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Miskolc 06. hét
Mit hoz még a tél?

Vajon véget ért már a tél, 
vagy számíthatunk még 
meglepetésre?/3. oldal

Itt a farsang, áll a bál. A Fráter György 
Katolikus Gimnáziumban január 31-én farsangoltak. 
A mulatság része volt az osztálycsoportok jelmezes 
produkciója, ahol kollégáink gyerekei - Timi és 
Annamari - is remekül szerepeltek.

A Becherovka Miskolci Far-
sang első két napján sajnos az 
időjárás nem fogadta a kegye-
ibe a látogatókat, vasárnap vi-
szont szerencsére már kisütött 
a Nap is. Benépesült a belváros 
és a standok forgalma is elér-
te a normális üzemmenetet. 
/11. oldal

Becherovka farsang

®
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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.

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!

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

Miskolc, Futó út 70. 
Tel.: 46/432-511

TRAPÉZLEMEZ

1.290 Ft/m2-től

www.tetolemezcentrum.hu

Miskolc belvárosi ékszerüzletbe keresünk 
ékszerbecsüs végzettséggel 
és gyakorlattal rendelkező 

munkatársat. 
Érdeklődni:

Tel.: +36-20/916-3594
zalogmiskolc@freemail.hu

TAKARÍTÁST 
VÁLLALUNK 
SZÁMLAKÉPESEN!
- ÜZLETEKBEN
- IRODÁKBAN, 
   IRODAHÁZAKBAN
- CSALÁDI HÁZAKBAN
- LAKÁSOKBAN

Megbízható, precíz munkaerővel!

Tel.: +36-70/775-1320

Nagy múltú, dinamikusan fejlődő, 
stabil háttérrel rendelkező miskolci cég 

forgácsoló 
szakmunkásokat keres azonnali 
belépéssel az alábbi területekre:

– esztergályos / CNC esztergályos
– marós / CNC marós
– fogazó
– géplakatos
– lakatos
Precíz, hatékony munkavégzésért 

kiemelkedő bérezés.
Univerzalitás, több gép ismerete, 

gyakorlottság előnyt jelent.
Fényképes szakmai önéletrajzokat 

bérigény megjelölésével  
az alábbi e-mail címre várjuk:

panyisus@gmail.com
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M MD:

Fordította: Morcsányi Géza

HÓHÉROK
 

Béres Attila
rendező

Fandl FerencSeres Ildikó

A HANGMEN című színdarabot először 2015. szeptember 18-án március 3-án mutatták be a londoni Royal Court színházban, Matthew Dunster rendezésében. A színdarab Magyarországon a THEA TRUM MUNDI Színházi és Irodalmi Úgynökség közvetítésével kerül színre.

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

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

Telefon: 
20/363-0209 

Szoba-
festést, 
mázolást és
lakásfelújítást
vállalok!

Vegyen részt ingyenes
  hallásvizsgálaton 2018. 
    március 9-ig és vegye át
       GARANTÁLT AJÁNDÉKÁT*!

             Válasszon MAGYAR
      szakértelemmel gyártott,
okos hallókészüléket!

A kockázatokról olvassa el a használati
       útmutatót, vagy kérdezze meg

w
w

w
.victofon.hu

Bejelentkezés: 06-46/781-085
          06-30/914-1745

MISKOLC BELVÁROSI 
HALLÁSVIZSGÁLÓ
3530 Miskolc, Széchenyi u. 101.

2018. február 28-ig

11.990 64.990
Beltéri ajtók

70 féle színben,
egyedi méretben is!

31.490Ft-tól
akár ajándék 

kilinccsel!

Millenium 
tölgy

laminált padló
7 mm, AC3 / 31

1590 Ft/m2

*az akció részleteiről érdeklődjenek miskolci szaküzletünkben.

Vinyl padló
AKCIÓ!

3.890 Ft/m23333
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Szuper ügyek

Ezt a könyvet annak a tizennyolc 
éves srácnak írtam, aki valaha 
én voltam. Azt hiszem, szívesen 
olvasott volna egy ilyen kötetet. 
Írja Mérő László az Érzelmek lo-
gikája műve hátoldalán, ahol va-
lóban ránk mosolyog ifjú énje. 
Amikor belelapozok és meglátom 
a belső borítón a hetvenhez kö-
zelítő arcát, ugyanúgy vonzónak 
találom. Sokat gondolkodtam, 
miért érzek így. Amikor tavaly 
hallottam az előadását és topo-
rogva vártam a soromra, hogy 
aláírja nekem ezt a kötetet, akkor 
értettem meg. A bölcs és tudós 
ember, ugyanolyan kíváncsiság-
gal, érdeklődéssel tekint a világ-
ra, mint tette azt fiatalként.
Mérő könyvei nem könnyű olvas-
mányok. Mindig rájövök, mennyi 
tanulnivalóm van még. A sze-
mélyiségemből adódóan sokáig 
abban a tudatban éltem: a rossz 
hangulataim, a sötétebb pilla-
nataim csak nyűgök. Igencsak 
kikerekedett a szemem, amikor 
a depresszív realizmusról és a 
rosszkedv előnyei fejezetekkel 
találkoztam. 
Persze nem véletlen, hogy így 
neveltem a személyiségemet, 
hiszen az utóbbi években a csap-
ból is a pozitív pszichológia folyt. 
Kevés szó esett, esik az egészsé-
ges lelkű ember negatív érzelme-
iről, pedig a pszichológusok ezt 
is kutatták, kutatják. Az egyik 
ilyen például a depresszív rea-
lizmus jelensége. Az a felisme-
rés, hogy a depresszív emberek 
pontosabban tartják nyilván a 
megtörtént eseményeket. Amit 
hétköznapi nyelven akár alapos 
körültekintésnek is nevezhetünk. 
És bizony vannak olyan szakmák, 
ahol alkalmassági követelmény 
a depresszív realizmus meglé-
te. Ilyenek az ügyvédek, ahol 
mindig figyelembe kell venni a 
legrosszabb végkifejlet lehető-
ségét is.
Az, hogy a jókedv segíti a kreati-
vitást, talán már sokan érzékel-
tük. Az, hogy a rosszkedv segíti 
a döntéshozatalt, újdonságnak 
számít. Pedig Forgács József a 
sydney-i egyetem szociálpszi-
chológia professzora ezt kutat-
ta, ami jelentős, meghatározó el-
méletnek számít ma is. Sok száz 
emberen tanulmányozta, hogy a 
létrehozott jó és rossz hangulat 
hogyan befolyásolja a döntésein-
ket. Kiderült, rossz hangulatban 
alaposabban figyelünk a külvilág 
ingereire.
Amikor ezeket a kutatásokat ol-
vastam, egy nagyon régi barátom 
eszmefuttatása jutott eszembe. 
Egy házasságot nem lehet ala-
pozni a szerelem rózsaszín kö-
dére. Az életre szóló döntéshez 
reális helyzetértékelés kell. Hu-
szonévesek voltunk és én persze 
rögvest „lerégimódiztam”. Le-
het, ma már nem tenném.

