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Miskolc 04. hét
Visszatérő vendégek

Ismét benépesül érdeklődő lá-
togatókkal február első hétvé-
géjén Miskolc belvárosa, ekkor 
lesz ugyanis a Becherovka Mis-
kolci Farsang./3. oldal

Az Ongai Kulturális Egyesület ál-
tal szervezett Quintessence (IX.) 
Pálinka- és Párlatversenyre is-
mét rekordszámú nevezés ér-
kezett - mondta Takács László 
versenyigazgató./11. oldal

Rekordszámú nevezés

Kis hó, nagy öröm. 
Megérkezett a várva 
várt hó, bár szánkózásra, 
téli sportokra csak a 
magasabban fekvő hegyek 
lejtői alkalmasak. A legtöbb 
családban azért előkerült a 
szánkó is, bár az önfeledt 
havas csúszkáláshoz még 
ez sem kell.

Fo
tó

: a
rch

ív

®

44
52

25

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

S Törtarany beszámítás 9000 Ft/gr.
S Arany ékszerek  -10%
S Arany karikagyűrűk  -15%
S Ezüst ékszerek  -50%; -70%
S Acél ékszerek -30%; -50%

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

Alfa Ékszer
akciói

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!

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.

ÉKSZERÜZLET
ÉS ZÁLOGFIÓK

Miskolc, Ady Endre út 5. Miskolc, Ady Endre út 16.
Miskolc, Szeles út 49.  Telefon: 06-20/213-19-20

Zálogból visszamaradt 
arany ékszerek 8.500 Ft/grammtól

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

Telefon: 
20/363-0209 

Szoba-
festést, 
mázolást és
lakásfelújítást
vállalok!

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

Egyedi kedvezmény
Új helyen

Megbízható
minőségben

RELUXA
ROLETTA

REDŐNYÖK
ROVARHÁLÓ

SZAL.FÜGGÖNY
NAPELLENZŐK

Péchy László
árnyékolás-

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

Óriási készletkiárusítás
MINDEN

 
termékeinket már

30-70%-os
engedménnyel, 

egyes termékeinket 

már 20-70%-os
kedvezménnyel kínáljuk.

és

Ne feledjék, minden nap várja minden 
kedves vásárlóját Miskolcon a Pesti úton 

a Sever Center Áruház!

a Sever Center Áruházban 2018. január 10-től február 28-ig!
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Szuper ügyek Anyagtudományi School-túra. Miskolcon február 4-én délelőtt fél 
11 órakor a Művészetek Háza hangversenytermében Anyagtudományi School-túra 
interaktív show lesz. Előadást tart dr. Mende Tamás, A Miskolci Egyetem docense, 
dékánhelyettes.

Az, hogy miért szeret az egyik 
ember, és miért nem a másik re-
gényeket olvasni, ezt még senki 
sem fejtette meg. Addig, amíg én 
kamaszként versenyt olvastam 
a nagyapámmal, az öcsémet ez 
nem kötötte le. A képzelet helyett 
inkább a valósággal ismerkedett: 
a tárgyak szét- és összeszerelé-
sével. Ebben aztán a fiam is kö-
vette. Bár az általam felolvasott 
mesék lekötötték, mégsem érez 
kényszert a mai napig arra, hogy 
könyvvel a kezében létezzen.
Az, hogy az olvasás fejleszti a 
komplex gondolkodást, javítja a 
koncentrációt, erősíti a memóri-
át, magabiztos társalkodóvá tesz, 
a karakterek bőrébe bújva szám-
talan életeket élhetünk meg, azt 
senki sem vitatja. Azok sem, akik 
ezt egyáltalán nem gyakorolják. 
Egy tavalyi Szonda Ipsos felmérés 
szerint a tizen- és huszonévesek 
63 százaléka alig, vagy soha nem 
olvas regényt. 
Rémisztő ez az adat? Nekem, aki 
történet fogyasztó és történet-
író is egyben, rendkívül. Mert a 
világ és a magyar irodalom tele 
vannak csodákkal. Nemrégiben 
egy pedagógus szakvéleményt 
olvastam arról, hogy ugyan miért 
is szeretnének bele a könyvekbe 
a tizen- és huszonévesek, mikor 
Jókait kell kötelezően olvasniuk. 
Miért éppen a legnagyobb mese-
mondó elhagyása oldhatná meg 
az évek óta fennálló problémát? 
És ha süllyesztőbe tennénk Jó-
kait, akkor könyvekkel a kezük-
ben feküdnének és ébrednének 
a diákok?
Ma már nem emlékszem pon-
tosan, hogyan jutottam el a Vi-
lágszép Nádszál kisasszonytól 
a Kőszívű ember fiaiig tíz éves 
koromra, de ha a becsület szó 
megjelenik a képzeletemben, 
azonnal a Baradlay névre asszo-
ciálok. Sokat, sokfélét olvastam 
az elmúlt évtizedekben, világ és 
kortárs irodalmat, kalandregé-
nyeket, útikönyveket, romantikus 
lírát, ezoterikus műveket, egye-
dül az erőszakosságot puritánul 
megtestesítő, és a háborodott 
elme bugyraival operáló művek 
taszítanak.
Egyik ismerősöm szerint a túl 
sok regény olvasás menekülés a 
valóságos élet elől. Szerinte, aki 
mások karaktereibe búj, az fél a 
saját élményeinek megélésétől. 
Nyilván az ő véleménye is megélt 
tapasztalataiból táplálkozik.
Karácsonykor az ajándékok át-
adásánál kicsit felsültem. A tizen-
öt éves keresztlányomnak egyik 
meglepetése könnyed, barátnős, 
lovakról szóló történet volt. Bele-
lapozott, rám nézett és közölte: 
már nem vagyok óvodás. Aztán 
másnap átküldte a messengeren 
azt, amit éppen olvas. Leégése-
met azért az gyógyítja: van, aki az 
örökömbe lép a családban.

SZI – Maros Éva

RÚZS

Regény

A szikszói általános  ■
iskolások és óvodások 
madarakról gondoskod-
nak az idei télen. Szik-
szó Önkormányzata a 
Rodent Hungary  Kft. tá-
mogatásával akciót in-
dított a környezettuda-
tos magatartásmód, a 
felelős állattartás nép-
szerűsítésére, amely-
nek keretében gondoz-
hatják a madarakat a 
szikszói gyerekek. 

A Rodent Hungary Kft. 
- amely elsősorban állat-
eledeleket forgalmaz - ma-
dáretetőket és madárelesé-
geket ajánlott fel a szikszói 
óvodák és iskolák számá-
ra. Az adományokat a múlt 

hét csütörtökön vehették át 
az intézmények képviselői a 
Szent Márton Katolikus Gim-
názium és Általános Iskola 
aulájában.

A rendezvényen részt vett 
Füzesséri József ,Szikszó pol-
gármestere  aki arról beszélt: 
az állatok szeretete fejlesz-
ti a személyiséget, növeli a 
felelősségtudatot. A termé-
szet és a madárvilág isme-
rete pedig környezettuda-
tos viselkedésre sarkall. Az 
akció sikerességéhez az is 
hozzájárul, hogy Füzesséri 
József a polgármester alap-
jából 30.000- 30.000 forintot 
ajánlott fel az intézmények-
nek, hogy azokat a diákokat 
és közösségeket jutalmazzák, 

akik a legaktívabban vettek 
részt ebben.

A programhoz kapcsolódott 
a Szikszói Állatbarát Egyesü-
let is. Nagy-Simon Leila elnök 
felajánlotta szakmai tudását. 
Arra is kérte a pedagógusokat, 

hogy ha a gyerekek sérült 
állattal találkoznak, azt je-
lezzék számára, hiszen az 
egyesület kapcsolatban van 
a Mályiban található madár-
mentő egyesülettel.

