20/3182-679.

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

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését küldje el 
önéletrajzát a hr@polyax.hu email címre vagy jelentkezhet 

az alábbi telefonszámon: 06-30/472-7447

JÖJJÖN HOZZÁNK 

FELADATOK:
 CNC gépek kezelése,
 Mérési, dokumentálási feladatok ellátása,
 Szerszám cserék elvégzése,
 Önálló munkavégzés,

ELVÁRÁSOK:
 Megbízhatóság, precíz munkavégzés,
 Pontosság a munkavégzésben,

ELŐNY:
  CNC gépek beállításában és több éves gyártói környezetben 
szerzett tapasztalat,

 Rá bízott feladatot megbízhatóan elvégzi,
 Minimum 2-3 éves szakmai tapasztalat,

AMIT KÍNÁLUNK:
  Folyamatosan fejlődő cégnél biztos, stabil munkahely,
 Kiemelkedő fizetés és egyéb juttatások,
 Utazási költségtérítés,
 Lakhatási támogatás,
 Szakmai fejlődések támogatása

Elege van a folyamatos műszakból?

Fémipari alkatrészeket gyártó cégünk, csapatunk bővülése és fejlődése 
érdekében keres új munkavállalókat az alábbi munkakörben:

Pályakezdők jelentkezését is várjuk!

Acélszerkezeti cég keres magyarországi 
szerelési munkákra szerelőcsoportjaihoz, 

jó kereseti lehetőséggel

SZERELŐLAKATOSOKAT
HEGESZTŐKET.

Szállítás, szállás biztosított.
Amit kínálunk: versenyképes �zetés 

és cafetéria, jó kollektíva,  hosszú távú 
munkahely.

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

OPERÁTOR
ÁLLÁS

MISKOLCON!
Könnyen elvégezhető, 
betanított feladatokra 

(összeszerelés) keresünk 
munkatársakat!

n Azonnal betölthető, 
 hosszú távú munka 
n Tiszta, klimatizált, modern 
 munkakörnyezet
n Munkába járás támogatása
n Kiemelt béren kívüli 
 juttatások
n Teljesítmény alapú bónusz

Hívja MOST 
ingyenes számunkat:

+36 80 212 000
(ny.sz: 29338/2000-0100)

Trenkwalder Kft.
Miskolc, Kazinczy F. út 28.

A szilvásváradi
La Contessa Kastélyhotel 

tapasztalattal és masszőri végzettséggel 
azonnali kezdéssel masszőrt keres.

H H H H
A szilvásváradi

La Contessa Kastélyhotel 
azonnali kezdéssel 

wellness vezetőt keres.
Elvárások: 

Amit kínálunk:

H H H H

info@lacontessa.hu

targoncavezetőket 
keres  szikszói telephelyére. 

Az érdeklődők jelentkezését a 
06-20/401-3560-as telefonszámon 

8.00 és17.00 óra között várjuk.

A HELL 
cégcsoport tagja, 

az Üvegszikla Kft. 

Belvárosi étterembe 
keresünk 

konyhai 
kisegítőt.  

 Csak komoly érdeklődők 
jelentkezését várjuk!

Érdeklődni a 70/335-9939 
számon lehet.

KISMAMÁK 
FIGYELEM!

Kimozdulnátok otthonról? 
Kényelmesen szeretnétek 

oviba vinni és hozni a 
gyermeketeket? 

Akkor itt a helyetek! 
Gyertek hozzánk 
dolgozni miskolci 

irodánkba, 6 órában! 
Call centerbe keresünk 

szorgalmas, vidám 
munkatársakat.

Jelentkezni 9.00 és 
15.00 óra között a 
+36(30)815-7737 

telefonszámon lehet

Munkalehetőség a 
miskolci csokoládé 

gyárban 
Kézi csomagoló, kiszerelő és gyártó 

munkakörre várjuk jelentkezésüket! 
Amit kínálunk:

- Határozatlan idejű szerződés - Munkába járás 
támogatása - Cafetéria - Negyedéves bónusz

Jelentkezés: 3526 Miskolc, Arany János tér 1.
Telefon: +36-70/440-3578, +36-70/637-4810

ugyfelszolgalat@humanexistence.hu 
www.facebook.com/humanexistence 

Telefon: 06 30 848 60 56
www.hotelkristaly.hu

ÉV ELEJI HOTELAKCIÓ 
HAJDÚSZOBOSZLÓN!
3 éjszaka 
15 000 Ft*

4 éjszaka 
18 000 Ft*

7 éjszaka
22 400 Ft*

Tartalma:
korlátlan büféreggeli, 
menüválasztásos 
vacsora, korlátlan 
szaunahasználat.
*Az IFA-t nem tartalmazza.