SZI – Maros Éva

RÚZS
A másik 

oldal
A Miskolci Egyetem  ■

vegyipari gépészmér-
nöki és a Debreceni 
Egyetem vegyészmér-
nöki mesterképzésé-
nek 4-4 hallgatója ve-
het részt 2018 február-
tól a MOL Petrolkémia 
duális képzésében. 

A program során a hall-
gatók egyetemi ismeretei-
ket gyakorlati tudással egé-
szíthetik ki, a legjobbaknak 
pedig hosszú távú munka-
lehetőséget kínál a vállalat. 
Nyolc  hallgató  február 5-i 
„beiratkozásával” megkez-
dődött a MOL Petrolkémia 
által indított felsőfokú du-
ális képzés első szemeszte-
re. A programban részt vevő 
hallgatók egyetemi tanulmá-
nyaik mellett gyakorlati kép-
zésen vehetnek részt a MOL 
Petrolkémiánál, ahol napra-
kész szakmai ismeretekre 
tehetnek szert.  A most kez-
dődő, négy féléves mester-
szintű mérnöki képzésben 

résztvevő hallgatók a ta-
nulmányaikat részben az 
egyetemen, részben pedig 
a MOL Petrolkémia telep-
helyén, valós ipari környe-
zetben töltik.  A képzésben 
résztvevő hallgatók a tanul-
mányaik teljes időtartama 
alatt fizetést kapnak a vál-
lalattól - mondta Zsinkó Ti-
bor, a MOL Petrolkémia Zrt. 
vezérigazgatója. Emellett a 
legjobbaknak hosszú távú 
karrierlehetőséget is biztosít 
a MOL Petrolkémia. 

A MOL úgy döntött, hogy 
2030-ig minden ötéves peri-
ódusban 1,5 milliárd dollárt 

fordít közép-kelet-európai 
petrolkémiai és vegyipa-
ri növekedési projektek-
re. Ahhoz azonban, hogy a 
vállalat céljai maradéktala-
nul megvalósuljanak, min-
denképpen szükség van a 
jelenleg rendelkezésre álló 
szakképzett szakértői gár-
da megfelelő utánpótlás-
ára. Ezzel összefüggésben 
indította el az elmúlt esz-
tendőben a MOL Petrolké-
mia a vegyésztechnikus, 
valamint a villanyszerelő 
duális szakképzéseit, most 
pedig a vegyészmérnök és 
vegyipari gépészmérnök 

mesterképzéseit.  „A MOL 
Petrolkémia duális képzési 
programjai korszerű, nap-
rakész tudást biztosítanak 
a középiskolai tanulók és 
egyetemi hallgatók számá-
ra is. A célunk, hogy okta-
tási partnereinkkel közösen 
olyan képzési rendszert ala-
kítsunk ki, amely garantálja, 
hogy a tanulmányok lezárá-
sát követően a munkaerőpiac 
igényeinek megfelelő tudás-
anyaggal legyenek felvértez-
ve a pályakezdők. Büszke 
vagyok, hogy 8 kiváló kol-
légával gyarapodott a MOL 
Petrolkémia csapata” - jelen-
tette ki végezetül Zsinkó Ti-
bor, a MOL Petrolkémia Zrt. 
vezérigazgatója. 

Az akkreditációs folyamat 
tette lehetővé, hogy a mes-
terszakos hallgatók is meg-
kezdhessék tanulmányaikat 
duális formában - hangsú-
lyozta dr. Bányainá dr. Tóth 
Ágota, a Miskolci Egyetem 
docense.              SZI - BGy

Felsőfokú duális képzést indít a MOL P.
Fotó: Buzafalvi Győző

Eső, napsütés, havas  ■
eső, hó. Ez nem az éves 
beszámoló a csapadék-
ról, hanem az utóbbi 
hét jellemző időjárása. 
Vajon véget ért már a 
tél, vagy számíthatunk 
még meglepetésre?  

Bár a jelenések könyvé-
ben János próféta világosan 
kimondja, hogy a világ vé-
gét tűzeső okozza majd, az 
utóbbi napok időjárását lát-
va hajlamosak vagyunk azt 
hinni, hogy újabb özönvíz 
közelít. De ebben az esetben 
az égi erők biztosra mennek: 
előbb megfagyasztanak, és 
csak olvadáskor jön majd az 
özönvíz. Azt, hogy havazott, 
valószínűleg mindenki ész-
revette. Bár a forgalom csak 
helyenként bénult meg, hála 
annak, hogy a betonra érve 
szinte azonnal el is olvadt a 

hó. Miskolcon is 
érdekes látványt 
nyújtott a hava-
zásban is csata-
kos úttest, mi-
közben a gyepes 
területeken tíz 
centi vastagra is 
meghízott a hó-
takaró. Persze 
nem csak hazánkban volt 
erős évkezdet a tél terén. Az 
USA-ban például harminc 
éves hidegrekord dőlt meg 
januárban. Az amerikai me-
teorológiai szolgálat szerint 
a nebraskai Omahában mí-
nusz 26 Celsius-fokot mér-
tek néhány hete. 1884 óta 
nem volt ilyen alacsony a hő-
mérséklet a térségben. Azon-
ban ott kevésbé változékony 
az idő, míg mi itt a nedves 
kontinentális éghajlat ritka 
ingadozásokat produkál. 

Gyakorlatilag a frontok két 
naponta taszigálják egymást 
odébb a légtérben.

Bár lassan csak egy hónap 
választ el minket a meteoro-
lógiai tavasztól, mégis joggal 
érezhetjük, hogy a tél még 
itt fog sziesztázni egy ide-
ig. A meteorológusok szerint 
egész jövő héten napsütésre 
számíthatunk, a hőmérsék-
let plusz 4 fok körülire tehe-
tő, kivéve pénteket, amikor 
felugrik 7 fokig, miközben 
persze újra havazni kezd. 

Körülbelül olyan ez, mint-
ha egy túlhajszolt krimi író 
fantáziájára lenne bízva az 
időjárás-jelentés. 

Vannak, akik ilyenkor a 
hagyományokban bíznak, és 
a régi módszereket választ-
ják. Ehhez nincs is szüksé-
günk másra, csak egy bar-
langra és egy medvére, meg 
persze némi napsütésre. A 
néphagyomány úgy tartja, 
hogy február másodikán a 
medve felkel téli álmából, 
és kinéz a barlangjából. Ha 
meglátja az árnyékát, meg-
ijed és visszamegy aludni, 
így tovább folyik a tél. Az 
intézmény honlapja sze-
rint a Miskolci Állatkert és 
Kultúrpark medvéi pénteken 
nem látták meg az árnyéku-
kat, így a bundás meteoroló-
gusok szerint, közeledik a 
valódi tavasz.      SZI - BM 

Havazás és medveárnyék: Mit hozhat még a tél?

