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Miskolc 07. hét
Esélyek, lehetőségek

500 milliós támogatással 
megújul a sajátos nevelésű 
igényű gyerekek ellátása a 
Miskolci Tankerületi Központ 
intézményeiben./3. oldal

Fotó: Buzafalvi Győző

Hogy milyen is a hamisítat-
lan miskolci romantika? Van-e 
egyáltalán ilyesmire lehetősé-
ge a szerelmeseknek? A válasz 
nagybetűs IGEN./11. oldal

Miskolci romantika

Elűzték a telet. A téltemető népszokás igen kedvelt volt hajdanán vidéken - 
főleg a falvakban - élőknél. Manapság csak elvétve ápolják, például Bükkaranyoson, 
ahol immár 6. alkalommal rendeztek télűző mulatságot./3. oldal
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MEZŐKÖVESD GYÓGYFÜRDŐN

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

3 nap/2 éj félpanzióval    9.800 Ft/fő
6 nap/5 éj félpanzióval 24.500 Ft/főnyilaszaro.centrumauchan@gmail.com

H Í V J O N  M O S T !
Telefon: 

30/383-61-94, 46/323-299
Miskolc, József Attila út 87.  Auchan Áruház 

NYÍLÁSZÁRÓ CENTRUMNYÍLÁSZÁRÓ CENTRUM

Hitellehetőség!

Műanyag- és fa nyílászárók 
gyártása és beépítése 
teljes helyreállítással.

Homlokzati hőszigetelések
és teljes lakás felújítás.

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

Miskolc belvárosi ékszerüzletbe keresünk 
ékszerbecsüs végzettséggel 
és gyakorlattal rendelkező 

munkatársat. 
Érdeklődni:

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

Miskolci munkaterületre
villanyszerelő
(ÉRV vizsgálatban jártasak előnyben) 

munkatársakat keresünk. 
Tel.: 20/3588-300

DUGULÁSELHÁRÍTÁS
Víz-fûtés szerelés, 
gyors szerviz
Amit lehet 
megjavítunk,
CSAK VÉGSŐ 
ESETBEN 
CSERÉLÜNK!

+36-70/882-3984

dugulaselharitas-miskolc.net
Végső Ádám

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

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)

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

Lomtalanítás
Borsodban

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)
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2 2018. február 16.

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

Óriási készletkiárusítás

Ne feledjék, minden nap várja minden kedves 
vásárlóját Miskolcon a Pesti úton a Sever Center Áruház!

termékeinket már 30-70%-os

engedménnyel, egyes termékeinket már 20-70%-os
kedvezménnyel kínáljuk.

ésMINDEN
a Sever Center Áruházban 2018. január 10-től február 28-ig!
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Szuper ügyek
A téltemető népszo- ■

kás igen kedvelt volt 
hajdanán vidéken - fő-
leg a falvakban - élők-
nél. Manapság csak el-
vétve ápolják e hagyo-
mányt, ezeken a helye-
ken is többnyire télűző 
mulatsággá szelídült. 

Bükkaranyos azon ritka te-
lepülések közé tartozik me-
gyénkben, ahol életben ma-
radtak e tradíciók, még ha 
nem is a mohácsi sokácok 
messze földön híres busójá-
rásának méreteit megidéz-
ve. Természetesen a farsangi 
szokások köré épült a febru-
ár 10-i Bükkaranyosi Télűző 
Mulatság, amely immár a ha-
todik volt a sorban. Minden 
korosztály megtalálhatta a 
számára leginkább vonzó 
programot, ételben-italban 
sem szűkölködhetett senki. 
Íme néhány vélemény.

Nagy Lajos, Bükkaranyos 
polgármestere

Szervezőink igazán kitet-
tek magukért, gondoskod-
tak arról, hogy a szépszámú 

közönség ne unatkozzon 
egy percig sem. Végig kar-
neváli volt a hangulat. Hato-
dik alkalommal rendeztük 
meg a a Bükkaranyosi Tél-
űző Mulatságot, ezen be-
lül a Bükkaranyosi Pálinka 
Mustrát, a házi sütemények 
viadalát, a házilag készült 
savanyúságok és lekvárok 
versenyét, melyet ezúttal is 
nagy érdeklődés kísért. Kö-
zösségépítés szempontjából 
is jelentős ez az esemény, hi-
szen a falu apraja-nagyja jelen 

volt a számuk-
ra legszóra-
k o z t a t ó b b 
programokon. 
Sokaknak a 
legemlékezete-
sebb pillanatot 
a szalmabáb 
elégetése je-
lentette, mely 
valójában a 
tél elűzése és 
a tavaszkö-
szöntés, -vá-
rás jegyében 
zajlott.

B. Katalin, 26 éves
Én ugyan már nem lakom 

Bükkaranyoson, de a télűző 
mulatság jó alkalom arra, 
hogy egyúttal meglátogas-
sam nagymamámékat és ta-
lálkozzam régi barátaimmal, 
korábbi iskolatársaimmal. 
Egymást váltották a fellépők, 
igazán remek programokat 
állítottak össze a szervezők, 
jövőre is eljövök a rokonok és 
a rendezvény magával raga-
dó hangulata miatt. Annak 
ellenére itt leszek a hetedik 

télűzőn is, hogy nem hiszek 
a babonában, miszerint a ki-
szebáb égetése megszabadít 
bennünket minden bútól, 
bajtól. Ezt inkább csak egy 
szépséges szertartásnak, me-
seszerű kitalációnak tartom, 
mint az idős emberek tapasz-
talati örökségének. Zaklatott 
korunkban már az évszakok 
váltakozása sem olyan sza-
bályszerűen következik be, 
mint hajdanán, hanem sok-
kal szeszélyesebben.

K. Béla, 45 éves
A munkatársam csalt ki, 

miskolci létemre immár 
harmadszor vagyok kint a 
bükkaranyosi télűzőn. Élve-
zem a forgatagot és nagyon 
kedvesek, vendégszeretők az 
itteni emberek. Tetszett az 
iskolások jelmezversenye, a 
szerelmespárok Valentin-na-
pi vetélkedője és Balázs Pali 
énektudása sem kopott meg. 
A szalmabábégetésnek pedig 
különleges a varázsa, attól 
függetlenül, hogy miként vé-
lekedünk róla.   