Amennyiben hirdetésünk
felkeltette érdeklődését 
és úgy érzi megfelel az 
elvárásoknak, jelentkezzen
a 06-40/424-424-es 
telefonszámon. 

Az Inform Média Lapkiadó Kft.

kézbesítő
munkatársakat keres kizárólag 
Miskolc területére, az Avasra,
azonnali kezdéssel. 
Elvárásaink:

Munkavégzés helye:

Betanított 
munkásokat   

keresünk 
újhartyáni (Pest megye) 

porfestő üzemünkbe, 
12 órás, két műszakos munkarendbe. 

Fér�ak jelentkezését várjuk! 
A szállást biztosítjuk! 

Jutattások: 
kp. cafeteria, műszak pótlék. 

Érdeklődni: 20/938-5908 
Fényképes szakmai önéletrajzokat a 

hamar@ktechkft.hu 
címre várunk. 

 

GÉPKEZELŐ

 

Munkatársakat keresünk hosszú 
távra, Alsózsolcai lemezüzembe 

Elvárás: 
szakmunkás végzettség, 

tolómérő és műszaki rajz ismeret, 
3 műszakos munkarend vállalása, 

Bér: 
br 1.000-1.100 Ft/óra

+Műszakpótlékok+Cafeteria
+Bejárás támogatás. 

 

 
Jelentkezés: 

06 (30) 864 2350 
-es számon.

 

A Steelvent 2000 Zrt., 
miskolci 

acélfeldolgozó üzemébe
hosszú  távú munkára,

gyakorlattal rendelkező
targonca-

vezetőt  
keres.

Tel.: 06-70/333-1937

keresünk hosszú távú  
németországi munkára  

azonnali kezdéssel

Önéletrajzokat a  

e-mail címre várjuk, 
bővebb felvilágosítás  
a  

vagy a  
telefonszámokon.
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Leopárd bébi. A Miskolci Állatkert és Kultúrpark első perzsa leopárdkölyke bemu-
tatkozott a nagyvilág számára. Az egyhónapos kis nagymacska január 17-én, szerda délelőtt 
esett át az első állatorvosi vizsgálatán a Miskolci Állatkert és Kultúrparkban. Mivel a kölyköt 
anyja gondosan, ám egyelőre a látogatók elől rejtve neveli, ezért a látogatók csak most talál-
kozhattak a leopárdbébivel.Szuper ügyek

Szikszónak jó híre van  ■
az országban, és a hatá-
rokon túl is, ezért egyre 
több befektető érdeklő-
dik a város után - mondja 
Füzesséri József, Szikszó 
polgármestere, aki úgy 
véli, hogy a  tavalyi esz-
tendő sikere abban rej-
lett, hogy jó irányban in-
dult el a település gazda-
sági növekedése.

Bizakodóan tekintünk az 
idei esztendőre is, hiszen  a 
töretlen érdeklődést csak fo-
kozza majd, hogy 2020-ra 
megépül az M30-as autópá-
lya a szomszédságunkban, 
amelynek a munkálati már je-
lenleg is zajlanak. Az autópá-
lya önmaga is egy gazdasági 
vonzerővel bír, és meghatáro-
zó egy település jövője szem-
pontjából. Szikszó azonban  a 
gazdaság többi szereplőjével 
szemben lépéselőnyben van, 
hiszen kialakított ipari park-
kal, és infrastruktúrával vár-
juk a befektetőket.