Megújul a lillafüredi kisvasút. Az ÉSZAKERDŐ Zrt. célja, hogy 2020. 
november 14-én, a LÁEV fennállásának 100. évfordulóján egy korhűen és ugyanakkor 
korszerűen felújított, hosszútávon üzemeltethető erdei vasutat adhasson vissza az uta-
zóközönségnek. Az évi 240 000 fős utasforgalom további fenntartásának záloga ezért a 
teljes körű rekonstrukció. 

32018. február 9.
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H á z - ,  H á z r é s z e l a d á s

a Csabai kapuban FŐ ÚTON SAROKTELKEN 
375 m2-es, 9 szobás, 2 fürdős, 2 kony-
hás, 3 lakrészből álló családi ház ALKAL-
MI ÁRON eladó. BEFEKTETÉSNEK IS KIVÁ-
LÓ, iroda, rendelő, stb. Ár: 33 M Ft. Tel.: 
06/30-227-2273.

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 építé-
sű, D-Ny-i tájolású családi ház, 360 nm-es 
telekkel, 35 nm-es pincével. Ár: 20,9 M Ft. 
Tel: 0670-701-2271.

Bánrévén (közvetlenül a Szlovák határ 
mellett) csendes utcában 990 m2 tel-
ken 80 m2-es, összkomfortos, (2 szo-
ba + nappali)  családi ház eladó. A ház-
hoz nyári konyha, garázs, pince, fúrt 
kút tartozik. Fűtése gázkonvektor + cse-
répkályha, a meleg víz ellátásáról gázboj-
ler gondoskodik. Irányár: 3,4 M Ft. Érdek-
lődni hétköznap 17 óra után, hétvégén 
egész nap a 06-20/260-95-17 telefon-
számon lehet.

edelényben a Borsodi úton, 2 szintes, tég-
la építésű, 5 szobás, tehermentes, össz-
komfortos családi ház, 2800nm telken, kis 
halastóval eladó. Ár: 13,9 M Ft. Tel: 0670-
701-2271.

eladó gyönyörű családi ház Alsódobszán, 
szépen felújított. Sürgős! Betegség miatt. 
Tel.: 0620/528-8869.

Hejőcsabán a Hejő utcában eladó egy 
100nm, beton blokk és tégla építésű, 2 szo-
ba konyha, nyári konyha, kamrából álló csa-
ládi ház 1270nm telken, több melléképület-
tel. Ár: 10,5 M Ft. Tel: 0670-701-2271.

Hejőcsabán az Egri utcában eladó egy tégla 
építésű, 2 szintes, 6 szoba + étkező + nap-
palis, 3 garázsos, jó állapotú, szigetelt csa-
ládi ház 890 nm telken. Ár: 24,9 M Ft. Tel: 
0670-701-2271.

Mezőcsáton, kiváló lakóközösségben 120 
nm-es felújított családi ház eladó!!! Ár: 
9.299.000 Ft. Telefonszám: +3670/603-
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 terem-
garázzsal, 1000nm udvarral. Ár: 15,5 M Ft. 
Tel: 0670-701-2271.

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

Miskolcon 60 m2-es, 2 szobás családi ház, 
250 m2-es telken, felújítva eladó. Ár: 13,7 
MFt. Tel.: 30/743-1648.

Nyékládházán 90 nm-es, háromszo-
bás, központi + vegyes fűtéssel rendelke-
ző, tégla építésű családi ház tehermente-
sen eladó! Ár: 10.990.000 Ft. Telefonszám: 
+36 70 603 6037.

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

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

Többgenerációs (külön lakrész, három-
szintes) 164 m2 alapterületű, Miskolc 
berekkerti családi ház. Vállalkozók-
nak, nagycsaládosoknak, albérletnek 
ideális. Részeltekért, képekért írjon.  
aislim.dream@gmail.com  Irányár: 
25.900.000 Ft.

sajólád, Dózsa György úton tehermentes, 
azonnal költözhető, jó állapotú, 115 nm-es, 
3 szobás, tégla építésű, gázkonvektor fűté-
sű családi ház eladó 720 nm-es telken pin-
cével, melléképületekkel. 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 tel-
ken. Ár: 13 M Ft. Tel: 0670-701-2271.

l a k á s e l a d á s

a belvárosban, a Széchenyi utcán, a Frei 
kávézóval szemben eladó egy első emeleti, 
68 nm-es, kétszobás polgári típusú lakás. 
Ár: 12.900.000 Ft. Telefonszám: +36 70 
603 6037.

a Bulgárföldön, panelprogramos lépcsőház-
ban eladó egy teljes körűen és exkluzívan 
felújított, erkélyes, 63 nm-es, 2+1 félszo-
bás, nagy konyhás lakás. Ár: 12.890.000 Ft. 
Telefonszám: +36 70 603 6037.

a Fazola utcában eladó egy földszinti, 43 
nm-s, gázos, felújítandó lakás. Az épület 
bejárata akadálymentesített, mozgáskorlá-
tozottak is könnyen meg tudják közelíteni a 
lakást. Azonnal költözhető. Irányár: 6,5 M 
Ft. Érd.: 30/535-7946.

a Jókai lakótelepen eladó panelprogramos, 
2+1 félszobás, gyönyörűen felújított lakás. 
Ár:12,3M Ft Tel.:0670/603-6037.

a Pallós utcában eladó egy panelprogramos, 
6. emeleti, igényesen felújított, 3 szobás, 63 
nm gardróbos, erkélyes, egyedi mért fűtéses 
lakás. Kiváló lakóközösség és tiszta rendes 
lépcsőház várja az új lakókat.Ár: 12,5 M Ft 
Tel: 0670-701-2271

LAKÁS- ÉS CSALÁDI HÁZRA

ENERGETIKAI
TANUSÍTVÁNY

(ZÖLDKÁRTYA)

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

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: 2018/6. 

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

SÜRGŐSEN ELADÓ!
Jelenleg is üzemelő 

belvárosi 45 m2-es ABC, 
berendezéssel, árukészlettel 

ELADÓ,
bérleti joga engedélyekkel 

ÁTADÓ!
20 éve bevezetett 

állandó vevőkörrel!
PIACI ÁR ALATT!

Telefon: 30/9458-555

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

NE HAGYJA MAGÁT MEGVEZETNI! 
Ne �zessen többszörös árat ugyanazért a munkáért!

Figyeljenek a gázkéményeik felülvizsgálatára, 
melynek 2 évente kötelező az ellenőrzése.

Válasszon Ön is 
MEGBÍZHATÓ KÉMÉNYSEPRŐIPARI CÉGET

Borsod-Abaúj-Zemplénben

    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.

1/2” KB 30 cm  
kihúzható 60 cm-ig 

FLEXIBILIS 
KIHÚZHATÓS  
GÁZBEKÖTŐ 
CSÖVEK

AKCIÓS bruttó ár:

1.190 Ft

1/2” KB 50 cm  
kihúzható 100 cm-ig 

AKCIÓS bruttó ár:

1.450 Ft

A kép csak
illusztráció! 

Az akció 
február 16-ig érvényes!