   SZI - Buzafalvi Győző

Télűzés és tavaszvárás szalmabáb-égetéssel

500 milliós támogatás

Az Intelligens dizájn elméletével 
először Az elnök emberei soro-
zat egyik epizódjában találkoz-
tam. Nem véletlenül persze, hi-
szen az evolúciót tagadóknak az 
Egyesült Államokban van óriási 
bázisa. A sztori az volt, hogy a 
leendő elnököket arról faggat-
ták, az evolúcióban vagy Isten-
ben, mint intelligens tervezőben 
hisznek-e. A kampánystáb tag-
jainak, demokrata és republi-
kánus oldalon is nagy fejtörést 
okozott a válaszok kimunkálása, 
hiszen bármelyik elmélet mel-
letti érvelés a szavazók egy ré-
szének az elvesztését jelentet-
te volna.
A pozitív hős demokrata jelöl-
tet - mert ugye, aki a soroza-
tot ismeri tudja Aaron Sorkin 
demokrata sorozatot készített 
- egy osztályteremben faggat-
ták arról, hogyan tanítson va-
lakit az evolúcióra, ha szemé-
lyes hitével az nem egyezik. Ő 
ott szenvedélyes hangon arra 
buzdított: tegyenek különbsé-
get a meggyőződés és a tudo-
mány között.
Az intelligens tervezés elméle-
te arról szól, hogy az élőlények 
komplexitása jól kicsiszolódott 
és behangolt megoldásai mö-
gött csak és kizárólag egy intel-
ligens tervező lehet. A darwini 
evolúció kőbaltára hasonlítható 
tanai - aki erős az megmarad, a 
gyengék elhullanak - pedig nem 
erre hajaz.
Mérő László kicsit más szem-
üvegen nézi ezt. Ha minden mö-
gött egy intelligens tervező áll, 
akkor az igaz kell, hogy legyen 
az evolúcióra is, ami vélemé-
nye szerint egy kontármunka, 
semmi mérnöki precizitás nem 
fedezhető fel benne. Ő azt írja: 
rá kellene bízni a tudományra 
azt, hogy kiderítsék, egyáltalán 
mit teremtett Isten. Az is lehet, 
hogy csupán a világ alapjainak a 
kémiai és fizikai alapjait alkot-
ta meg, a többit meg rábízta az 
általa megteremtett természe-
ti törvényekre, köztük a darwini 
evolúció működésére.
Az, hogy az ember boldog le-
hessen legalább három feltétel-
nek adottnak kell lennie valami-
lyen mértékben az életében Az 
elmélyült cselekvésnek, tehát 
olyan munkának amiben örömét 
leli. A pozitív érzelmeknek, mint 
például szeretetnek és tiszte-
letnek. És a lehetőségnek arra, 
hogy valaki a képességeit, cse-
lekedeteit, valamilyen eszme, 
egy magasabb cél szolgálatába 
tudja állítani.
Innen nézve már nincs túl sok 
jelentősége a vitának. Ki-ki ma-
ga választhatja meg melyik ma-
gasabb eszme jelenti számára 
a kiteljesedett életet.

SZI – Maros Éva

RÚZS
Intelligens 

dizájn

Házi segítségnyújtás. Új szolgáltatással bővült a Nyékládházi Idősek Klubja. 
Ingyenesen vehető igénybe január 1-től a saját otthonukban ápolást, gondozást igénylő 
nyékládházi lakosok számára. Jelentkezni lehet munkanapokon reggel 7-től délután 3 
óráig a Nyékládházi Idősek Klubjában (a régi óvoda helyén).

Megújul a sajátos  ■
nevelésű igényű gyere-
kek ellátása a Miskolci 
Tankerületi Központ in-
tézményeiben.  

500 millió forintos tá-
mogatásban részesült a 
Miskolci Tankerületi Köz-
pont a sajátos nevelési igé-
nyű gyerekek ellátásának 
korszerűsítésére az Embe-
ri Erőforrások Minisztériu-
mának pályázati felhívásán. 
E projekt nyitó konferenci-
áját február 14-én tartották 
Miskolcon, a Zenepalotában. 
Csöbör Katalin országgyűlé-
si képviselő a sajtótájékozta-
tón elmondta, hogy a prog-
ram 40 hónapon át tart és 20 
helyszínt érint megyeszerte. 

Dr. Fiedler Péter, Miskolc 
alpolgármestere kiválónak 
minősítette a város önkor-
mányzatának kapcsolatát, 
együttműködését a Miskolci 
Tankerületi Központtal. Örö-
mét fejezte ki azért, mert a 
köznevelés esélyteremtő sze-
repének erősítése a Miskolci 
Tankerületi Központnál cí-
mű projekt három kiemelt 
területet érint: a súlyosan 
és halmozottan fogyatékos 
gyermekek iskolai nevelését, 
a pedagógiai szakszolgálat-
ok fejlesztő és diagnoszti-
kai tevékenységét, valamint 
az utazó gyógypedagógiai 
szolgálat tanulást, iskolai 
integrációt támogató szol-
gáltatását. Fontos mérföld-
kő ez nemcsak az érintett 

gyerekek életében, hanem a 
szülőket is bevonják a mun-
kába és kellő szakmai segít-
séget kapnak az elkövetkező 
időszakban.

Dr. László István tanke-
rületi igazgató ismertette a 
projekt fő pilléreit, így a sú-
lyosan és halmozottan fo-
gyatékos gyermekeket el-
látó intézmények szakmai 

fejlesztését. Második pillér-
nek a minőségi pedagógiai 
szakszolgáltatásokhoz való 
hozzáférés javítását nevezte, 
és a szakszolgálati ellátás-
ban tapasztalható területi 
egyenlőtlenségek csökkenté-
sét. A harmadik pillér pedig 
az utazó gyógypedagógusi, 
konduktori hálózat szakmai 
fejlesztése..        SZI - BGy

Fotó: Buzafalvi Győző

Fotó: BÖ
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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 konyhás 3 
lakrészből álló családi ház ALKALMI ÁRON 
eladó. BEFEKTETÉSNEK IS KIVÁLÓ, iro-
da, rendelő, stb. Ár: 33 M Ft. Tel.: 06/30-
227-2273.

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: 
33 M Ft. Érd.: 0670/450-5189.

a Diósgyőrben a Vörös utcán eladó egy 80 
nm-es, jó állapotú, összkomfortos, tégla épí-
tésű családi ház 400nm telken. Ár: 13,99 M 
Ft. Tel: 0670-701-2271.