2018-ban van feladatunk 
bőven- mondja Füzesséri 

József – Tisztában vagyunk 
azzal, hogy a belső útháló-
zatunk felújításra szorul. A 
2017-es esztendő sikere, hogy 
egy BM pályázaton 60 millió 
forintot nyertünk útkarban-
tartó és építő gépek beszerzé-
sére. Így saját erőből fogjuk 
tudni elvégezni az utak, jár-
dák, csapadékelvezetők épí-
tését, amivel pénzt spórolunk 
, hiszen nem kell külső vál-
lalkozót alkalmaznunk. Úgy 
gondolom ezzel jövőre körül-
belül húsz utcát tudunk rend-
be tenni. A teljes rekonstruk-
cióra azonban még várnunk 

kell. Az idén már  érinteni 
fog bennünket az autópálya 
építése, ami nagy türelmet 
kíván tőlünk, és még inkább 
meg fogja terhelni útjainkat. 
Ezért is döntöttünk úgy ,hogy 
a belső városi útrekonstruk-
ciót a fejlesztés után hajtjuk 
végre.

Az már ismert, hogy Szik-
szó vízkészlete gazdag, és a 
területen termálvíz  található. 
Az uszoda udvarán jelenleg is 
egy 42 fokos termálkút üze-
mel. A jövőben szeretnénk 
ezt a természeti kincset az 
energia termelés szolgálatába 
állítani. Egy pályázat kapcsán 
50 millió forintot nyertünk 
termálkút fúrására, amely az 
idén tavasszal kezdődik. Ha 
minden a terv szerint halad 
akkor az itt lelt meleg vizet  
energia termelésre, és a me-
zőgazdasági célokra tudjuk 
majd felhasználni. A továb-
bi lépés lehet majd a turisz-
tikai célú kialakítás.  Ezek a 
fejlesztések pedig egy újabb 
lendületet adnak majd Szik-
szónak. SZI - MÉ

Megépült az M30-as  ■
gyorsforgalmi út egy 
csaknem két kilométer 
hosszúságú szakasza 
Tornyosnémeti és a ma-
gyar-szlovák határ kö-
zött, az utat kedden ad-
ták át az autósoknak.

A kivitelezést az Euroaszfalt 
Kft. végezte, a nettó 4,379 
milliárd forint értékű beru-
házás az Integrált Közleke-
désfejlesztési Operatív Prog-
ram támogatásával, uniós 
forrás felhasználásával va-
lósult meg.   Az 1,7 kilométer 
hosszú 2×2 sávos, leállósáv-
val, középső elválasztó sáv-
val megépített, óránként 110 

kilométeres sebességre ter-
vezett autóút a magyar-szlo-
vák országhatáron csatlako-
zik a néhány évvel ezelőtt 
elkészült szlovák R4 gyors-
forgalmi úthoz, amely az or-
szághatártól Kassáig vezet. 
Ennek köszönhetően a ma-
gyar oldalról érkező autósok 
közvetlenül a szlovák autópá-
lyán haladhatnak tovább Kas-
sa felé. A január 16-án átadott 
út része az M30 majdan meg-
épülő, Miskolctól a határig 
terjedő szakaszának, amely-
nek megépítését Orbán Viktor 
miniszterelnök jelentette be 
a Modern városok program 
miskolci állomásán.  SZI

Gyakran hajlamosak  ■
vagyunk a kihűlt szo-
bát, vagy az influenza-
járványt okolni, ha be-
tegség gyötör, és elfe-
ledkezni arról, hogy 
akár a rosszul berögző-
dött állattartási szoká-
saink is okolhatók a ba-
jért.  

Érdekes dolog, hogy a kö-
zösségi oldalak virágkorában 
a számlái jobban leírják az 
embert, mint a facebook pro-
filja. Míg az egyikről legfel-
jebb a korát, személyiségének 
főbb jegyeit, politikai nézetét 
tudhatjuk meg valakiről, ad-
dig a számláiról azt is, hogy 
panel-, vagy kertesházban 
él, naponta hányszor moso-
gat, bekapcsolva hagyja-e 
a számítógépet, vagy kíno-
san figyel a takarékosságra. 

Miskolcon például egyre több 
számláról derülne ki, hogy a 
tulajdonosa bérházi lakásban 
él. Sőt, a bankkártya kivona-
tokat sorjázva az is, hogy va-
lamilyen állatot tart. Felméré-
sek szerint ugyanis minden 
harmadik lépcsőházi lakásra 
jut egy kutya, vagy egy macs-
ka. Vannak azonban olyan 
összefüggések, amelyeket a 
kivonatok és számlák sem 
fednek fel teljesen. Példá-
ul az állateledel bolt és a 
gyógyszertári fizetések 
közötti laza kapcsolatot, 
míg az alacsony fűtésszám-
lát okkal hozhatnánk kapcso-
latba a nátha kúrálására való 
készítmények vásárlásával. 
Vagyis a hideg egyenlő beteg-
ség, míg a háziállat tartására 
nem húzzuk rá ezt a képle-
tet. Pedig bizonyos esetekben 