Kedves Hirdetőnk!
A 2018. január 2-től hatályba 
lépett 474/2017. Korm.rend 2.§ 
(2) bekezdése szerint 

a fatermékkel kapcsolatos 
kereskedelmi tevékenység 

reklámozása során a 
hirdetésekben a 

kereskedelmi szereplő 
technikai azonosító számát 

(EUTR szám) fel kell tüntetni. 
EUTR szám hiányában 

a Kiadó jogosult a hirdetés 
közzétételét mellőzni.
Megértésüket köszönjük!

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

MAGYAR

TERMÉKEK

ÉPÍTKEZIK VAGY FELÚJÍT???

VÁSÁROLJA MEG MINŐSÉGI NYÍLÁSZÁRÓIT 
MAGYAR GYÁRTÓTÓL!

Díjtalan felmérés 
és szaktanácsadás!

Ajtók, ablakok 
egyedi elképzelések szerint is.

Az akció február 28-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!
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a Melinda utcán 1. emeleti, 82 nm-es, 3 
szobás, tégla építésű, igényesen felújított, 
amerikai konyhás, nagy erkélyes, klímás, 
riasztós, 2 garázsos lakás eladó. Ár: 20,9 
M Ft+garázs. Tel: 0670-701-2271.

a Stadion utcában tégla építésű, gázkonvek-
toros, 2. emeleti, 28nm garzonlakás eladó, 
akár albérlővel együtt is. Tiszta rendes lép-
csőház és jó lakóközösség jellemzi az ingat-
lant. Ár: 5 M Ft. Tel: 0670-701-2271.

a Stadion utcában, frissen felújított 4 eme-
letes lépcsőházban kiváló lakóközösséggel 
eladó egy 51nm, 2 szobás, 3. emeleti, táv-
hős, felújítandó panellakás. Ár: 6,3 M Ft. Tel: 
0670-701-2271.

a Stadion utcán eladó földszinti, 55 nm, tég-
la építésű, gázkonvektor fűtésű, felújított, 
tehermentes lakás. Konyha IKEA, ablakok, 
bejárati ajtó műanyag, burkolatok szépek. 
Tiszta rendezett lépcsőház, kiváló lakókö-
zösség várja az új lakókat. Ár: 8,3 M Ft. Tel: 
0670-701-2271.

a Szentpéteri kapu közkedvelt részén, a Kas-
sai utcában eladó egy jó állapotú, 51 nm-es, 
kétszobás, nagy erkélyes, második emeleti 
lakás. Ár: 9.300.000 Ft. Telefonszám: +36 
70 603 6037.

a Thököly utcán eladó egy teljes körű felújí-
táson átesett, mérhető fűtéssel rendelkező 
51 nm-es, kétszobás panellakás. Ár: 9,7 M 
Ft Tel.: 36 70 603 6037.

avas Szentgyörgy úton 2. emeleti, 55nm, 
1+2 félszobás lakás eladó. Ár: 5,5 M Ft. Tel: 
0670-701-2271.

az Andor utcán új építésű liftes épületben 85 
nm-es, második emeleti, gyönyörűen felújí-
tott, 3 szobás, erkélyes lakás garázzsal és 
tárolóval eladó. Ár: 26.990.000 Ft. Telefon-
szám: +36 70 603 6037.

eladó Miskolc belvárosában Soltész N.K. u. 
77 nm-es, gázos, 2. emeleti, belső udva-
ros, pihenőkertes társasházi lakás. Gépé-
szetileg teljesen felújított, ablakok cserél-
ve műanyag nyílászárókra. Nappali + étke-
ző + konyha egyben, 3 szoba, előszoba, 
fürdőszoba, külön wc. Ár: 13,5 M Ft. Érd: 
20/980-6678.

eladó Thököly utcán 4 emeletes épület 4. 
emeletén 2 szobás lakás. Ár: 6,8 M Ft. Tel.: 
30/5929-230.

észak-kiliánban az Erdélyi utcában eladó 
egy fiatalos, világos, különleges extra igé-
nyesen felújított, bútorozott, gépesített, 
klimatizált, harmadik emeleti, 38 nm-es, 
tégla-gázos stúdiólakás. Ár: 10,5 M Ft. Tel: 
0670-701-2271.

Miskolc, Bertalan út elején 53 m2-es, 2 
külön nyíló szobás, 6. emeleti, jó állapotú 
lakás eladó. Rendezett lépcsőház, keleti fek-
vés. Ár: 7,29 M Ft. Tel.: 06/30-227-2273.

Miskolcon, a Bertalan utcán eladó egy jó 
állapotban lévő, másfél szobás panellakás. 
Kiváló, kulturált lakókörnyezet. Ár: 5.800.000 
Ft. Telefonszám: +36 70 603 6037.

Hejőcsabán, 5 percre a belvárostól, csen-
des lakókörnyezetben eladó egy 51 nm-es, 
tégla építésű, 2+1 félszobás, szépen felújí-
tott állapotú lakás!! Ár: 8.990.000 Ft. Tele-
fonszám: +36 70 603 6037.

Miskolc-Bulgárföldi zöldövezeti környezet-
ben eladó egy rendezett lépcsőházú 4 eme-
letes társasház 3. emeletén, 51 m2-es, táv-
fűtéses lakás, felújítandó állapotban, külön-
álló pincével. Irányár: 6,5 MFt. A környéken 
gázos garzonra való csere is érdekel ráfize-
téssel. Érd: 70/555-3109.

Perczel Mór utcában, Miskolc Rózsa-
dombján az arborétum mellett eladó egy 
3. emeleti, 95 m2-es, 2+1 szobás, erké-
lyes lakás. Különleges télikert, zöldövezeti 
kilátás, csendes nyugodt környezet. Igény 
szerint garázzsal. Irányár: 19,9 M Ft. Érd.: 
30/535-7946.

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

sajószentpéteren a Péch Antal utcában 
eladó egy második emeleti, 1+2 fél szo-
bás, jó állapotú, tehermentes, azonnal köl-
tözhető, gázkonvektoros társasházi lakás, 
akár bútorozva is. Ár: 5 M Ft. Tel: 0670-
701-2271.

soltész Nagy Kálmán úton eladó egy 71 
nm-es, földszinti, megkímélt állapotú 2 szo-
bás lakás. Kiválóan alakítható, fűtését gáz-
konvektor biztosítja. Egyedileg használt bel-
ső zárt udvarral rendelkezik. Ár: 12,5 M Ft. 
Érd.: 30/535-7946.

szentpéteri kapuban eladó egy tégla épí-
tésű, franciaerkélyes, 50 m2-es, 2 szobás, 
földszinti lakás műanyag, hőszigetelt nyí-
lászárókkal. Irányár: 7,8 M Ft. Tel.: 30/535-
7946.

l a k á s k e r e s é s  

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

Szeretnél 1 óra alatt 5500 Ft-ot keresni
úgy, hogy másokon is segítesz?