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.

Hejőcsabán a Hejő utcában eladó egy 
100nm, betonblokk és tégla építésű, 2 szo-
ba konyha, nyári konyha, kamrából álló csa-
ládi ház 1270 nm telken, több melléképület-
tel. Ár: 9,8 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.

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.

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

Mádon eladó vasútállomás közelében, szi-
getelt, műa. ablakos, 3 szobás 90 m2-es, 
összkomfortos, tehermentes családi ház. 
Irányár: 8.900.000 Ft. Érdeklődni 30/841-
6995.

Miskolc egyik legszebb zöldövezeti részén 
bükki panorámás, 110 m2, 3 szobás, téglá-
ból épült tágas családi ház 40 m2-es pincé-
vel, 30 m2-es garázzsal, 12 m2-es terasszal, 
642 m2-es parkosított telken eladó. A ház 
bővíthető, valamint tetőtér építhető rá. Irány-
ár: 19,9 M Ft. Érd.: 0630/261-1069.

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

Miskolc Martin-kertvárosban eladó előker-
tes, 3 szobás, gázfűtéses lakás garázzsal, 
800 nm rendezett telekkel. Iár: 13,9 M Ft. 
Tel.: 20/9168-855.

Miskolc, Tamási Áron utcában eladó egy 
108 m2, masszív, 3 szobás, 2 szintes csalá-
di ház 350 m2-es telken. Tégla építésű, gáz 
központi fűtéssel, új hőszigetelt ablakokkal, 
garázzsal, pincével, rendezett udvarral. Az 
utca biztonságos, kulturált szomszédsággal. 
Irányár: 22,49 M Ft. Érd.: 0630/535-7946.

Miskolctapolcán a Beregi utcában eladó 
egy 2 szintes, 190 nm-es 5+1 félszobás, 
több generációnak is alkalmas családi ház. 
Emelet új építésű, modern kialakítású. Szo-
bák parkettásak, többi helyiségben járólap. 
Rendezett udvar garázzsal. Az ingatlan alkal-
mas üdültetésre is. Irányár: 28,5 M Ft. Érd.: 
0630/535-7946.

Miskolc-Tapolcán eladó 110 nm-es, szige-
telt 4 szobás családi ház, felújított tető és új 
fűtésrendszer van. Parkos 680 nm telekkel. 
Iár: 23,9 M Ft. Tel.: 20/9168-855.

Nyékládházán 90 nm-es, háromszobás, 
központi + vegyes fűtéssel rendelkező, tégla 
építésű családi ház tehermentesen eladó! Ár: 
10,99 M Ft. Tel: 0670-701-2271.

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.

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.

sajóecseg főutcáján 3500 m2-es telek 40 
m2-es családi házzal, melléképületekkel 
eladó. Építkezésre kiválóan alkalmas, 22 m 
utcafront, 159 m hosszú. Miskolci jó helyen 
lévő lakást beszámítunk. Ár: 9,99 M Ft. Tel.: 
06/30-227-2273.

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.

szirma elején csendes utcában 600 m2-es 
telken 140 m2-es, 5 szobás, 2 fürdőszobás, 
2 szintes FELÚJÍTANDÓ családi ház eladó. 
Ár: 13,9 M Ft. Tel.: 06/30-227-2273.

l a k á s e l a d á s

a Bulgárföldön, panelprogramos lépcsőház-
ban eladó egy teljes körűen felújított, erké-
lyes, 63 nm, 2+1 félszobás, nagy kony-
hás lakás. Ár: 12,89 M Ft. Tel: 0670-701-
2271.

a Fazola utcában eladó egy földszinti, 43 
nm-s, gázfűtéses, másfél szobás lakás. Az 
épület bejárata akadálymentesített, mozgás-
korlátozottak is könnyen meg tudják köze-
líteni a lakást. Azonnal költözhető. Irányár: 
6,5 M Ft. Érd.: 06 30/535-7946.

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 utcában, tégla építésű, gáz-
konvektoros, 2. emeleti, 28nm garzonla-
kás eladó, akár albérlővel együtt is. Tisz-
ta, rendes lépcsőház és jó lakóközösség jel-
lemzi az ingatlant. Ár: 4,7 M Ft. Tel: 0670-
701-2271.

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

a Széchenyi utcán, a Frei kávézóval szem-
ben eladó egy első emeleti, 68 nm, kétszo-
bás polgári típusú lakás. Ár: 12,9 M Ft. Tel: 
0670-701-2271.

a Szentpéteri kapu közkedvelt részén a Kas-
sai utcában eladó egy jó állapotú, 51 nm, 
kétszobás, nagy erkélyes, második emeleti 
lakás. Ár: 9,3 M Ft. Tel: 0670-701-2271.

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

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: 2018/7. 

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

ATLAS-HAUS
TÁRSASHÁZKEZELÕ KFT. 

A LEGJOBB
VÁLASZTÁS!

HA BIZALMATLAN,
ELÉGEDETLEN

A JELENLEGIVEL

VÁLTSON!
SZAVAZZON NEKÜNK 
BIZALMAT!
TÁRSASHÁZAK 
KÖZÖS KÉPVISELETE

www.atlashaus.hu 
Miskolc, 

Arany János utca 35. Földszint 1. 
Telefon: 46/ 321 607
Mobil: 30/ 9458 555 

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

3526 Miskolc, 
Blaskovics László u. 11-13.

Telefon: 
30/606-5193, 46/509-994

Műszaki vizsgáztatás   H-P: 7-15 óráig
Személygépkocsi 20.175 Ft
Teherautó 3,5 t-ig 22.320 Ft-tól
Teherautó 3,5 t fölött 46.000 Ft-tól
Utánfutó 15.500 Ft-tól
Motorkerékpár   8.170 Ft

Ft

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

INGATLAN IRODÁNK VÁLLALJA: 
Miskolcon és környékén családi házak 

lakások, telkek értékbecslését, 
Energetikai Tanúsítványok  elkészítését,

 házak, lakások értékesítését 
rövid határidővel 20 év tapasztalattal. 