 SZI - MÉ

Madarakról gondoskodnak Szikszón

Ismét benépesül ér- ■
deklődő látogatókkal 
február első hétvégéjén 
Miskolc belvárosa, ekkor 
lesz ugyanis a Becherovka 
Miskolci Farsang.  

Koncertek, kézműves és 
gasztronómiai vásár, vendég-
látó egységek, őstermelői piac 
és népművészeti vásár várja a 
vendégeket. Biztosított tehát 
a karneváli hangulat. A ren-
dezvény valamennyi szabad-
téri programja ingyenes.

Miután a farsangozók et-
tek és ittak, nincs más dol-
guk, mint jobbnál jobb elő-
adók koncertjét hallgatni és a 
színpad előtt csápolni nekik. 
A fellépők közül sokan már 
visszatérő vendégek, és sa-
ját bevallásuk szerint mindig 
nagy örömmel jönnek visz-
sza erre az eseményre, ahol a 
szíves vendéglátás, a hangu-
lat. És persze a fűtött színpad 
mindig feledteti velük a hide-
get. Az Erzsébet téren és a Vá-
rosház téren lévő Becherovka 
Nagyszínpadon igazi sztár-
eső lesz.

Febr uá r 2-  á n a 

Nagyszínpadon Vastag Csaba 
délután ötkor lép a színpadra, 
előtte a Sky Fanatic szerepel, 
utána a Kozmix, majd a P. Mo-
bil és a Ladánybene 27 zárja a 
sort. Az Erzsébet téren ötkor 
Zalatnay Sarolta és a Reflex 
szórakoztatja a közönséget, 
majd Ferenczi György és a 
Rackajam, Mystery Gang és 
végül a Miskolci Művek.

Február 3-án a Nagyszín-
padon a Hooligans veszi a 
prímet este nyolckor, utána 
a Hamvai P.G. következik. 
Reggel 9 és délután kettő 
között jótékonysági pálin-
kaárverés, majd a Miskol-
ci Körforgalom Zenekar, az 
Audioshake és a Paddy and 

the Rats. Az Erzsébet téren 
ízlés dolga kié a pálma, ezért 
sorrendben az események: 
Bab Társulat, a jelmezver-
seny eredményhirdetése, Kiss 
Kata Zenekar családi műso-
ra, The Sign, The Memphis, 
Varga Miklós, Takáts Tamás 
Blues Band, Kerekes Band és 
a JAM Republic Cover Band

Február 4-én a Nagyszínpa-
don Pál Dénes számíthat a leg-
nagyobb sikerre este hattól. 
Az előtte levő programok:

tai chi bemutató, „Minde-
nem a tánc…” – Kaffka AMI, 
Miskolci Mazsorett Együt-
tes, Ködmön Formációs Tánc-
együttes, Before The Last, 
Czelláth Panna, Cselepák 

Balázs, Viharmadarak Ze-
nekar, Ismerős arcok. Az Er-
zsébet téren az Egyszervolt 
Mesezenekar indítja a mene-
tet, őket követi Collisborn, 
Merényi Ákos és az Állatok. 
Délután háromkor - nem ne-
héz megjósolni - Charlie lesz 
a legnépszerűbb. Utána Lász-
ló Attila és a Miskolci Illés 
EmlékZenekar fellépésével 
fejeződik be a nagyszabású 
programsorozat. 

A Becherovka Miskolci Far-
sangon a látogatók is nyer-
hetnek, legyenek kicsik vagy 
gyereki énjüket megőrző fel-
nőttek, ha részt vesznek a 
Becherovka Miskolci Farsang 
jelmezversenyén. Nem kell 
mást tenniük, mint jelmezt 
ölteniük, hiszen itt az idő, 
hogy mindenki beöltözzön!  
Mit kell tenni, hogy mindez-
zel még nyerjen is valaki? Ki 
kell menni a Becherovka Mis-
kolci Farsangra február 2-án, 
3-án, 4-én, megkeresni a fo-
tófalat a Kossuth utca elején 
az emlékműnél, és készíteni 
egy jelmezes képet ezzel a 
háttérben. SZI 

Február 2-4.: Becherovka Miskolc Farsang
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H á z - ,  H á z r é s z e l a d á s
a Csabai kapuban áron alul eladó egy 376 
m2-es, 5 szobás családi ház. A földszinten 
kialakításra került egy orvosi rendelő, kezelő, 
váró helyiségekkel, külön bejárattal. Irányár: 34 
M Ft. Érd.: 0670/450-5189.
a Csabai kapuban FŐ ÚTON SAROKTELKEN 375 
m2-es, 9 szobás, 2 fürdős, 2 konyhás, 3 lak-
részből álló családi ház ALKALMI ÁRON eladó. 
BEFEKTETÉSNEK IS KIVÁLÓ, iroda, rendelő, stb. 
Ár: 33 M Ft. Tel.: 06/30-227-2273.
a Daru utcán 55 nm-es 2 szobás, igényes, 
felújított, hőszigetelt, tégla falazatú gáz-církó 
fűtésű sorházi családi ház nagy terasszal, kert-
kapcsolattal, 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 állapotú 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 telek-
kel, 35 nm-es pincével. Ár: 20,9 M Ft. Tel: 
0670-701-2271.

a Kiskőkötő utcában eladó tégla építésű, 
130nm, 3 szoba, hatalmas amerikai konyhás 
családi ház, gáz-cirkó és vízteres cserépkályha 
fűtéssel 800nm telken, terasszal, pincével, gáz-
konvektor fűtésű, 40nm szigetelt melléképület-
tel. Ár: 21,9 M Ft. Tel: 0670-701-2271.

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 
építésű, 5 szobás, tehermentes, összkomfortos 
családi ház 2800nm telken, kis halastóval eladó. 
Ár: 12,9 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 befejezésre 
vár, szomszédban új házak. Ár: 7,9 M Ft. Tel.: 
06/30-227-2273.

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

emődön eladó 2 szobás, hosszú típusú, gáz-
konvektor fűtésű családi ház. Garázs és mel-
léképület van hozzá. Azonnal költözhető. Iár: 
6,5 M Ft. Tel: 20/9168-855.

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

Miskolc Hejőcsaba csendes utcájában eladó 
4 szoba+nappali+étkezős szintes családi ház 
garázzsal és 400 nm gondozott telekkel. Iár: 
22,9 M Ft. Tel: 20/9168-855.

Miskolc Martin-kertvárosban eladó előkertes, 
3 külön nyíló szobás, hagyományos kocka ház 
garázzsal, 800 nm telekkel. Iár: 13,9 M Ft. Tel: 
20/9168-855.

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

Miskolcon a Bulgárföldnél, hangulatos, kis 
rezsijű, karbantartott, tégla építésű, 2 szobás, 
gázkonvektor fűtésű, garázsos-pincés családi 
ház, 500 nm-es gondozott portán, bő vizű kút-
tal eladó. Ár: 11,9 M Ft. Tel.: 0620/370-6985.

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

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, 1000nm udvarral. Ár:14,9 M Ft. Tel: 
0670-701-2271.

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.

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.

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.

Miskolc-Tapolca frekventált helyén eladó elő-
kertes, kocka típusú ház beépített szuterénnel. 
Belülről felújított az ingatlan. Garázs van hozzá. 
Iár: 26,9 M Ft. Tel: 20/9168-855.

Igriciben egy szoba összkomfortos lakás 
melléképületekkel eladó. Iár: 3,2 M Ft. Tel.: 
06-30/236-6422.