Legyél Te is vérplazmadonor a Vascular Plazmánál!
A plazmaadás a véradás egy formája,

a plazmából pedig

Segíts Te is!
Hívd INGYENES

+36 80 808 008
vagy látogass el weboldalunkra:

www.miskolc.plasmacentrum.hu/hogyan-tortenik-a-plazmaadas

100%
biztonság

100%
segítség-
nyújtás
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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

…mert adni jó! ladamiskolc.hu

Borsod Autó Kft. 
Miskolc, Zsolcai kapu 9–11.
46/505-255      
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doxabi Ingatlan keres Miskolc területén 
eladó lakásokat-házakat meglévő ügyfelei 
részére, teljes körű ügyintézés. Tel.: 06/30-
227-2273. 

eladó ingatlanokat keresek érdeklődőink 
számára Miskolc területén és vonzáskörze-
tében. Ingatlanát rövid határidőn belül, tel-
jes körű szolgáltatással értékesítjük. Hívjon 
bizalommal. Tel.: 70/450-5189.

eladó ingatlanokat keresek Miskolcon és 
20 km-es vonzáskörzetében. Érd: 30/261-
1069.

Miskolc egész területén keresek lakást, gar-
zontól 3 szobásig, készpénzes érdeklődő-
im részére. Külföldi partnercéges kapcsolat, 
gyors eladás! Hívjon: 30/535 7946.

Miskolcon cégeknek-befektetőknek kere-
sünk hosszú távra kiadó, eladó ingatlanokat 
jutalékmegosztással. Profit Ic Megegyezünk, 
hívjon! Tel: 0670/607-3176.

Miskolcon jó lakóközösségben lakást vásá-
rolnék azonnali készpénzfizetéssel, lehet 
végrehajtás alatt vagy közüzemi tartozás-
sal terhelt, esetleg hosszú távú bérlés is 
érdekel. Tel: 0620/370-6985. 

l a k á s c s e r e

elcserélném komlóstetői 56 m2-es, gázos, 
felújított, 2. emeleti lakásomat, 42-44 m2-es 
1. emeleti gázosra. Tel.: 20/503-9615.

a l B é r l e T k í N á l a T

Miskolc Tesconál apartman kiadó. Tel.: 
30/449-1276.

Miskolc belvárosi, felújított, 2 szobás, kert-
kapcsolatos, akadálymentesített, gázcirkós, 
bútorozott, gépesített, hangulatos, kis rezsi-
jű polgári lakás, megbízható, leinformálható 
bérlőnek, hosszú távra kiadó. Ár: 85000 Ft/
hó+rezsi+2 hó. Tel.: 0670/607-3176.

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

Miskolc, M1 fitness szomszédságában, két-
szobás, kis rezsijű, bútorozott, gépesített, jó 
állapotú lakás, csak igazoltan munkahely-
lyel rendelkező bérlőknek kiadó. Ár: 50000 
Ft+rezsi+közös költség+2 hó kaució. Tel.: 
0670/607-3176.

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

é P í T é s i  T e l e k

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

eladó Miskolc, Balázsdiák utca 428 m2 
saroktelek. Irányár: 2.990.000 Ft. Tel.: 
0620/581-3244, 46/328-705.

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

MíG ÉPÍTKEZIK SAJÁT OTTHONÁBAN LAK-
HAT! Búza tér mellett HUSZÁR utcán 12 db, 
550-600 m2-es BELVÁROSI TELJESEN SÍK 
telek eladó!! Beépíthetőség 40%. Bérházi 
lakásokat, családi házat beszámítunk. Ár: 8 
M. 10+10 M CSOK. Tel.: 06/30-227-2273.

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, 
FÖLDSZINTI, 3 külön nyíló szobás, teljes 
körűen, MOST felújított IRODA KIADÓ. Bíró-
ság, Földhivatal 2 perc. Ár: 90000+rezsi+2 
hó kaució. Tel.: 0630/227-2273.

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

Miskolc, dózsa György úti, teljesen fel-
újított, 80 nm-es, 3 külön nyíló szobás iro-
da hosszú távra, szobánként is csak irodá-
nak kiadó. Ár: 30e Ft/hó/szoba+rezsi. Tel.: 
0670/607-3176.

G é P , s z e r s z á M , T e r M . e s z k .

VásárOlNék lakatos, bádogos gépeket, 
élhajlítót, fúrógépet, gépsatut, üllőt, CO 
hegesztőt, műszerész esztergát, marógé-
pet, kompresszort, invertert, kis gépeket. 
Érd.: 0670/624-5475.

J á r M ű k e r e s é s 

autóbontóba vásárolok keleti-nyugati 
autókat 5-30 Ft/kg áron, elszállítással. 
Tel.: 0630/219-2182.

iFákat keresek bontásra, megsemmisítésre, 
típustól, kortól, állapottól függetlenül. Tel.: 
0620/506-5224, 0670/5754-112.

SÉRVPANASZOK
Műtét nélküli kezelése!

Ha sérve van, forduljon cégünkhöz, 
mi szakemberei vagyunk a köldök, 

hasi és lágyéksérv ellátásának.

EGYEDI MÉRETRE KÉSZÜL, TÖKÉLETES
VÉDELMET NYÚJT MINDEN SÉRVRE!

Rendszeres fogadóórát tartunk Miskolcon 2018. február 15-én
és március 8-án csütörtökön, 13.00-14.30 óra között.

Szemere B. u. 14. és Uitz B. sarok FEHÉR-HOLLÓ PATIKA
Információ levélcím: Spranz Kft. 2097 Pilisborosjenő, Fő út 3. 
Telefon: 26/336-122 vagy 26/336-322 E-mail: info@spranz.hu

www.spranz.hu

 
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

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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suzuki Swift-et 1998-2003-ig vásárolnék. 
Érd.: 30/754-1758.

á l l a T

Tojótyúk előjegyezhető a  www.facebook.
com/baromfifutar  oldalunkon. Most 50 Ft/db 
kedvezményt adunk! Kupon:baromfi50

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

e G y é B  e l a d á s

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

eladó tűzifa számlával 11.000 Ft/m3. Ingye-
nes kiszállítás. Tel.: 06-70/590-4645, 
06-30/550-3930 AA-5917776.

konyhakész tűzifa erdészettől, ömleszt-
ve 345×215×83 (6 m3) raktérben. Rész-
letek és árak: 06-30/964-9571. EUTR: 
AA5947746.

Tűzifa bükk, hasított szálakban 
1mx1mx1,7m Ft 26000 Ft rendelés 6 
köb.-től. Tel.: 0670/384-5283.

e G y é B  k e r e s é s
elszállítom ingyenesen bútorait, háztartá-
si gépeit. Tel.: 0630/964-9572.