teljesen indokolt lenne.
Mielőtt bárki azzal vá-

dolna, hogy ellenzem az 
állatokat a lakásban, l e -
szögezném, 
hogy ne-
kem is van 
egy kutyám, 
ami jelen 
pillanat-

ban is a lábam mellett fek-
szik. A probléma a helytelen 
higiéniai szokásokkal van. 
Ugyanis elég sok olyan beteg-
ség van, ami állatról emberre 
is terjedhet, mégis hajlamo-
sak vagyunk megfázásként 
kezelni a dolgot. 

Bár az állatról emberre ter-
jedő betegségek, avagy szak-
nyelven zoonózisok közül a 
szalmonella okozza a legtöbb 
bajt, a házikedvencek is ve-
szélyforrást jelenthetnek. A 
kutyáktól, macskáktól, más 

házikedvencektől elkap-
ható fertőző betegségek 

száma száz felett van. 
Kutyák és macskák 
leginkább bélfér-
gek okozta beteg-
séget terjesztenek, 
de az influenza is 
veszélyes, mivel az 

állatok testében másképp mu-
tálódik a vírus, így az em-
beri test számára is másabb 
az állatoktól elkapott beteg-
ség, mint az embertől elka-
pott fajták. 

Azonban nem csak a ked-
venceink fertőzhetnek meg 

minket, mi is kellemetlen na-
pokat okozhatunk kisbaráta-
inknak. A legfrissebb kuta-
tások ugyanis azt igazolták, 
hogy az influenza ugyanúgy 
veszélyes lehet kutyára, vagy 
macskára nézve, mint ránk, 
emberekre, és mi is képe-
sek vagyunk a fertőzést ál-
latok között terjeszteni. Bár 
a probléma nagyságát tekint-
ve közel sem akkora, mint 
ahogy elsőre gondolnánk, ér-
demes néhány dolgot megfo-
gadni minden állattartónak. 
Például mindig adassuk be 
házikedvenceinknek a köte-
lező védőoltásokat, végeztes-
sük el rendszeresen a féregte-
lenítést, kerüljük a nyálcsere 
lehetőségével fenyegető hely-
zeteket, és ne feledkezzünk 
meg a gyakori kézmosásról!

 SZI - BM

Népszerű Szikszó a befektetők körében

Elkészült az M30-as egy szakasza

Állatról emberre: az influenzaszezon a kedvenceinket sem kíméli
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A Zolend Kft.
Tapasztalattal rendelkező 

LAKATOS, HEGESZTŐ, 
CSŐSZERELŐ
kollégákat keres!

Bérezés: nettó 1.400 Ft/óra
Érd: Debrecen, Házgyár u. 17., 

06 70/396-74-68,
pappnenkatazolend@gmail.com

fényképes önéletrajzzal!
Külföldi munkaterületre is keresünk 

munkatársakat, akár 12 EUR/óradíjért.

Miskolci munkahelyre
az alábbi munkakörökben

állást kínálunk:

4 kézi csomagoló
4 kiszerelő
4 villanyszerelő
4 műszerész

Telefon: 06-20/3164-136, 06-20/2107-787
e-mail: manrenting@gmail.hu

Amit kínálunk:
4 határozatlan 
     munkaszerződés
4 műszakpótlék
4 útiköltség-térítés
4 Cafetéria (17.000 Ft/hó)

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.

ROVARIRTÁS
ÁGYI POLOSKA

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

Sáfrány Miklós 06-30/822-0730

3516 Miskolc, Pesti u. 88-96. 
Telefon: 46/435-101 
Nyitva: H-Szo.: 8.30–20.00, V: 9.00–19.00

a Sever Center Áruházban 2018. január 10-től február 28-ig!Óriási készletkiárusítás

Ne feledjék, minden nap várja 
minden kedves vásárlóját 

Miskolcon a Pesti úton 
a Sever Center Áruház!

MINDEN
 
termékeinket már

30-70%-os
engedménnyel, 
egyes termékeinket 

már 20-70%-os
kedvezménnyel kínáljuk.
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