Privát Ingatlan Iroda Tel.: 70/3383-936
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a Thököly utcán eladó egy teljes körű felújí-
táson átesett, mérhető fűtéssel rendelkező, 
51 nm, kétszobás panellakás. Ár: 9,7 M Ft. 
Tel: 0670-701-2271.

az Andor utcán új építésű liftes épületben 
85 nm, második emeleti, gyönyörűen felújí-
tott 3 szobás, erkélyes lakás garázzsal és 
tárolóval eladó. Ár: 26,99 M Ft. Tel: 0670-
701-2271.

Belvárosi patinás épületben eladó 143 nm2, 
3+2 félszobás, 2. emeleti, jó állapotú lakás, 
irodának, üzlethelyiségnek is kiválóan alkal-
mas. Ár: 24,5 M Ft. Érd.: 0670/450-5189.

eladó a Kis Hunyad utcában egy 1. emeleti, 
60 m2-es, 2,5 szobás, erkélyes, teljes körű-
en felújított lakás. Műanyag nyílászárók, biz-
tonsági ajtó, új konyhaszekrény, zuhanyka-
bin kerültek beépítésre. Irányár: 13,5 M Ft. 
Tel.: 0670/450-5189.

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.

Miskolc, Széchenyi u. 28 m2 lakás eladó + 
irodabútorok. Tel.: 46/350-413.

Győri kapuban 51 m2-es, IX. emeleti lakás 
eladó. Kényelmét átalakított nagy konyha, 
redőnyös új ablakok, járólap, klíma biztosít-
ja. Ár: 8,2 M Ft. Tel.: 30/243-6371.

Hejőcsabán, csendes lakókörnyezetben 
eladó egy 51 nm, tégla építésű, 2+1 fél-
szobás, szépen felújított, jó állapotú lakás! 
Ár: 8,99 M Ft. Tel: 0670-701-2271.

Jósika úton eladó egy 73 nm2, 4. emeleti, 
1 nappali +3 szobás lakás. Műanyag hőszi-
getelt ablakok, új bejárati ajtó! Külön nyíló 
szobák. Jó lakókörnyezet! Irányár: 10,8 M 
Ft. Érd.: 0630/535-7946.

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

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 Rózsadomb-
ján, az arborétum mellett eladó egy 3. eme-
leti, 95 m2-es, nappali, étkező +2 szobás, 
erkélyes lakás. Különleges télikert, zöld-
övezeti kilátás, csendes nyugodt környe-
zet. Igény szerint garázzsal. Irányár: 19,9 
M Ft. Érd.: 0630/535-7946.

Miskolc Avas csendes, parkos részén eladó 
3. emeleti DNY-i fekvésű, 2+2 félszobás, 
műa. ablakos lakás. Iár: 7,3 M Ft. Tel.: 
20/9168-855.

Miskolc sétálóutcáján, frekventált helyen 
eladó 3. emeleti, 143 nm-es, nagypolgári, 
erkélyes, gázcirkó fűtéses lakás. Iár: 24,5 
M Ft. Tel.: 20/9168-855.

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.

Miskolcon, a Bertalan utcában eladó egy 
jó állapotban lévő, másfél szobás panella-
kás. Kiváló, kulturált lakókörnyezetben. Ár: 
5,8 M Ft. Tel: 0670-701-2271.

szentpéteri kapuban eladó egy tégla épí-
tésű, franciaerkélyes, 50 m2-es, 2 szo-
bás, földszinti lakás új, műanyag hőszige-
telt nyílászárókkal. Irányár: 7,8 M Ft. Tel.: 
0630/535-7946.

l a k á s k e r e s é s  

a befektető partnerek részére keresek 
házat, lakást, telket, pincét, garázst, üzlet-
helyiséget, készpénzes vásárlással, teljes 
körű ügyintézéssel, felújítással, akár albér-
lővel együtt. Tel: 0670-701-2271.

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.: 0670/450-5189.

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

Miskolc egész területén keresek lakást, 
garzontól 3 szobásig, készpénzes érdeklő-
dőim részére. Külföldi partnercéges kapcso-
lat, gyors eladás! Hívjon: 0630/535 7946.

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. 

a l B é r l e T k í N á l a T

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

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!! Szomszédban 
új építésű házak. BÉRHÁZI LAKÁST BESZÁ-
MÍTOK, CSOK IGÉNYELHETŐ. Ár: 2,8 M Ft. 
Tel.: 06/30-227-2273.

Csak

2 
napig!

BÚTORBESZÁMÍTÁSI AKCIÓ! Használt, régi bútorát az új bútor árába beszámítjuk!

BÚTORVÁSÁR
Globál Trend Bútor Kft.

Kiállítás helye: 
ITC Székház Miskolc, Mindszent tér 1. aula

2018. február 24-25. szombat-vasárnap 10-18 óráig
Érdeklődni: 06-20/346-95-91

Szeretnél 1 óra alatt
5500 Ft-ot keresni úgy,

hogy másokon is segítesz?

Hívd INGYENES
zöldszámunkat: 

+36 80 808 008
vagy látogass el weboldalunkra:

www.miskolc.plasmacentrum.hu Foton - Fény, Melegség, BiztonságFoton ablak és ajtó a  Facebookon.
Csatlakozz hozzánk!

3530 Miskolc, Vörösmarty út 3.  
Tel.: 20/3599-874; e-mail: miskolc@foton.hu
Havas Nándor - 3561 Felsőzsolca, Bem József u. 11/1www.foton.hu

A részletekről érdeklődjön 
mintatermünkben!  

Ajánlatot személyesen a 
megadott címen vagy akár

 online a www.foton.hu 
oldalon is kérhet.

Akciónk 2018. február 28-ig leadott megrendelésekre vonatkozik!

40%
MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓINK 

ÁRÁBÓL

k e dve z m é ny t  a d u n k !

MOST PASSZÍVHÁZ ABLAKAINKRA IS!

44
85

27

44
88

87

44
87

88



6 2018. február 16.

Görömböly legszebb részén 1165 m2-es 
panorámás építési telek alkalmi áron eladó. 
Irányár: 6 M Ft. Érd.: 0630/261-1069.

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 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 .

eladó 4 kapatagos Marci rotációs kapa Honda 
motorral: 90.000 Ft. Tel.: 30/943-9631.

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

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

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!

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!