Miskolctól 6 km-re, Sajóecsegen eladó újsze-
rű, 3 szoba+nappali+étkezős, igényes családi 
ház garázzsal, 1200 nm telekkel. Iár: 18,9 M 
Ft. Tel: 20/9168-855.

l a k á s e l a d á s
a Baross Gábor úton eladó tégla építésű, távfű-
téses, 5. emeleti 60nm, 2 szobás, lomkamrás, 
nagy spájzos, jó állapotú felújított lakás. Igé-
nyes tiszta lépcsőház, jó lakóközösség, kiváló 
közlekedés jellemzi az ingatlant. Ár: 15,5 MFt.
Tel: 0670-701-2271.
a belvárosban, 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.
a Bulgárföldön, panelprogramos lépcsőházban 
eladó egy teljes körűen és exkluzívan felújított, 
erkélyes, 63 nm-es, 2+1 félszobás, nagy kony-
hás lakás. Ár: 12.890.000 Ft. Telefonszám: +36 
70 603 6037.
avas II. ütemben, felújított, 55 m2-es, nagy 
konyhás, erkélyes lakás eladó. Irár: 6,65 M Ft. 
Tel.: 0620/541-2828.

a Dorottya lakóparkban az 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: 8,9 M 
Ft. Tel:06 70-701-2271.

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 lépcső-
ház várja az új lakókat. Ár: 7,4 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.

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.

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: 2018/4. 

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

Ft

Mezőkövesd, Sándor u. 19.
Tel.: 06-30/911-6627 www.tjk.hu

Szerelt kémények gyártása ÉMI engedéllyel
Minőségi szerelt kémények és 
béléscsövek, vegyestüzeléshez.

FA ÉS SZÉN 
TÜZELÉSŰ 
KAZÁNOK, 
VÍZTERES 
KANDALLÓK

2 év
garanciával

TAVALYI
ÁRAK!

Messina szekrénysor
Modern szekrénysor led 
világítású üvegpolcokkal, 
állítható lábakkal.

Bogi előszoba 
Stílusos, kis helyigényű, 
komplett előszobafal.

KárpitMax Bútorbolt
Miskolc, Szeles u. 71. szám alatt szeretettel várja vásárlóit. Nyitva: hétfő-péntek 8.30-17.00,  szombat: 8.30-12.00-ig

Teljes árukínálatunk a www.karpitmax.hu oldalon megtekinthető.

Kisbútorok, 
konyha bútorok,
étkezők, szekrénysorok 
hatalmas választékban
verhetetlen áron!

Kárpitos bútorok heverők,  
franciaágyak, kanapék akár raktárkészletről azonnal vihetőek.
Bútorszövet, kárpitos kellékek, autóülés huzatok,  
habszivacsok méretre vágása.

Dorina étkező garnitúra
Az étkező asztal nyitható.
A székek és az asztalok egyedi 
ízlés szerint kombinálhatóak.

AKCIÓ! Miskolc és 30 km-es 
körzetében 50.000 Ft feletti 

vásárlás esetén
kedvezményes 
házig szállítás!

KANAPÉ AKCIÓ!

59.900 FtKANAPÉ AKCIÓ!

54.900 Ft

eladó egy 1920-as években épült téglaépítésű, 
helyi védelem alatt álló kúria jellegű irodaház, 
1078 m2 telekkel, teljes közművesítéssel, parkosított udvarral.
Az ingatlanon két épület található. Egy főutcára nyíló 104 m2 alapterületű 
emeletes épület (emelettel együtt 208 m2) és egy különálló, 104 m2  
alapterületű földszintes épület 100 m2 pincével. Az udvaron egy 54 m2-es  
kétállásos garázs található. Az ingatlan a buszmegállótól 200 méterre  
helyezkedik el. A földszintes épület lakásként, míg az emeletes rész irodaként, 
üzletként jól hasznosítható. A földszinten egy utcára nyíló 52,5 m2-es üzlet- 
helyiségnek is kivalóan alkalmas nagyterem található. Ára: 32.000.000 Ft
Érdeklődni lehet: Hortobágymenti Vízgazdálkodási Társulat: (V.a) 

06- 30/703-3944 

Polgár Város központjában a Hősök útja 25. sz. alatt
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a Stadion utcán eladó földszinti, 55nm, tégla 
építésű, gázkonvektor fűtésű, felújított, teher-
mentes lakás. A konyha IKEA, ablakok, bejárati 
ajtó műanyag, burkolatok szépek. Tiszta rende-
zett lépcsőház, kiváló lakóközösség várja az új 
lakókat. Ár: 8,3 MFt. Tel: 0670-701-2271.

a Szinyei Merse Pál utcában eladó egy tég-
la építésű, 61nm 2+félszobás újszerű, frissen 
igényesen, teljes körűen felújított, központi fűté-
ses, erkélyes 3. emeleti lakás akár bútorozva is. 
Ár: 13,7 M Ft. Tel: 0670-701-2271.

áfonyás úton eladó 55m2-es, 1+2 félszobás, 
erkélyes lakás, új biztonsági bejárati ajtóval és 
műanyag nyílászárókkal felszerelve. Ár: 7,5M 
Ft. Tel.: 20/316-5883.

avas, Szentgyörgy úton eladó egy közepes 
állapotú, erkélyes, 1+2 félszobás, 2. emeleti 
lakás. Jó lakóközösség és tiszta, rendes lép-
csőház várja az új lakókat. Ár: 5,5 M Ft. Tel: 
0670-701-2271.

az Andor utcán új építésű liftes épületben  85 
nm-es, második emeleti, gyönyörűen felújított 
3 szobás, erkélyes lakás garázzsal és tároló-
val eladó. Ár: 26.990.000 Ft. Telefonszám: +36 
70 603 6037.

Miskolc-Bulgárföldi zöldövezeti környezet-
ben eladó egy rendezett lépcsőházú 4 emele-
tes társasház 3. emeletén, 51 m2-es, távfűté-
ses lakás, felújítandó állapotban, különálló pin-
cével. Irányár: 6,5 MFt. A környéken gázos gar-
zonra való csere is érdekel ráfizetéssel. Érd: 
70/555-3109.

Corvin utcában eladó egy 63m2-es, 2 + 1 
félszobás, egyedi mérős, műanyag nyílászá-
rós, KIFIZETETT PANELPROGRAMOS lakás. Ár: 
11,99M Ft. Tel.: 20/316-5883.

dankó Pista utcán eladó egy EGYEDI MÉRŐS 
TÁVFŰTÉSSEL rendelkező 55m2-es, 1+2 fél-
szobás, ERKÉLYES lakás. Ár: 9,5M Ft. Tel.: 
20/227-3488.

dessewffy utcában Miskolc Rózsadombján első 
emeleten eladó 60 m2-es, kettő szoba+ebédlős, 
teljes körűen gépészetileg is felújított, igényes 
lakás. Komplett új fürdőszoba és konyha beépí-
tett háztartási gépekkel. Fűtését gázkonvektor 
biztosítja. Irányár: 15,5 M Ft. Érd.: 0630/535-
7946.

dóczy József utcában eladó egy 64m2-es, 1+2 
félszobás, jól karbantartott, újszerű lakás. Ár: 
15,9M Ft. Tel.: 20/316-5883.

éder György utcában eladóvá vált egy 3 szintes 
épület földszintjén lévő 35m2-es, erkélyes GAR-
ZON lakás. Ár: 5,6M Ft. Tel.: 30/396-6216.

eladó a Vászonfehérítő utcában egy 1+1 félszo-
bás, 35m2-es, átlagos állapotú, keleti tájolású 
lakás. Ár: 5,6M Ft. Tel.: 20/231-5887.

eladó Miskolc belvárosában Soltész N.K. u. 77 
nm-es, gázos, 2. emeleti, belső udvaros, pihe-
nőkertes társasházi lakás. Gépészetileg telje-
sen felújított, ablakok cserélve műanyag nyí-
lászárókra. Nappali + étkező + konyha egy-
ben, 3 szoba, előszoba, fürdőszoba, külön wc. 
Ár: 13 M Ft. Érd.: 20/980-6678.

eladó Miskolc-Selyemrét, Kőrösi Csoma 4. 
2 emeleti, 38 m2-es, 1,5 szobás, különleges 
beosztású, gázfűtéses lakás azonnali beköltö-
zéssel. Ár: 6,5 M Ft. Tel.: 30/205-3401.