Valentin a szerelme- ■
sek első számú ünnepe. 
Meg a kereskedelemé, 
hiszen ilyenkor szinte 
minden tematikus tár-
gyat elkapkodnak a vá-
sárlók. De vajon tényleg 
csupán erről szól a Va-
lentin-nap?
Szent Valentinusz neve sok for-
rásból visszaköszön. Hol fia-
tal keresztényként ábrázol-
ják, aki hitéért az életével 
fizetett, hol pedig római pap-
ként, aki titokban párokat 
adott össze, ellensze-
gülve ezzel Claudius 
császár törvényé-
nek, ami átmene-
tileg megtiltotta 
a házasságkötést. 
Mindezeknek köszön-
hetően ő volt az egyik legnép-
szerűbb szent a középkorban, s 
noha napjainkban már nem iga-
zán áldozunk a személyének, a 
mítoszából századokat átívelő 
hagyomány született.
Persze nem kifejezetten mond-
hatnánk a Valentin-napra, hogy 
katolikus ünnep. Sőt, azt se, 
hogy átfogó ünnep, hiszen mára 
a szerelmesek napjává vált, és 
azok, akik nem élnek párkap-
csolatban, joggal érezhetik ma-
gukat kirekesztve. Szívformájú, 

háromszoros áron értékesített 
bonbonok, arany flitterrel be-
szórt óriásrózsák, szerelmes 
feliratokkal tarkított lufik és 
röpködő Cupidók mindenfelé. 
Ez a nap a szerelmeseknek a 
boldogságról szól, míg az egye-
dülállók maguk elé kapnak egy 
nagy tálca süteményt, és kény-
szeresen kerülik a romantikát. 
Legalábbis ez a sztereotípia, de 

lássuk, mi is történik a 
valóságban. 

A tudatos vásárlás megjelenik 
az olyan „felelőtlenül költeke-
zős” ünnepek körül is, mint a 
Valentin. A túlárazott, dobo-
zos csokidesszerteket például 
felváltják a kézműves édessé-
gek. Bár ezek sem olcsóak, sőt, 
mégis elegánsabb egy kis tál-
cányi fahéjas-szilvás pralinét 

ajándékozni, mint egy tarka-
csomagolásos tucatcsokit, 
amit formába öntöttek. A virág 
még mindig örökzöld ajándék, 
ha lehet ezzel a paradoxonnal 
élni, de egyre gyakoribb, hogy 
cserepes növényt vásárolnak a 
szerelmesek, hiszen nem csak 
szép, de tovább is eláll, mint a 
hiába „megölt” vágott virágok. 
A kuponok évtizedében pedig a 
romantikus vacsora, a borválo-
gatás, vagy a wellness hétvége 
sem ritka ajándék. Azonban, aki 
kreatív módon szeretné meg-
lepni kedvesét, az néhány sa-
ját maga által gyártott kupont 
is bevethet, amik olyan szolgál-

tatásokra válthatóak be, mint 
a filmválasztás jogának át-
adása, talpmasszázs, vagy 
közös fürdés.
Mindezek ellenére nem min-
denhol csupán a szerelemről 

szól a Valentin. Franciaország-
ban például a Valentin-nap a 

szabadosság napja volt a nők 
számára, akik ezen a napon akár 
ki is léphettek házastársi köte-
lezettségeik alól. A finnek pedig 
inkább a barátságot ünnepelték 
ilyenkor, apró kártyával, képes-
lappal, kisebb ajándékkal meg-
emlékezve a barátaikról. Brazí-
liában pedig a házasok napja ez, 
és nem is február 14-én tartják, 
hiszen akkor még javában dúl a 
karneváli láz.  SZI - BM

Változó Valentin: sokan wellnessre cserélik a bonbont 

Pároknak, 
párosat, 
páratlan 

áron!
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www.matracdepo.hu

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

MOST A KÉTSZEMÉLYES  
ÁGYKERETEK ÁRÁBÓL

25% KEDVEZMÉNYT ADUNK!

Felejthetetlen
meglepetés

Valentin napra
Telefon: +36-70/262-4935

Széles virágbox választékunkat itt megtalálod
https://www.facebook.com/ThePrestigeRosesMiskolc

Miskolcon ingyenes kiszállítás

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

Valentin ajándékcsomagok20%
kedvezménnyel

-20%

-20%

-20%

@

FEKETEFEHÉR SZAKBOLT
Miskolc, Batóház földszint 25. üzlet, 

a folyosó végén (a Ruhadoktor mellett) 
Egyes blúzok 20%, egyes ruhák 
40% kedvezménnyel kaphatók!

Ajánlatunk: blézerek, kardigánok, sapkák

Stílus DivatáruStílus Divatáru

Szuper ügyek Új szabályozás. Májusban lép életbe az Európai Unió új adatvédelmi rendelete (General 
Data Protection Regulation, GDPR), amely a nemzeti jogszabályokat felülírva egységesíti az 
uniós tagállamok adatkezelési szabályait. Az új szabályozásról konferenciát szervez a BOKIK 
február 14-én, szerdán 9 órától a Felnőttképzési Központ Konferenciatermébe, (Andrássy 
Szakgimnázium és Szakközépiskola, Miskolc, Soltész Nagy Kálmán út 10.). 
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akármilyen személy és teher gépjármű-
vet, felesleges ócskavasat, gépeket vásá-
rolunk, elszállítunk 8-17óráig. 20/3878-
241

Felesleges bútorzatát akár ingyen elszál-
lítom. Hagyatéki lakáskiürítést teljes körű-
en vállalom. Pincétől-padlásig, takarítás-
sal együtt, hétvégén is. Tel.: 0630/631-
7105.

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

ingyen elszállítom feleslegessé vált, 
üzemképtelen háztartási gépeit, bútora-
it. Tel.: 0620/477-1474.

Tollhagyaték, dunna, párna felvásárlása 
napi legmagasabb áron, házhoz megyek. 
Tel.: 06-20/214-4362.

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

r é G i s é G ,  é k s z e r ,  G y ű J T e M .

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

Vásárolnék könyveket, könyvtárakat, porce-
lánokat, bútorokat. Mindenféle gyűjteményt 
készpénzért. Tel.: 30/8383-649.

antik bútort, porcelánt, festményt, 
pipát, játékot, könyvet, vásznat, ezüs-
töt, órát, fegyvert, érmét, katonai-népi-
egyházi tárgyat, teljes hagyatékot vásá-
rolok korrekt áron. Kérem hívjon biza-
lommal! Ingyenes kiszállás, becsületes 
értékbecslés. Tel.: 0630/486-3578.

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 elszállí-
tása, fűkaszálás rövid határidővel, garancia 
vállalással. Tel.: 20/433-3119

Festést, mázolást, tapétázást, gipszkarto-
nozást, burkolást  teljes körű lakásfelújítást 
vállalunk. Tel.: 0630/299-7406.

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

Használt háztartási gépeket vásárolunk, 
javítunk. Házhoz megyünk, hétvégén is. Ár: 
helyszíni értékbecsléssel. Tel.: 06-30/894-
0340.