Új helyre költözött az Euronics
Az országos megújulás részeként a miskolci Euronics februártól új helyen és új design-nal várja 

 

Cím: Szentpéteri Kapu 80/A – 
Stop Shop Miskolc

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 44
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antik bútort, porcelánt, festményt, pipát, 
játékot, könyvet, vásznat, ezüstöt, órát, 
fegyvert, érmét, katonai-népi-egyházi tár-
gyat, teljes hagyatékot vásárolok korrekt 
áron. Kérem hívjon bizalommal! Ingyenes 
kiszállás, becsületes értékbecslés. Tel.: 
0630/486-3578.

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

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

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.: 
0620/5065-224, 0670/5754-112.

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

B ú T O r

dekoratív 5 részes szekrénysor eladó. Tel.: 
70/260-2067

á l l a T
60 db vegyes galamb eladó. Tel.: 06-20/358-
1774.
Tojótyúk 599 Ft/db. Szép, barna tollas, 
kiválóan tojó, ingyen házhoz szállítva. Tel.: 
06/70-240-13-31.

Tyúkvásár! ARANYOSI tyúkvásár, 1 éves 
vörös tojótyúk, szép tollasak 600 Ft/db. 
INGYENES házhoz szállítás! Tel.: 30/7576-
057.

e G y é B  e l a d á s

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

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 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!

3529 Miskolc,  
Soltész Nagy Kálmán u. 112.

Elérhetőségeink:  
06-46/406-795, 

06-20/349-6660, 
06-20/203-3333

Nyitva tartás: 
H-P: 7-17, 

Szo.: 8-12 óráig
E-mail: 

mikrathermpro@gmail.com

Akció* 
műanyag

nyílászárókra  

 
Árnyékolástechnika, szúnyoghálók, garázskapuk

ERKADO beltéri és bejárati ajtók

Tav
as

zváró akció!

*Az akció 
2018 február 28-ig érvényes!

43%   
20%
43%

kedvezményt 
adunk!

a beltéri ajtókra

20%
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akciós, konyhakész tűzifa 12.500 Ft/m3-től. 
Cser, tölgy, bükk, akác. Gyors, megbízha-
tó házhoz szállítás. Tel.: 06-20/800-1201. 
AA5946453.

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

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

e G y é B  k e r e s é s

62 éves hölgy Miskolc melletti vidéki házba 
lakótársat keres aki becsületes, rendszertő. 
Közös költség vállalása fontos. Tel.: 06-30-
6847-449.

akármilyen személy és teher gépjár-
művet, felesleges ócskavasat, gépe-
ket vásárolunk, elszállítunk 8-17óráig. 
20/3878-241

akármilyen vas, fémhulladékot vásáro-
lok. Tel.: 06-70/534-5971.

elszállítom ingyenesen bútorait, háztartási 
gépeit. Tel.: 0630/964-9572.

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

HaszNálaTON KÍVÜLI személy-és teher-
autót, rossz akkumulátort, hulladékvasat 
vásárolok. Házhoz megyek. Tel.: 06-20/958-
6233.

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 bútorait, hagyatékot, lom-
talanítás háztartási gépeket, vashulladékot. 
Tel.: 06-20/616-6303.

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

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

Terhessé vált cégét megvásároljuk! Magas 
tagi kölcsön, magas házipénztár előnyben! 
Tel.: 06-30/3454-724.

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.

Vásárolok személyautót, teherautót, 
segédmotorkerékpárt, akkumulátort, vas-
hulladékot, dunnát, párnát, kábeleket. Tel.: 
06-20/616-6306.

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

a Cserepes lemeztetők készítése akár bontás 
nélkül a palára is. Palatetők átfedése bitu-
menes zsindellyel. Lapostetők hő- és vízszi-
getelése. Csatornázás, kéményrakás. Ingyen 
árajánlat! Év eleji kedvezmények!  www.
lackoteto.5mp.eu  Tel.: 06-70/591-9739.
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                                  „Boldog mosoly azonnal”

Dr. Somodi és Társa Kft.
Fogorvosi rendelő

Rögtön terhelhető implantációs 
rendszer

Laserkezelések
  - LUMINEERS® by CERINATE® 

porcelánhéjak ragasztása
 - műgyökér-beültetés 
          kevés csontkínálat esetén is,
 - nem szükséges csontpótlás,
 - kis beavatkozás, 
          fájdalommentes gyógyulás,
 - fogágybetegségek, 
           ínytasakok softlaser kezelése.
3525 Miskolc, Madarász Viktor 

utca 13. A. 1/5
Tel.: +36 46 757 376 Mobil: 
         +36 30 249 2164

www.somodent.hu

RENDSZER-
KEZELŐ
munkatársat keres

RÓLUNK
Társaságunk a MOL Nyrt. és a japán JSR
Corporation vegyesvállalata.
A vállalat célja egy évi 60.000 tonna
gyártókapacitású, fejlett technológiát használó
szintetikus gumi (S-SBR) üzem felépítése és
működtetése TISZAÚJVÁROSban.

A JSR MOL SYNTHETIC RUBBER csapata

Az ÖN feladatai
Az üzem technológiai berendezéseinek
kezelése, üzemvitelük felügyelete, a
technológiai folyamat ellenőrzéséhez,
fenntartásához és termelési program
végrehajtásához szükséges terepi műveletek
elvégzése. Az üzemvitel felügyelete és
folyamatos irányítása a technológiai
paraméterek előírt értéken tartásával.

Ön az ideális jelölt, ha
középfokú, vegyész, gépész, vagy
műszerész szakképzettséggel
rendelkezik, továbbá min. 1 éves ipari
környezetben szerzett tapasztalata van
és nem jelent problémát 4 műszakos
munkarend vállalása.

Előnyt jelent a vegyipari környezetben
szerzett tapasztalat.

Amit KÍNÁLUNK
Cégünk jelenleg építési fázisban van, így
részese lehet egy új vállalat indulásának, a
legmodernebb technológián dolgozhat.

Kezdő alapbér: br. 180 000 Ft/hó
melyhez számos más, a piacitól jelentősen
magasabb összegű béren kívüli juttatás
(cafeteria) párosul. 13. havi jutalom és akár
14. havi bónusz. Támogatjuk a bejárást.

Hosszú távú, biztos munkahely.

Munkavégzés helye: TISZAÚJVÁROS

Felkeltettük érdeklődését?
JELENTKEZZEN most 

önéletrajzával hr@jmsr.hu
email címen.

Kérdése van mielőtt jelentkezne?