Győri kapu úton eladó egy 51m2-es, kétszobás, 
igényesen felújított panellakás. Biztonsági bejá-
rati ajtó, műanyag nyílászárók, új víz- és villany-
vezetékek! Ár: 8,99M Ft. Tel.: 20/227-3488.

Győri kapuban új építésű társasházi lakások 
eladók! Ár lakásonként változó. Részletekért 
hívjon bizalommal! 20/227-3488.

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

Igényesen felújított Siófok belvárosi lakás eladó 
vagy kiadó tulajdonostól. Tel.: 06/30/9367-730,  
http://hoz-ep.hu/siofokihaz/

könyves Kálmán úton 41m2-es, FÖLDSZIN-
TI, 1+1 félszobás, szépen karbantartott, GÁZ-
KONVEKTOROS lakás eladó. Ár: 7,8M Ft. Tel.: 
30/396-6216.

kőporos úton, panelprogramos társasházban 
eladó 51m2-es, 2 szobás lakás! Műanyag nyí-
lászárók, szabályozható/mérhető fűtésrend-
szer, szigetelt homlokzat. Ár: 9,9 M Ft. Tel.: 
20/231-5887.

középszer utcában eladó második emeleti, 54 
nm-es, 1+2 félszobás, erkélyes lakás. Ár: 6,85M 
Ft. Tel.: 20/227-3488.

Megyei Kórházzal szemben 49 m2 lakás eladó. 
Tel.: 46/317-780.

Melinda utcai újszerű társasházban első emele-
ti, 82 m2-es, 3 szobás, erkélyes lakás eladó! Jó 
műszaki állapot, új nyílászárók, riasztó, klíma-
berendezés. Ár: 20,9M Ft. Tel.: 20/231-5887.

Miskolc, Dél-Kilián városrészen eladó egy 
57m2-es, 2 szobás, erkélyes lakás. Ár: 7,9M 
Ft. Tel.: 20/316-5883.

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

Miskolc, Diósgyőr Árpád utcán 35 m2-es, 1,5 
szobás, 4. emeleti, panelprogramos, mért fűté-
ses, szép állapotú, ráköltést nem igényelő lakás 
eladó. Ár: 6,5 M Ft. Tel.: 70/3383-936.

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.

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.

sajószentpéteren a Péch Antal utcában eladó 
egy második emeleti, 1+2 félszobás, jó állapotú, 
tehermentes, azonnal költözhető, gázkonvekto-
ros társasházi lakás, akár bútorozva is. Ár: 4,9 
M Ft. Tel: 0670-701-2271.

Perczel Mór utcában Miskolc Rózsadombján az 
arborétum mellett reális áron eladó 3. emeleti, 
95 m2-es, 2+1 szobás, erkélyes lakás. Külön-
leges télikert, zöldövezeti kilátás, csendes nyu-
godt környezet. Igény szerint garázzsal. Irányár: 
19,9 M Ft. Érd.: 0630/535-7946.

Petőfi Sándor utcában eladó egy gázcirkó fűtés-
rendszerű, 74 m2-es, kétszobás, kertkapcso-
latos lakás beépíthető tetőtérrel. Ár: 16,9M Ft. 
Tel.: 20/231-5887.

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.

    Épületgépészeti kis- és nagykereskedés 

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

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

Mindent egy helyrõl ami a 
VÍZ, GÁZ, FÛTÉS, NAPELEM, 
NAPKOLLEKTOR szerelésekhez szükséges.

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

Épületgépészeti anyagszükségletéhez kérjen árajánlatot.

80 literes

ARISTON FAIS 
ELEKTROMOS
BOJLER 

AKCIÓS bruttó ár:

24.990 Ft/db A kép csak illusztráció! 
Az akció február 2-ig érvényes!

100 féle 
ülőgarnitúra

Miskolc, Nagyváthy u. 7. 
Tel.: 46/509-092

(a Szent Anna tértől 100 m-re,  
a Zrínyi Gimnázium mellett)

Miskolc, Kalapács út 14. 
Tel.: 46/530-360
(Kiss Ernő út végén)

Ágnes Bútorház

80 féle 
sarokülő

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

Válasszon Ön is 
MEGBÍZHATÓ KÉMÉNYSEPRŐIPARI CÉGET

Borsod-Abaúj-Zemplénben

Abakémény Kft. 3800 Szikszó, Pázmány P. tér 14. fsz/3.
Telephely: 3531 Miskolc, Schweidel út 13.

Tel.: +36 46 596 396, Mobil: +36 20 999 6012
www.abakemeny.hu • kozpont@abakemeny.hu

éve a lakosság szolgálatában, jelenleg is 
77 településen közszolgáltatóként! Ha az 
önkormányzatok megbíznak bennünk, 
Ön miért ne tenné?! Kérjen árajánlatot!20

Méltóságteljes, letisztult dizájn

Aludjon jól, ébrendjen vidáman!

Több anyag, masszívabb konstrukció!

MINÔSÉGI FENYÔBÚTOROK
rövid szállítási 

határidõvel

100%-os merinoi gyapjú ágynemûk

Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky u. 21-25. 
l E-mail: miskolc@matrackucko.hu l Webáruház: www.agy-matrac.hu

Telefon: 06-20/266-3662 l Nyitva tartás: H-P: 10.00–18.00, Szo.: 9.00–13.00

Egészségpénztári ügyintézés

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!

PROFI AUTÓSZERVIZ MINIMÁL ÁRON
A GUMIDISZKONT ÁRUHÁZBAN

3527 Miskolc, József Attila u. 51. Tel.: 06-70/775-4096

AZONNAL, BEJELENTKEZÉS NÉLKÜL!
KEDVEZŐ ÁRON ALKATRÉSZT IS BIZTOSÍTUNK!
Kedvezmények flottáknak, halasztott fizetéssel!
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selyemrét városrészen eladóvá vált 56m2-
es, 2 szoba + étkezős, erkélyes, gázkonvek-
toros fűtésrendszerű lakás! Ár: 7,4M Ft. Tel.: 
30/396-6216.

soltész Nagy Kálmán utca és a Bors Vezér 
utca sarkán eladó egy 26 nm-es, nagy ERKÉ-
LYES GARZON lakás. Ár: 5,99M Ft. Tel.: 30/396-
6216.

soltész Nagy Kálmán utca és a Vörösmarty 
Mihály utca sarkán eladó egy 76 nm-es, 2+1 
szobás, ELSŐ EMELETI, polgári stílusú lakás. Ár: 
13,5M Ft. Tel.: 20/227-3488.

stadion utcában földszinti, 36m2-es garzonlakás 
eladó. Ár: 4,5M Ft. Tel.: 30/396-6216.

szentpéteri kapuban eladó egy tégla építésű, 
franciaerkélyes, 50 m2-es, 2 szobás lakás új kor-
szerű műanyag hőszigetelt nyílászárókkal. Föld-
szinti elhelyezkedésének köszönhetően minden 
korosztály számára tökéletes választás lehet! 
Irányár: 7,8 M Ft. Érd.: 0630/535-7946.

szentpéteri kapuban szigetelt épületben eladó 
I. emeleti,  54m2-es, 2 szobás gázkonvektoros 
lakás. Ár: 8,9M Ft. Tel.: 20/231-5887.