Masszázs hölgyek részére. Szakképe-
zett, 30-as férfi masszőrtől. Frissítő, gyógy, 
relaxáló, antistressz, sport masszázs, egyéb 
lehetőségek. Házhoz megyek vagy megbe-
szélés szerint. Tel.: 06-20/492-5239.

redőny, reluxa, harmónikaajtó, stb., ablak 
és bejárati ajtó, párkány, küszöb, szerelése, 
készítése, közvetlenül a gyártótól. Akár bér-
házban, akár családi házban lakik, forduljon 
hozzánk bizalommal! Továbbra sincs áreme-
lés, kiszállási díj és ingyenes a felmérés, 
ugyanúgy, mint tavaly! Több, mint 15 éve 
elégedett ügyfelek, referenciamunkák több 
megyében.Amit lehet, megoldunk! Érd.: nap-
közben: 30/271-9656, este :46/360-613

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

Teljes körű házfelújítást vállalok 20-30% 
kedvezménnyel. 3 év garanciával csak most. 
Tel.: 0670/261-5114.

Vállalok lakásfelújítást, kőműves és burkoló 
munkát, kőműves mester. Tel.: 0670/275-
9497.

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

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

M u N k a H e l y e T  k í N á l

BeTaNíTOTT dolgozókat keresünk autó-
ipari beszállító partnerünkhöz Dunántúl-
ra, a régióban a legmagasabb bért biz-
tosítják. Szállás, utazás biztosított. Érd.: 
06/30-511-4219.

Gépészkarbantartáshoz keresek 3-4 fős 
csapatokat hegesztővel. Óradíj: 2800 Ft. Tel.: 
06-20/426-1313.
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Úgy tűnik, az idő bebizonyította, hogy 
az olcsón készíttetett szemüveg is lehet 
jó minőségű és időtálló. Az immáron 
nyolcadik éve működő, szokatlanul olcsó 
árairól híres Válság Szemüvegdiszkontot 
üzemeltető céget Magyarország 
legmegbízhatóbb cégei közé sorolta a 
független európai minősítő. A diszkont az 
utóbbi években egyre népszerűbb lett a 
tehetősebb vásárlók körében is.

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

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

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

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

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

A SZEMÜVEG NEM LUXUS!
8 éves a Válság Szemüvegdiszkont®

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

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

www.olcsoszemuveg.hu l www.valsagdiszkont.hu

Hallássérültek figyelmébe!

Hozza be régi készülékét is!

HALLÓKÉSZÜLÉK 
SZERVIZ

szerviznapok:
Február 8.
Március 8.
Április 12.
Május 10.

8.00 órától – 12.00 óráig

- Ingyenes állapot felmérés
- Szakszer� karbantartás
- Tanácsadás

Szinva Halláscentrum
Tel.:  06-46/786-679, 

06-20/662-4818
3530 Miskolc, Vörösmarty u. 43.

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 tárgyakat vásárolunk

06-30-461-7708

ingyeneskiszállás100%értékgarancia

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

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

Építőgép
szerelő vagy 
autószerelő 
végzettséggel

rendelkező 
szakembert 

keresünk. 
Érdeklődni

 munkaidőben: 
30/579-6366
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csemegepultos eladót keresünk. Érdeklőd-
ni: 0630/904-5445.

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

kerekegyházi munkára keresünk gyakor-
lott CO hegesztőket. Kiemelt bérezés. Tel.: 
20/440-8355.

Mosonmagyaróvári munkahelyre szerkezet-
lakatosokat, hegesztőket felveszünk. Szállás 
ingyenes, utazást térítünk. Tel.: 06-20/949-
3036.

Víz-, gáz-, fűtésszerelőket, csőszerelőket, 
hegesztőket (ív, láng, és AWI) és segédmun-
kásokat keres budapesti központú épületgé-
pész cég hosszú távra, versenyképes jövede-
lemmel. Jelentkezés: 30/520-1610.

Önmagára, munkájára igényes szakkép-
zett szobafestőt felveszünk. Tel.: 0630/360-
4659.

sofőrt keresek mindennapi munkára B kate-
góriás jogosítvánnyal. Tel.: 0670/773-6986.

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 AUTÓIPARBA

BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT KERESÜNK

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

Ingyenes szállás 
Utazási költségtérítés

Előlegrendszer

AMIT BIZTOSÍTUNK:

GYŐR-MOSON-SOPRON
MEGYE

140000 Ft-tól 

Több műszakos munkarend

AZ AUTÓIPARBA

/nyugatimelo www.jobmotive.hu

Hosszú távú munkalehetőség, 
kiváló munkakörnyezet.

06 70 315 8492

próbaidő után akár
nettó

200000 Ft-ig 
 +cafetéria/hó

Nagy múltú szigetelő szakvállalat
keres lapostető szigetelésben
jártas munkásokat, elsősorban

budapesti és Pest megyei
kivitelezésekre.

Szállást biztosítunk!
Érdeklődni: +20-924-6653

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. 

        A                                                                        Zrt.

oroszul és/vagy ukránul beszélő 
csőszerelő, hegesztő, vasipari 

szakmunkásokat keres
azonnali belépéssel.

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

E-mail: kbarcika@halbomce.hu

Csatlakozzon hozzánk és ragadja meg a lehetőséget, hogy a jövő részévé 
válhasson a Samsung SDI vállalattal, mely piacvezető a kreatív technológiai 

fejlesztésekben. Jelentkezőket várunk gyárunk termelési és karbantartó 
csapatába, mely elektromos autókba gyárt akkumulátorokat Gödön.

Az alábbi pozíciókba keresünk munkatársakat:

GÉPKEZELŐ (operátor)
GÉPBEÁLLÍTÓ (technikus)
KARBANTARTÓ TECHNIKUS (elektromos / mechanikus)

Elvárások:
•   szakiskolai vagy gimnáziumi/középiskolai végzettség,
•   önálló munkavégzés, megbízhatóság,
•   folyamatos munkarend vállalása.

Amit kínálunk az alapbéren kívül:
•   kiváló munkakörnyezet,
•   jelenléti prémium,
•   negyedéves prémium,
•   éves prémium,
•   cafeteria,
•   szálláslehetőség a munkahely közelében,
•   hazautazás támogatása,
•   bejáráshoz ingyenes vállalati busz vagy 10 Ft/km-es üzemanyag-támogatás.

Munkavégzés: 2131 Göd, Ipartelep hrsz., 6980

Kérjük, önéletrajzát a karrier@samsung.com e-mail címre küldje el!

Creative Energy & Materials Solution Leader

A szilvásváradi
La Contessa Kastélyhotel 

tapasztalattal és 
masszőri végzettséggel 

azonnali kezdéssel
masszőrt keres. 

H H H H

Ugyanitt
szakácsot és
felszolgálót

keresünk.
H H H H

Fényképes önéletrajzot 
az alábbi e-mail címre várjuk: 
info@lacontessa.hu

A Steelvent 2000 Zrt., 
miskolci 

acélfeldolgozó üzemébe
hosszú  távú munkára,

gyakorlattal rendelkező
targonca-

vezetőt  
keres.

Tel.: 06-70/333-1937
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Németországi munkára keresünk lakatoso-
kat, feltétel CO hegesztés + alapfokú német 
nyelv. Tel.: 30/222-6095.