Fekszi Kinga, HR generalista
+36 70 935 7077

További információ a cégről és aktuális ajánlatainkról: 
www.jmsr.hu

Mezőkövesdi szerszámüzemi csapatunkba keresünk
9. vagy 10. évfolyamos

gépi forgácsoló, ipari gépész vagy 
szerszámkészítő szakmunkás tanulókat. 

Amit nálunk megtanulhatsz:

A Duális képzés előnyei számodra:

Mit várunk el Tőled:

Felkeltettük érdeklődésedet?
 

a.szokol@eu.modine.com  
3400 Mezőkövesd, Lövői út 35. Tel.: 06-20/265-2159

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

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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Fák szakszerű kivágása, gallyazás,  sövény-
vágás, bozótirtás, gallyak, levelek elszállí-
tása, fűkaszálás rövid határidővel, garancia 
vállalással. Tel.: 20/433-3119

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

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

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.

redőny, reluxa, harmónikaajtó, stb., ablak 
és bejárati ajtó, párkány, küszöb, szerelé-
se, készítése, közvetlenül a gyártótól. Akár 
bérházban, akár családi házban lakik, for-
duljon hozzánk bizalommal! Továbbra sincs 
áremelés, kiszállási díj és ingyenes a fel-
mérés, ugyanúgy, mint tavaly! Több, mint 
15 éve elégedett ügyfelek, referenciamun-
kák több megyében.Amit lehet, megol-
dunk! Érd.: napközben: 30/271-9656, este 
:46/360-613

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

G O N d O z á s

idős emberek gondozását vállalom életük 
végéig. Tel.: 30/273-0815.

M u N k a H e l y e T  k í N á l

ausztriába határ közelbe táncoslányokat 
felveszünk 18 éves kortól. Tel.: 06/30/534-
4699, 0043/664-2366335.

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

Cégcsoportunk keres hosszú távú munkára 
szakembereket a következő munkakörökben 
Ausztria területére (Voralberg): ipari fényező 
(Airless), Víz-gáz-fűtés-szaniter szerelő, lég-
technikai szerelő, hidegburkoló, villanyszere-
lő, autószerelő, karosszérialakatos, CNC gép-
szerelő, asztalos, nyílászáró beépítő. NÉMET 
NYELV SZÜKSÉGES (előny autó+jogosítvány), 
kollektív osztrák szerződéssel, bérezés oszt-
rák alkalmazottként. Jelentkezésüket e-ma-
ilen várjuk  office@examont.eu  Tel.sz.: 
+4369913771999.

Cégcsoportunk Németországba (Rostock 
LIEBHERR) gyakorlott, érvényes minősítéssel 
rendelkező (pozíciók: PF, PC, PD) MAG (CO2) 
hegesztőket keres, ipari daruk gyártásához 
(próbamunka a helyszínen). NÉMET NYELV 
SZÜKSÉGES, kollektív német szerződéssel, 
bérezés német alkalmazottként. Jelentke-
zésüket e-mailen várjuk  office@examont.
eu  Tel.sz.: +4369913771999.

d kategóriával rendelkező gépkocsivezetőt, 
autószerelőt, autóvillamosság-szerelőt kere-
sünk szerződéses járatunkra. Szállás biztosí-
tott! Tel.: 0670-9844-630, h-p: 8-15 óráig.

élelmiszer üzletbe szakképzett, nemdo-
hányzó női eladót keresek. Miskolciak előny-
ben. Tel.: 0620/217-4755.

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

díjmentes kiszállás. 
Érd.: 70/456-3337

„PUMPI” DUGULÁS-
ELHÁRÍTÁS

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

Megbízható, precíz munkaerővel!

Tel.: +36-70/775-1320

SZOBAFESTÉS,
KŐMŰVES,

SZIGETELÉS és ÁCS 
munkát vállalunk.
Tel.: 06-20/943-5564

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

Thermó-Wind Kft
06 20 529 8500

Ablakok, ajtók, árnyékolástechnika
szerelését válalljuk.

Precíz, pontos munkavégzés.
Díjmentes felmérés.
Hívjon bizalommal.

Családi és
lakóházakban

egyaránt.

Telefon: 
20/363-0209 

Szoba-
festést, 
mázolást és
lakásfelújítást
vállalok!

PARTNERCÉGEINK SZÁMÁRA 
KERESÜNK KOLLEGÁKAT

MISKOLCRA:
-HR KOORDINÁTOR

- -
FELDOLGOZÓ

KIEMELT MISKOLCI 

-
OPERÁTOR

barbara.gonczi@pannonjob.hu 

+36 46 320 283
További állásajánlataink:

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

Acélszerkezet 
gyártó üzembe
lakatosokat,
hegesztőket 

keresünk. 
Szakmai önéletrajzokat és 

szakmai végzettséget igazoló 
dokumentumokat az 

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

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

külföldi munkavégzésre keresünk villanysze-
relőket, segédmunkásokat. Nyelvtudás nem 
szükséges. Jelentkezni:  toborzasbuszsz@
gmail.com

keCskeMéTi munkahelyre CO hegesztőket 
keresünk nettó 1200-1600 Ft/órabér plusz 
egyéb juttatások. Tel.: 06-70/329-7554.

Mosonmagyaróvári munkára keresünk 
betanított munkásokat, lakatosokat, targon-
cásokat, CNC esztergályosokat, hegesztőket! 
Kiemelt bérrel. Tel.: 20/440-8355.

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

Napi 4 órába idős hölgy gondozására, taka-
rításra megbízható hölgyet keresek. Feltétel 
ápolónői végzettség. Érdeklődni a 0630/335-
2699-es telefonszámon.

Németországba és Dániába keresünk mun-
kavállalókat mezőgazdasági területre: állat-
tenyésztés - állatgondozás (szarvasmarha, 
sertés), traktoros, mezőgazdasági gépsze-
relő, növénytermesztési területre és erdé-
szeti munkákra, ill. betanított munkákra. 
Tapasztalat előny, de egyik helyen sem fel-
tétel. Legalább alap német vagy angol nyelv-
tudás minden helyen szükséges. Jelentke-
zés: 06-70/949- 0400,  nyiregyhaza@
andreasagro. com   www.andreasagro.
com

Németországi munkavégzésere keresünk 
tapasztalattal rendelkező villanyszerelőket 
ill. légtechnika szerelőket, azonnali kezdés-
sel. Jelentkezni az alábbi e-mail címen ill. 
telefonszámon lehet:  iroda@stahl-fabrik.hu  
Tel.: 06-20/502-7447.