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 miskolci 
panel vagy gázos lakást. Minden érdekel, örök-
ség, válóperből, rossz állapotú, adóssággal ter-
helt is lehet. Tel.: 70/3383-936.

doxabi Ingatlan keres Miskolc területén eladó 
lakásokat-házakat meglévő ügyfelei részére tel-
jes körű ügyintézés. Tel.: 06/30-227-2273.

eladó ingatlanokat keresek érdeklődőink számá-
ra Miskolc területén és vonzáskörzetében. Ingat-
lanát rövid határidőn belül, teljes körű szolgál-
tatással értékesítjük. Hívjon bizalommal. Tel.: 
0670/450-5189.

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

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

Miskolcon eladó tégla vagy panellakást keresek 
készpénzes felvásárlásra, akár hitellel terheltet 
is. Érdeklődni: +36-70-611-1486.

Miskolcon jó lakóközösségben lakást vásá-
rolnék azonnali készpénzfizetéssel, lehet vég-
rehajtás alatt  vagy közüzemi tartozással ter-
helt, esetleg hosszú távú bérlés is érdekel. Tel: 
0620 370 6985.

sürgősen eladó lakásokat keresek Miskolc 
egész területén, visszatérő külföldi érdeklő-
dőink, és készpénzzel rendelkező vásárlóink 
részére. Gyors eladás! Hívjon bizalommal! Tel: 
0630/535-7946.

a l B é r l e T k í N á l a T
egyetemhez közeli, 1,5 szobás, felújított, beren-
dezett lakás diákoknak kiadó. Ár: 50 E Ft+kaució. 
Tel.: 20/417-2289.

Miskolc avasi, III. emeleti, 1,5 szobás felújí-
tott lakás leinformálható fiatal párnak hosszú 
távra kiadó. Ár: bérleti díj+rezsi+2 hó kaució. 
Tel.: 0670/607-3176.

Miskolc belvárosi, új építésű, I. emeleti, erké-
lyes, kis rezsijű, hőmennyiségmérős, 2 szobás 
lakás üresen, márciustól kiadó. Ár: 80000 Ft/
hó+rezsi+közös költség+2 hó kaució. Tel.: 
0670/607-3176.

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

Miskolc belvárosi, felújított, 2 szobás, kertkap-
csolatos, akadálymentesített, gázcirkós, bútoro-
zott, gépesített, hangulatos, kis rezsijű polgá-
ri lakás, megbízható, leinformálható bérlőnek, 
hosszú távra kiadó. Ár: 85000 Ft/hó+rezsi+2 hó. 
Tel.: 0670/607-3176.

Miskolc, dózsa György úti, teljesen felújított, 80 
nm-es, 3 külön nyíló szobás iroda, hosszú táv-
ra, szobánként is csak irodának kiadó. Ár: 30e Ft/
hó/szoba+rezsi. Tel.: 0670/607-3176.

Miskolc, M1 fitness szomszédságában kétszo-
bás, kis rezsijű, bútorozott, gépesített, jó állapo-
tú lakás, csak igazoltan munkahellyel rendelke-
ző bérlőknek kiadó. Ár: 60000 Ft+rezsi+közös 
költség+2 hó kaució. Tel.: 0670/607-3176.

Miskolc, Pozsonyi utcában, 2 szobás, erkélyes, 
kis rezsijű, bútorozott-gépesített, gázos lakás, 
felújított konyhával, fürdővel, hosszú távra kiadó. 
Ár: 65000 Ft/hó+rezsi+közös költség+2 hó kau-
ció. Tel.: 0670/607-3176.

é P í T é s I  T e l e k
a Belvárosban, Szirmán, Kistokajban, Tapolcán, 
Mályiban és Sajóládon összközműves építési tel-
kek eladók 700-1100 nm. Ár: 1,4 M Ft-tól. Tel: 
0670-701-2271.

Fél ÁRON!! Komlóstetőn 1000 m2-es belterüle-
ti építési telek eladó. Háromszög alakú 40 méte-
res utcafronttal!! Szomszédban új építésű házak. 
BÉRHÁZI LAKÁST BESZÁMÍTOK, CSOK IGÉNYEL-
HETŐ! Ár: 2,8 M Ft. Tel.: 06/30-227-2273.

 
Jakab Oktatási 

és Szakképzési Kft.
3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 1.

Felnőttképzési engedély száma: E-000081/2014

További tanfolyamainkról weboldalunkról tájékozódhat!
www.jakaboktatas.hu

46/347-207, 70/324-7065
l Targoncavezető (E-000081/2014/A010) 
 és további gépkezelői képzések
l Kézápoló és műkörömépítő
 (E-000081/2014/A077)
l Pedagógiai- és családsegítő 
 munkatárs (E-000081/2014/A003)
l Szociális asszisztens 
 (E-000081/2014/A030)
l Szakács (E-0000081/2014/A020)
l Méhész E-000081/2014/A055
l Bővített fokozatú 
 sugárvédelmi képzés
 (hatósági képzés)
l Alap sminktanfolyam

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!

…mert adni jó! ladamiskolc.hu

Borsod Autó Kft. 
Miskolc, Zsolcai kapu 9–11.
46/505-255      
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VÁLASSZON ÚJÉVI
AJÁNDÉKOT!

Miskolc, Széchenyi u. 111., I. emelet
Nyitvatartás: H.–P.: 9.00–19.00 óráig, Szo.: 9.00–14.00 óráig

Akciónk 2018. 01.20-tól a készlet erejéig érvényes!

TÉLI VÁSÁR

Pionier 30%

Rieker 20%

Bugatti 30%

Cecil 20-60%

Street One 20-60%

centrumexclusive.com

-20-60%

Az akció a megjelölt termékekre vonatkozik.

-5-30%
FOLYAMATOS AKCIÓK 

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

Több mint 
7000 

termék 
és 70 
márka!

www.capelli.hu webshop és információ

FODRÁSZ, KOZMETIKUS  
ÉS KÖRMÖS ALAPANYAGOK ÉS ESZKÖZÖK

A SZÉPSÉG ÁRUHÁZA

ÚJD
ONSÁG!

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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Hernádkak frekventált részén jó szomszédok 
mellett, a Dobó utcában eladó építési telek, a 
telek mérete: 1112 nm2, telken belül van a 
víz és a gázcsonk. Eladási ár: 4,5 M Ft. Érd.: 
0670/450 5189.

kistokajban, Vörösmarty utcában aszfaltozott 
úton megközelíthető, 763 m2-es építési telek 
eladó, beépíthetősége: 15%. Irányár: 6.500.000 
Ft. Érdeklődni: +36-70-611-1486.

kistokaji tó üdülőövezeti részén, belterületi, 560 
m2-es építési telek eladó. Irányár: 2.990.000 
Ft. Érdeklődni: +36-70-611-1486.

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.: 30/227-2273.

F ö l d ,  k e r T 
Ongai kishegyen 2100 m2 szőlő gyümölcsös 
borházzal, pincével eladó. Tel.: 0630/334-
8405.

Ü d Ü l ő ,  N y a r a l Ó
zsóry-fürdőn eladó 4 kis szoba + nappali + 
konyha + fürdő, tégla építésű kétszintes nya-
raló 18nm 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.

Ü z l e T ,  M ű H e l y ,  T e l e P H e l y
Felsőzsolcai Ipari parkban telephely bér-
beadó busz vagy kamion parkolására. Érd.: 
20/9421-159.

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.

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

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 hegesz-
tőt, műszerész esztergát, marógépet, kompresz-
szort, invertert, kis gépeket. Tel.:  0670/624-
5475.

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

Gyűjtő, szakképzett műtárgybecsüs magas 
áron vásárol régiséget, bútort, festményt, por-
celánt, ezüsttárgyakat, hagyatékot. 46/348-436, 
06-20/388-7997

Vásárolnék könyveket, könyvtárakat, porcelá-
nokat, bútorokat. Mindenféle gyűjteményt kész-
pénzért. Tel.: 30/8383-649.