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

M u N k a H e l y e T  k e r e s

Beteggondozást, takarítást vállal Mis-
kolc területén, megbízható, precíz miskol-
ci asszony. Tel.: 0631/316-7187.

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.

T á r s k e r e s é s

42 éves roma férfi vagyok, házasság céljá-
ból hölggyel ismerkednék. Tel.: 0630/714-
8813.

66 éves fiatalos, igényes nő keresi finomlelkű 
hasonló férfitársát.  „Start” jelige.

csinos, fiatalos, 50 éves diplomás nő 173/70 
társat keres. Tel.: 0630/915-2348.

kedves, bájos, szőke, vékony lány szí-
vesen ismerkedne. Tel.: 70/221-6505 
B.A.Z. Megye, Miskolc.

Vénusz Társközvetítő. Alapítva: 1986. Érd.: 
0670/314-3897.

O k T a T á s T  V á l l a l

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

Hajdúszoboszlói üdülés március-
ban félpanzióval, 19500 Ft/fő/hét. Tel.: 
0630/867-6550.

Acélszerkezet 
gyártó üzembe
lakatosokat,
hegesztőket 

keresünk. 
Szakmai önéletrajzokat és 

szakmai végzettséget igazoló 
dokumentumokat az 

acelszerk.fom@fkraszter.hu 
e-mail címre várjuk.

Miskolci 
telephelyünkre 

toronydaru
kezelőt 

keresünk. 

Érdeklődni:
30/383-7541

A Steelvent 2000 Zrt.
betanított gépkezelőket

keres húzógépekre. 
Kiemelt bérezés, határozatlan idejű munkaszerződés, teljesítménybér. 

Villanyszerelő és/vagy lakatos végzettség előnyt jelent. 
Jelentkezni e-mailen a krivan.zsolt@steelvent.hu és 
gorog.istvan@steelvent.hu e-mail címeken, illetve a 

70/333-1937 és a 70/333-1964-es telefonszámokon lehet. 

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.

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)

interjúra felutazás támogatása
nt 150-200 ezer Ft kereseti 

cafeteria, 
(max. 40 000 Ft/hó)

utazási támogatás

INGYENES SZÁLLÁSSAL KERESÜNK BUDAPESTRE

FORGÁCSOLÁSI OPERÁTOROKAT
ANYAGGAZDÁLKODÓKAT

OPERÁTOROKAT

Kölcsönzést- -4./2003
-62298/2013, NAIH-62300/2013 NAIH-62339/2013, NAIH-62299/2013,NAIH-69933/2013

GYÓGYSZERIPARI PARTNERÜNK
MISKOLCI telephelyére 

keresünk:

GYÓGYSZERIPARI
MUNKATÁRSAKAT

Amit kínálunk: 
- VERSENYKÉPES ALAPBÉR
-
- ÉVES BÓNUSZ
-
- MODERN, TISZTA KÖRNYEZET
- UTAZÁSI TÁMOGATÁS
Amit elvárunk:
-.Érettségi bizonyítvány megléte
-

csilla.darvas@pannonjob.hu 
+36 46 320 283

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

Miskolci munkahelyre 
keresünk 

OPERÁTOR 
munkakörbe munkavállalókat 

gyors munkába állási 
lehetőséggel. Elvárás: min. 

középfokú iskolai végzettség.
Jelentkezni lehet: 

06-30/376-9884
06-30/321-5611

E-mail: info@primajob.hu 

Miskolci 
építőipari cég
jó fizikumú 

munkavállalót 
keres

„B” kategóriás
jogosítvánnyal. 

Önéletrajzokat 
az alábbi e-mailre várjuk:

geostabil@geostabil.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.

Miskolci szerszámgyártó 
cég keres 

CNC-marós 
és fröccsöntő 
gépbeállító 

munkakörre munkatársakat, 
betanítást vállaljuk.

Jelentkezés:
jaborcsik.agnes@inter-v.hu
Tel.: +36-20/488-6007 (7-15 óra)

    Facebook:
Szuperinfó Miskolc
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A harmadik nap végre kisütött a Nap
A Becherovka Miskolci Farsang első két napján sajnos az időjárás nem fogadta  ■

a kegyeibe a látogatókat, vasárnap viszont szerencsére már kisütött a Nap is. Be-
népesült a belváros és a standok forgalma is elérte a normális üzemmenetet.
Február első hétvégéje zárónapján a koncerteket nagy érdelődés kísérte. A kézműves, a népművészeti 
és gasztronómiai vásáron hosszú sorok kígyóztak. Igazi karneváli hangulatban lehetett részük a ven-
dégeknek. Miután a farsangozók ettek és ittak, nem volt más dolguk, mint a kiválóbbnál kiválóbb fel-
lépők műsorait tapssal jutalmazzák. Az előadók közül sokan már visszatérő szereplők, és elmondásuk 
szerint mindig örömmel érkeznek erre a jeles eseményre, ahol mindig szíves a vendéglátás, a hangulat. 
Az Erzsébet téren és a Városház téren lévő Becherovka Nagyszínpadon igazi sztáreső volt.Ahogy azt 
nem volt nehéz megjósolni: Charlie vitte a prímet népszerűségben. A miskolci azonban igazán hálás 
közönség, egyetlen színpadra lépő sem panaszkodhatott arra, hogy nem honorálták kellően produk-
cióját.                                                                                                                                     SZI- BGY
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SUPER ASIA DIVATÁRUHÁZ
Óriási készletkisöprés

-40%-70%MINDEN

TERMÉK

Egyes cipők

500 Ft-tól
Női nadrágok

990 Ft-tól
Az akció a készlet erejéig tart!

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

Utalványokat 
elfogadunk!

44
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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

l TB által támogatott
felnőtt- és gyermekfogászat, fogszabályozás.

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

SZERVO kormányművek, 
szivattyúk, kardántengelyek, 

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

www.autojavitasmiskolc.hu

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

SZÚNYOGHÁLÓ
-40-50% ár en ged ménnyel!
(Az ak ció 2018. február 1-től február 28-ig tart!)

JAVÍTÁST IS VÁLLALOK!
Telefon: 46/324-825

Mobil: 20/9425-788

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.

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

Kedvezmények flottáknak, halasztott fizetéssel!

AZONNAL, 
BEJELENTKEZÉS NÉLKÜL!

Kedvező áron 
alkatrészt is biztosítunk!

PROFI AUTÓSZERVIZ
MINIMÁL ÁRON

Szállítást vállalunk 30 km-es 
körzetben. Ár: 3000 Ft/q

Telephelyünkön
cser, tölgy, gyertyán, 
akác tűzifa egyaránt 
megtalálható.

Miskolcon tûzifa eladó!

Személyesen megtekinthető, 
hivatalos mérés után akár 

azonnal elvihető, méteresen 
vagy konyhakészre hasogatva.

Érd.: 06-30/740-0414
EUTR azonosító: AA5954373

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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