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

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.

Víz-Fűtésszerelő szakmunkásokat kere-
sünk budapesti, külföldi munkavégzésre. 
Utazás, szállás biztosított. Bér megegyezés 
szerint. Tel.: 0620/842-0177.

T á r s k e r e s é s

20 éves lány kapcsolatot keres Miskolc kör-
nyékén. Tel.: 06-30/325-9897.

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

55 éves nő megismerkedne korban hozzá 
illő férfival. Jelige: Árvácska

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

egyedülálló 35 éves férfi barátnőt keres 
Miskolc és környékén. Tel.: +3630/500-
6164.

O k T a T á s T  V á l l a l

dajka tanfolyam indul Miskolcon részletfi-
zetéssel. Tel.: 30/637-4083, 46/321-694. 
Eng.sz.: E-000452/2014.

A MÁV-REC Kft.

KOCSIRENDEZŐ
munkatársakat keres tiszaújvárosi telephelyére.

Fő feladatok:
- vasúti tolatási műveletek végrehajtása iparvágányon

Előnyt jelent (de hiánya nem kizáró ok):
- kocsirendezői alapvizsga
- vasútüzemi szakmai tapasztalat
- saját célú mozdonyvezetői jogosítvány
- tolatásvezetői alapvizsga
- érettségi

Munkarend: folyamatos 4 műszak 12/24 órás munkarend

Jelentkezését, érdeklődését a 20/581-47-05 telefonon, 
vagy a laszlo.krupa@mavrec.hu címen várjuk.

Építőgép
szerelő vagy 
autószerelő 
végzettséggel

rendelkező 
szakembert 

keresünk. 
Érdeklődni

 munkaidőben: 
30/579-6366

Miskolci 
telephelyünkre 

toronydaru
kezelőt 

keresünk. 

Érdeklődni:
30/383-7541

Nagy múltú szigetelő szakvállalat
keres lapostető szigetelésben
jártas munkásokat, elsősorban

budapesti és Pest megyei
kivitelezésekre.

Szállást biztosítunk!
Érdeklődni: +20-924-6653

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

SZEMÉLY- és 
VAGYONŐR OKJ-s  
tanfolyam indul

Tel.: 06 30 948 2646

Miskolcon
február 17-én.

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. 
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Szuper ügyek Hobo-koncert. Diósgyőrben, az Ady Endre Művelődési Házban Hobo koncert lesz 
február 23-án. Kapunyitás este fél 8-kor. Közreműködik: Póka Egon, Tornóczky Ferenc 
és Szakadáti Mátyás. Jegyek kaphatók a Miskolci Kulturális Központ jegyirodájában, az 
Ifjúsági Házban, a koncert napján pedig a helyszínen (Árpád út 4.).

Hogy milyen is a ha- ■
misítatlan miskolci ro-
mantika? Van-e egyálta-
lán ilyesmire lehetősége 
a szerelmeseknek? A vá-
lasz nagybetűs IGEN.  

Ha egy átlagos magyar 
embernek, mondjuk a Du-
nántúlról, Miskolcot em-
legetik, valószínűleg még 
mindig eszébe ötlik a vas-
gyár, az ülepedő por vastag 
pulóvere, amit téli reggele-
ken magára húz a város, az 
égigérő panelek, az Avas, 
vagy a DVTK. Azonban ez 
csak az egyik lapja a koc-
kának, hiszen minden Mis-
kolci tudna ezekre a szürke 
sztereotípiákra darabonként 
minimum tíz színes, egye-
di, a városra jellemző dolgot 

mondani. Bizony, a vasvá-
rosnak is megvan a roman-
tikája, és mikor lenne ennek 
fontosabb szerepe, mint a 
szerelmesek ünnepén? 

Lezajlott a Valentin-nap, 
és Miskolc-szerte párok ez-
rei húzódtak be a kávézók-
ba, mentek moziba, ültek be 
egy finom vacsorára, az or-
szágosan is élen jegyzett ét-
termekbe, vagy hódoltak a 

négy fal közé csitulva Cupi-
dónak. Azonban szép szám-
mal akadtak, akik olyan 
tipikus miskolci program-
lehetőségeket választottak, 
amelyekre más városokban 
nincs lehetőség.  

Például az ikonnak szá-
mító Avasi kilátóból nézni 
le a városra, miközben Zsol-
nai porcelánból szürcsöljük 
a kávét. Igen, idén már erre 

is volt lehetősége a párok-
nak, hiszen újra megnyílt a 
kilátó étterem része, bár ez-
úttal kávézóként üzemel. Az 
elegáns környezet, a polgári 
miliő, a mini szendvicsek, 
és a lenyűgöző látvány, ami 
az panorámaüvegeken ke-
resztül a szemünk elé tá-
rul, már önmagában is elég 
ahhoz, hogy megteremtse 
a romantikus atmoszférát. 
Mindemellett úgy láthat-
juk Miskolcot, ahogy csak 
a legmagasabb fák a környe-
ző dombokon. 

Persze a romantika sem 
új keletű dolog, és mi lehet-
ne romantikusabb a lovag-
kor intrikával fűszerezett 
szerelmi románcainál? Aki 
ilyen élményre vágyott, a 

Diósgyőri várban találhat-
ta meg a számítását. Bár a 
Valentin-napot kicsit meg 
kellett előzni ehhez, hiszen 
február 11-én tartott előadást 
a várban Lovász Emese és 
Pászk Norbert. Lovász Eme-
se régész azokról a közép-
kori, viharos szenvedéllyel 
átitatott szerelmes történe-
tekről mesélt, amelyek a vár 
falain belül teljesedtek be. 
Pászk Norbert gyógynövény-
szakértő pedig a korabeli 
afrodiziákumokról, gyógy-
füvekből nyert bájitalokról, 
szerelmi kotyvalékokról me-
sélt, amelyek szintén a kor 
románcainak elengedhetet-
len kellékei voltak a hagyo-
mány szerint.     

  SZI - BM 

Miskolci romantika: hogyan is néz ki itt a szerelmesek napja?

A Miskolci Járási Hi- ■
vatal Nyékládházi Kiren-
deltségét február 9-én 
adta át a lakosságnak 
dr. Stíber Vivien, a Mis-
kolci Járási Hivatal hiva-
talvezetője és Surmann 
Antal, Nyékládháza al-
polgármestere.