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.

e G y é B  e l a d á s

TűzIFa ELADÓ tölgy, bükk, akác erdei 
m3 méteres szálban 1x1x1,70 m3 25 000Ft/
m3-tól. Ugyanitt: kalodás tűzifa 1x1x1-es 
hasogatott sorba rakva 15 000 Ft/kaloda. 
Ömlesztett m3 hasogatva ami 1x1x1-es 14 
500 Ft/m3, 7 sima m3-tól rendelhető. Ugyan-
itt erdei m3 nagy kalodában, ami 1x1x1,70 
konyhakész tűzifa 27 000 Ft/m3-től. (1m3-t 
nem vállalunk). Érd.: +36 20 59 99 285, +36 
20 27 27 338.

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

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

eladó tűzifa számlával 11000 Ft/m3. Ingyenes 
kiszállítás. Tel.: 06-70/590-4645, 06-30/550-
3930.

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

FESTMÉNYVÁSÁR
MISKOLC, II. Rákóczi Ferenc Megyei 
és Városi Könyvtár, Görgey Artúr u. 11.

 

 

A+B Galéria Pécs

www.apluszbgaleria.hu
FOGLALJON SZÁLLÁST NAGYKER ÁRON!:

www.szekelyerno.hu

Amikor Isten melléd áll

Meghívó
Előadások:

2018. január 26.
február 2., 9., 16., 23.
március 2., 9., 16., 23.

péntek esténként 18 órától

Dániel könyvének mai tanulságai
l Távol az otthontól - közel Istenhez
l Menekvés a legreménytelenebb helyzetben
l Tűzálló emberek Isten jelenlétében
l Milyen messze megy Isten érted?
l Amikor túl messzire mentél
l Van, amiért megéri hűségesnek lenni?
l Titokzatos jelenet a mennyben
l Értékes üzenet érthető formában
l Kié az utolsó szó?

Helyszín:
TESZ Közösségi Tér Miskolc, Kossuth u. 5. sz.

Belépés díjtalan! 
Előadó: Hegyes Horváth Géza
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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)

Allure Residence Budapest
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RÉGISÉG
Felvásárló iroda
Hívjon minket!

70/517-36-50
festmény l porcelán l és minden egyéb  

A legmagasabb árért hívja a
06-70/517-36-50-et

RÉGISÉG
FELVÁSÁRLÁS

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

KONYHAKÉSZ
TŰZIFA

AKÁC
BÜKK
TÖLGY

INGYENES házhozszállítás
hétvégén is!

Tel.: 06-30/743-9983
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Hűtő, fagyasztó, mosógép, gázkészülékek, 
tv-k, egyéb készülékek 1-2 éves kortól 
eladók szállítással. Tel.: 46/561-403.

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

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.

FIGyeleM! Lomtalanítást vállalok takarítás-
sal. Mindent elszállítok. GYORS, MEGBÍZHA-
TÓ MUNKA!! Tel.: 30/964-9572.

Használt háztartási gépeket vásárolunk, javí-
tunk. Házhoz megyünk, hétvégén is. Ár: helyszí-
ni értékbecsléssel. Tel.: 06-30/283-6851.

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

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, tv-t 
és mindennemű háztartási készüléket szállítás-
sal. Tel.: 46/561-403.

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

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.

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

Házak, lakások teljes körű felújítását vállaljuk. 
Tel.: 06-30/203-0730.

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

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

M u N k a H e l y e T  k í N á l
a Jade Gold Kft. miskolci üzletébe ékszerbe-
csüst felvesz. A motivációs levelet és a fény-
képes önéletrajzot az  allas@aranyaruhaz.
com  e-mail címre várjuk, vagy érdeklődni a 
0670/943 47 44 telefonszámon lehet.

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.

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

elektronikai technikust keresünk tatabányai 
munkavégzéssel, ingyen szállással kiemel-
kedő bérezéssel. Tel.: 06/70884-3038,  
email: info@zcsolutioiniroda.hu

Gépészkarbantartáshoz keresek 3-4 fős 
csapatokat hegesztővel. Óradíj: 2800 Ft. Tel.: 
06-20/426-1313.

Gyakorlattal rendelkező gépkezelőket kere-
sünk homlokrakodóra és lánctalpas kotróra. 
Munkavégzés helye: Heves megye. Bérezés: 
1000-1500 Ft/óra. Szállást biztosítunk. Jelent-
kezni lehet a: 06-70/505-6806.

8 2018. január 26.

A Kukori ajánlata!
Igényes környezetben kiváló magyar termékekkel, 

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

sajtkülönlegességekkel, óriási akciókkal,
tartósan alacsony árakkal gyors kiszolgálással 

várjuk kedves Vásárlóinkat! 

Akcióink
(a készlet erejéig érvényesek)

Miskolc Szentpáli út 2-6. (Plaza oldalában)
Ingyenes parkolási lehetőség! NYITVA: hétfő: 8:00-18:00, 

keddtől péntekig: 7:00-18:00, szombat: 7:00-15:00
Miskolc, Andrássy út 14. 

üzletünk új nyitva tartása: hétfő: 8:00-14:00, keddtől 
péntekig: 6:00-17:00, szombat: 6:00-13:00 V: zárva

ELFOGADÓHELY

Szépkártya 
Erzsébet utalvány

VISA-kártya

ÁLLÁS!
Kasszást, csemegést 
és hentest keresünk, 

versenyképes �zetéssel!

l Fagyasztott tyúk  299 Ft/kg
l Csirke comb  499 Ft/kg 
l Csirke far-hát  149 Ft/kg
l Sertés tarja  999 Ft/kg 
l Sertés csülök  849 Ft/kg 
l Sertés oldalas  1299 Ft/kg 
l Hurka  899 Ft/kg 
l Sütnivaló kolbász  1099 Ft/kg 
l Kolozsvári szalonna  1999 Ft/kg
l Angol szalonna  2399 Ft/kg 
l Szívsonka  2399 Ft/kg

LOMTALANÍTÁSI 
SZOLGÁLTATÁS
kedvezô feltételekkel.
Tel.: 06-20/5477-499

Lomtalanítás
Borsodban

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

MINDENFÉLE 
kőműves munkát,  

burkolást, festést vállalok.
Rövid határidő, precíz kivitelezés!
Telefon: 06-70/607-85-05 

GÉPI VAKOLÓKAT, 
SEGÉDMUNKÁSOKAT 

keresünk állandó bejelentett munkára. 
Téli munkavégzés is biztosított.

06-30-195-2383

A Steelvent 2000 Zrt., 
miskolci 

acélfeldolgozó üzemébe
hosszú  távú munkára,

gyakorlattal rendelkező
targonca-

vezetőt  
keres.

Tel.: 06-70/333-1937

MÁLYI
TÉGLA KFT.

2 fő villanyszerelő
2 fő égető

2 fő gépkezelő
Elvárás mindhárom munkakör esetében 

legalább szakmunkásképző. 

Jelentkezni lehet a 
titkarsag@malyitegla.hu e-mail címen 

szakmai önéletrajz megküldésével vagy 
személyesen Stark Szilvia a 46/529-100

telefonszámon.

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. 

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

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

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

kFT keres azonnali kezdéssel villanyszere-
lőket, betanított is jó, Budapestre 1500.-Ft. 
nettó bérezéssel. Szállás, utazás, napi előleg 
megoldott. Tel.: 06/30-197-7141.

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.

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

BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT KERESÜNK

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

Ingyenes szállás 
Utazási költségtérítés

Előlegrendszer

AMIT BIZTOSÍTUNK:

SOPRONKÖVESD

nettó140000-200000 Ft 
+cafetéria/hó 

Több műszakos munkarend

AZ AUTÓIPARBA

/nyugatimelo www.jobmotive.hu

Hosszú távú munkalehetőség, 
kiváló munkakörnyezet.

06 70 315 8492

AUTOLIV KFT.

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

Ingyenes szállás 
Utazási költségtérítés

Előlegrendszer

AMIT BIZTOSÍTUNK:

RÁBA JÁRMŰIPARI 
HOLDING NYRT. 

nettó150000-250000 Ft 
+cafetéria/hó 

Több műszakos munkarend

/nyugatimelo www.jobmotive.hu

Hosszú távú munkalehetőség, 
kiváló munkakörnyezet.

MOSONSZOLNOK, 
GYŐRLADAMÉR

06 70 315 8492
06 70 317 6258

BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT KERESÜNK

AZ AUTÓIPARBA
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MISKOLC AVAS TESCO 

MISKOLC SZENTPÉTERI KAPU TESCO 
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MINDEN EZÜST ÉS 
ACÉL ÉKSZER

50%*
KEDVEZMÉNNYEL! 

MINDEN 
ARANY ÉKSZER

1.000 Ft/g
KEDVEZMÉNNYEL!

SZERELMES 
FEBRUÁR

operátori állás 
Miskolc

Versenyképes
juttatási csomag
100%-os útiköltség térítés 
helyieknek és vidékieknek is.

human forward.

Várjuk jelentkezését:
beata.partai@randstad.hu
06-30/281-3989
3530 Miskolc 
Szemere B. út 13.
(Generali székház)

INGYENES SZÁLLÁSSAL
NEMESVÁMOSRA

MEGEMELT ÓRABÉR!

1100 
Cafeteria:net. 8.000 Ft

net. 25.000 Ft

100 %-

- : 4376-4./2003.

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

Ingyenes szállás 
Utazási költségtérítés

Előlegrendszer

AMIT BIZTOSÍTUNK:

BOS AUTOMOTIVE 
P. M. BT.

nettó140000-200000 Ft 
+cafetéria/hó 

Több műszakos munkarend

/nyugatimelo www.jobmotive.hu

Hosszú távú munkalehetőség, 
kiváló munkakörnyezet.

MOSONSZOLNOK, 
GYŐRLADAMÉR

06 70 639 9920

BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT KERESÜNK

AZ AUTÓIPARBASZÉKESFEHÉRVÁRI MUNKA

INGYENES SZÁLLÁSSAL!

06/20/336-3803
du.26, 

49%

 196.900
 250.000
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Masszőröket keresünk Mosonmagyaróvárra 
(gyógy, frissítő, talpreflex, nyirok, tantra). Élet-
rajzokat szakmai végzettség megjelölésével  
taodomassage@gmail.com  címre várjuk. Szál-
lás megoldható.

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

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

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, Pincér, 
Vendéglátás szervező, Vendéglátó üzletvezető, 
Vendéglátó Eladó, Aranykalászos Gazda OKJ tan-
folyam. 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
egyedülálló 35 éves férfi nőtársát keresi Miskolc 
és környékén. Tel.: 30/500-6164.

Miskolci 70 éves hölgy, korombeli úriembert 
barátnak szeretnék találni. Bátran keress! Tel.: 
0630/384-6297.

Vénusz Társkereső Iroda. Alapítva: 1986. Tel.: 
0670/314-3897, e-mail:  venusz@chello.hu

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

Hajdúszoboszlói üdülés félpanzióval 13900 Ft/
fő/3 éj, 20500 Ft/fő/7 éj. Tel.: 06-30/977-6495 
vagy 06-30/944-9398  www.frankvendeghaz.
hu

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.

Partnercégeink számára keresünk 
kollégákat:

Miskolcra:
-HR KONTROLLER

-GYÓGYSZERGYÁRTÓ

Miskolc környékére: 

Budapest 23. kerületbe:

Székesfehérvár-Veszprém 
környékére

Ingyenes szállással

JELENTKEZÉS:
csilla.darvas@pannonjob.hu 

+36 46 320 283

www.pannonjob.hu
4376-4./2003.

        A                                                                        Zrt.

ukránul és magyarul beszélő 
csőszerelő, hegesztő, vasipari 

szakmunkásokat keres
azonnali belépéssel.

Jelentkezni:
Tel.: 0036-48/512-330; 06-70/383-0863

E-mail: kbarcika@halbomce.hu

Stabil céges háttérrel rendelkezni, komoly, szakmai munkát végezni, családias légkört 
teremteni, mosolyogva dolgozni, munkatársakból barátokká válni… Ez a dm!

 Egyedi cégkultúránknak köszönhetően vállalatunk az elmúlt időszakban 
 „Legjobb munkahely˝ és „Családbarát munkahely˝ díjjal gazdagodott 

a harmadszorra elnyert ˝Legvonzóbb munkáltató a kiskereskedelemben” elismerés mellett.
Amennyiben szeretnél részese lenni sikereinknek, akkor most lehetőséged nyílik 

munkatársként csatlakozni Miskolcon működő üzletünkbe, az alábbi pozícióba:

ÜZLETVEZETŐ-HELYETTES
heti 30-35 óra

határozatlan idejű munkaviszony

Mire számíthatsz nálunk?
•  A dm üzletpolitikájának megvalósítása
•  Hatékony készletgazdálkodás, pontos 

készletvezetés, áruátvétel, üzletkép 
kialakítása

•  Szakszerű tanácsadás a vásárlók részé-
re, reklamációk kezelése személyesen

•  A napi munka során felmerülő problé-
mák kezelése

•  Az eladó-pénztáros munkatársak 
fejlesztése

•  Pénztárosi feladatok ellátása: kasszá-
zás, árufeltöltés, munkaterület  
rendben és tisztán tartása

•  Az üzletvezető helyettesítése

És mi mit kérünk tőled? 
•  Középfokú szakirányú kereskedelmi 

végzettség , amely nálunk elengedhe-
tetlen a pozíció betöltéséhez

•  Legalább 2-3 év szakmai tapasztalat
•  Felhasználói szintű számítógépes 

ismeret
•  Pontos, precíz munkavégzés
•  Jó kommunikációs képesség
•  Önálló és csapatban történő  

munkavégzésre való képesség
•  Jó problémamegoldó képesség

Mi növelheti tovább az esélyeidet? 
•  Ha rendelkezel vezetői tapasztalattal

Ha hirdetésünk felkeltette érdeklődésedet 
és szívesen csatlakoznál a dm csapatához, kérjük, 

vállalatunk karrieroldalán az 
„Állásajánlataink”menüpont alatt jelentkezz a pozícióra!

Az üzletünk címe:
Miskolc, József Attila u. 87. (Miskolc Auchan)

A Technical Services Hungaria Járműjavító Kft.
felvételt hirdet 

az alábbi munkakörökbe:

(CO2 fogyóelektródás 
 védőgázas ívhegesztő)

A fényképes önéletrajzokat végzettséggel, 
szakmai tapasztalattal 

az alábbi postai vagy e-mail címre várjuk:

Személy- és munkaügy 
3527 Miskolc, Kandó K. tér 1.

karrier@tshungaria.hu

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

SZEMÉLY- és 
VAGYONŐR OKJ-s  
tanfolyam indul

Tel.: 06 30 948 2646

Miskolcon
február 10-én.

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.

Szórólapok, 
reklámkiadványok

terjesztésére 
megbízható, 

kézbesítésben jártas 
munkatársakat keresünk 
Miskolctapolca

területéről.
NEM DIÁKMUNKA!

Érdeklődni: 
30/253-8392 
(Hétköznapokon  
8.00-15.00 között)

    Facebook:
Szuperinfó Miskolc
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A rendőrkapitány fogadónapja. Dr. Bogyay Ferenc r. ezredes, Miskolc 
rendőrkapitánya fogadónapot tart a lakosság részére január 31-én, szerdán reggel 9 órától 
déli 12 óráig a Miskolci Rendőrkapitányságon (Fábián kapu 4. sz.). Előzetes bejelentkezés: 
a 46/514-511/27-29-es telefonszámon, 2018. január 30-án 10 óráig. A megjelölt időpontot 
követően jelentkezőket nem áll módban fogadni.Szuper ügyek

A helyi művelődési ház- ■
ban és a szabadtéri szín-
padon rendezik meg feb-
ruár 10-én a 6. Bükkaranyosi 
Télűző Mulatságot – tud-
tuk meg Nagy Lajos pol-
gármestertől.  
A hagyományos rendezvényt 
Tállai András, a Nemzetgazda-
sági Minisztérium miniszter-
helyettese nyitja meg február 
10-én, délelőtt 11 órakor. Ezt kö-
vetően a szervezők ismertetik a 
technikai információkat és be-
mutatkoznak a zsűrik tagjai. A 
farsangi jelmezverseny kicsik-
nek és nagyoknak déli fél 12-kor 
veszi kezdetét. A Nyugdíjasok 

Köre ’Traccsparti’ címmel mu-
tatja be kabaréműsorát. Az óvo-
dásoknak, szüleiknek és nagy-
szüleiknek jó programot ígér a 
Sebaj Színház bábelőadása, Az 
égig érő paszuly. Valentin-napi 
vetélkedő lesz szerelmespárok-
nak 13 órától. 
A versenyek eredményeit dél-
után két órakor hirdetik majd 
ki. Ezután Trabarna humorista 
szórakoztatja a publikumot, 3 
órától pedig Balázs Pali. Nem 
marad el az ilyenkor szokásos 
szalmabáb-égetés sem, mely-
nek időpontja délután négy 
óra. Utána Barsi Peti zenél. A 
bükkaranyosi önkormányzat a 
rendezvény teljes ideje alatt fe-
dett nézőteret biztosít.  SZI

A miskolci Fráter György  ■
Katolikus Gimnázium és 
Kollégium ad otthont feb-
ruár 3-án és 4-én a makett 
fesztiválnak, ahol kiállítás 
és verseny is lesz. 

A látogatók február 3-án, szom-
baton reggel 9 órától este 6 órá-
ig, 4-én, vasárnap pedig reggel 

9-től délután 4-ig tekinthetik 
meg az eseményeket, a belépés 
díjtalan. A február 3-i kapunyi-
tás a nagyközönségnek reggel 
9-kor lesz, a megnyitót fél 1-kor 
tartják, utána délután 2-től ad 
tájékoztatást a versenyzőknek 
a zsűri. Az eredményhirdetés-
re vasárnap délután fél négykor 
kerül sor. A győztes elnyeri az V. 
Győzelem pajzsa címet. 

6. Bükkaranyosi Télűző Mulatság 

Makett fesztivál a Fráterben 

Az Ongai Kulturális Egyesület által szervezett Quintessence (IX.) Pálinka- és Párlatver- ■
senyre ismét rekordszámú nevezés érkezett - mondta Takács László versenyigazgató.
A díjátadó gálát és eredményhirdetést január 20-án tartották a lillafüredi Palota Szállóban. A tavalyi 1318 mintaszám 
után az idén több mint 1700 minta érkezett Magyarországon kívül Romániából, Szerbiából és Bulgáriából. Az 1755 ne-
vezett tételből végül 1739 pálinka és párlat került a szakértő zsűri elé. A nevezett pálinkák és párlatok 311nevezőtől, 
162 településről származnak. A pálinkákat és párlatokat január 11-13-án értékelték Ongán. A zsűri döntése alapján arany 
oklevelet kapott 291 (16,7%), ezüst oklevelet 463 (26,6%), míg bronz oklevelet 394 (22,7%) pálinka és párlat. A keres-
kedelemben kapható minták közül 36 champion, azaz nagyaranyérmet osztottak ki, míg a magán- és bérfőzetőknél 50 
kategória győztes minta volt. Az 1739 nevezett és lebírált mintából 413 volt a kereskedelmi tételek száma, 641 a bér-
főzők és 685 a magánfőzők által előállított pálinka és párlat. Fotók: Buzafalvi Győző    SZI - BGy

Quintessence IX. Pálinka- és Párlatverseny

Mezőkövesd-Bükk- ■
zsérc között több mint 
20 km hosszan, míg 
Eger és Miskolc között 
43 km-en biciklizhetünk 
majd a sikeres pályáza-
toknak köszönhetően.

Mindezt Tállai András 
államtitkár január 12-én a 
projekt első sajtónyilvános 
eseményén jelentette be. 
A sajtótájékoztatón jelen 
volt még dr. Fekete Zoltán, 
Mezőkövesd polgármeste-
re, a konzorciumban részt 
vevő települések vezetői – 
Csendesné Farkas Edit, Bog-
ács, Csendes Péter, Cserép-
falu, valamint Vasas Csaba, 
Bükkzsérc polgármestere. 
Tállai András ismertette a 
sikeres pályázat részlete-
it, és beszélt a projekt vár-
ható előnyeiről. Elmondta, 
olyan fejlesztés kivitelezése 

kezdődik még ebben az év-
ben, amelyre Dél-Borsodban 
még nem volt példa. Az 1,7 
milliárd forintos projekt fő 
eleme a több mint 20 km 
hosszú kerékpárút kiépíté-
se, amely fejlesztéssel a tér-
ség idegenforgalmi értékeit 
jelentősen megnöveljük, az 
idelátogató turisták pihenési 
lehetőségeit pedig kiterjeszt-
jük. Az Eger-Miskolc között 

megépülő 43 km hosszú ke-
rékpárúttal együtt 2 éven 
belül, 60 km-nyi kerékpár-
utat hozunk létre, számta-
lan lehetőséget nyitva ezzel 
az idegenforgalom számá-
ra - érvelt az államtitkár. A 
Mezőkövesd-Bogács közötti 
szakasz ez év harmadik ne-
gyedévében elkezdődik, a 
bükkzsérci részt pedig 2019-
re adják át. SZI - BGy

60 km-nyi kerékpárút épül
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ROVARIRTÁS
ÁGYI POLOSKA

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

Sáfrány Miklós 06-30/822-0730

A Zolend Kft.
Tapasztalattal rendelkező 

LAKATOS, HEGESZTŐ, 
CSŐSZERELŐ
kollégákat keres!

Bérezés: nettó 1.400 Ft/óra
Érd: Debrecen, 

70/904-05-58, 06 70/384-47-14
pappnenkatazolend@gmail.com

fényképes önéletrajzzal!
Külföldi munkaterületre is keresünk 

munkatársakat, akár 12 EUR/óradíjért.

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.

3531 Miskolc, Kiss Ernő utca 13. Telefon: 70/611-1499
Nyitva tartás: H-P: 9–18, Szo: 9–13, V: zárva

Elemes ülőgarnitúra
az Ön igénye szerint!

CARDO 

MATRACOK

Nyitás: február 1.
A hónapban minden 
megrendelt bútorra 
–10% kedvezmény!

Magas vitrin: 
50.000 Ft
Alacsony vitrin: 
52.800 Ft
Tv-elem: 
36.400 Ft
Polc: 
7200 Ft

Ágyazható, ágyneműtartós 
modern kis kanapé:
112.900 Ft

Ágyneműtartós heverő
99.900 Ft

Ágyazható, ágyneműtartós kanapé: 
most 89.900 Ft

Februárban ingyen házhozszállítás Miskolcon és 25 km-es körzetében!
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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
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