Öröm számunkra, hogy 
városunk adhat otthont a B.-
A.-Z. Megyei Kormányhiva-
tal Miskolci Járási Hivatal 
kirendeltségének. Ez az épü-
let, melyben kialakításra ke-
rült a kirendeltség, az 1960-
as években épült. Az évek 
alatt számos közéleti funk-
ciót töltött be Nyékládházán, 
2012-től Közbiztonsági Cent-
rumként üzemelt, majd 
2015-től kapott helyet az 
épületben a járási hivatal 
nyékládházi kirendeltsége. 
2013-ban felújítottuk, mely-
hez a kormány 10 millió fo-
rintos támogatást nyújtott. 
Ekkor alakult ki az épület 
jelenlegi, a magas színvona-
lú ügyintézést lehetővé te-
vő szerkezete. Nyékládháza 

célja, hogy városunk térsé-
gi szerepe erősödjön, az itt 
ellátott szolgáltatások szá-
ma növekedjen és egyszer 
talán kormányablakként is 
funkcionálhasson. 

Dr. Stíber Vivien, a Mis-
kolci Járási Hivatal vezetője 
szerint jelentős mérföldkő-
höz érkezett a nyékládházi 
kirendeltség integrált, meg-
újult ügyfélközpontú rend-
szerének kialakítása. Mos-
tantól kiemelkedő változás 
következik be e térség köz-
igazgatási életében, az ügy-
félszolgálati munkában, 
ahol elsődleges szempont a 
professzionális, hatékony, 
segítőkész, ügyfélközpon-
tú ügyintézés, ezzel meg-
teremtve a kor színvonalá-
nak megfelelő közigazgatási 
szolgáltatást. A járási hiva-
talok kialakításakor 2013-
ban kiemelt szempont volt, 
hogy ne csak a járási hivata-
lok székhelyén legyen bizto-
sítva a hatósági ügyintézés 
lehetősége. Így jöttek létre a 
kirendeltségek, járási hivata-
lunk esetében 11 helyszínen, 

köztük Nyékládházán. A ki-
rendeltségekhez 37 telepü-
lés tartozik, ahol heti egy 
alkalommal települési ügy-
segéd lát el ügyfélszolgálati 
feladatokat. A hatékonyabb 
ügyintézési tevékenység, az 
ügyfelek magasabb szintű 
kiszolgálása, a megfelelő in-
formatikai háttér kialakítá-
sa, az elektronikus ügyinté-
zésre való áttérés érdekében 
a hivatal a kirendeltségek 3 
helyszínre – Sajóbábony, 
Alsózsolca és Nyékládháza 
– korlátozott integrált mű-
ködését tervezte el, melyhez 
a szükséges informatikai 
és tárgyi feltételek megte-
remtődtek. Nyékládházán 
is bővül az ügyfélfogadási 

idő, de két munkatárs ügy-
segédi feladatokat lát majd 
el Emődön, Harsányban, 
Bükkaranyoson, Kisgyőrben, 
Kistokajban, Mályiban, Óno-
don és Sajópetriben. A kiren-
deltség feladatellátási terü-
letéhez sorolt településeken 
tavaly összesen 6046 ügyfél 
jelent meg (Nyékládházán 
1646, Emődön 1760, Óno-
don 1656, Mályiban 984). 
Nyékládházán az ügyfél-
barát közigazgatás megva-
lósítása érdekében a meglé-
vő berendezett helyiségek 
közül 3 iroda ügyintézésre, 
1 pedig ügyfélfogadó hely-
színként jött létre. Emődön 
áprilisban pedig kormány-
ablak nyílik. SZI - BGy

Bővült az szja-bevallás  ■
elkészítési lehetőségeinek 
tárháza az egyéni vállal-
kozók számára, idéntől 
már ők is használhatják a 
NAV webes kitöltőjét.

 Az egyéni vállalkozóknak 
február 26-ig kell összeállí-
taniuk és eljuttatniuk szja-
bevallásukat a NAV-hoz. Az 
egyéni vállalkozónak a 2017-
es jövedelméről a 17SZJA jelű 
bevallásban kell elszámolnia. 
A bevallás legkönnyebben a 
NAV, tavaly debütált webes 
kitöltő programjával készít-
hető el, idén már az egyéni 
vállalkozók is használhat-
ják az innovációs díjat nyert 
internetes felületet. Azokra 
nem vonatkozik a február 26-i 
határidő, akik 2017-ben meg-
szüntették vagy az év egy ré-
szében – de még december 
31-én is – bejelentetten szü-
neteltették egyéni vállalkozá-
sukat. Nekik május 22-ig kell 
bevallásukat benyújtaniuk. A 
február 26-i bevallási és befi-
zetési határidő az evás egyéni 
vállalkozókra és a katásokra 
is vonatkozik.

   SZI 

Ügyfélbarát közigazgatás Nyékládházán is Határidő: 02. 26.

Fotó: Buzafalvi Győző
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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

Tegye próbára árgarancia szolgáltatásunkat!

50.000 Ft feletti vásárlás esetén 30 km körzetben INGYENES HÁZIG SZÁLLÍTÁS!

-20-30%-os engedmények helyett 
garantáltan alacsony árak!

Áraink 2018. március 3-ig, ezen belül a készlet erejéig érvényesek!

54.900 Ft helyett

49.900 Ft

61.300 Ft

Az árak a hirdetés felmutatásával érvényesek!

butordepo.hu

Raktár-
készletrôl 
azonnal 

szállítható 
bútorok!

TV állvány
27.900 Ft-tólGardróbok62.700 Ft

355 cm-es szekrénysor 
3D-s leddel

153.900 Ft helyett

149.900 Ft

Rugós sarokülő
96.900 Ft

239 cm-es tolóajtós gardrób
134.900 Ft

120 cm-es gardrób 
(dió színben) 

57.400 Ft helyett

52.900 Ft

Ágykeret wenge színben:
90-es:  44.500 Ft helyett 38.200 Ft
140-es: 50.100 Ft helyett 42.400 Ft
180-as: 59.900 Ft helyett 50.800 FtSarokülő

192.900 Ft helyett

181.900 Ft
Rugós kanapé 

89.900 Ft

Kanapé rugós, 
kiemelős
79.900 FtFenyő termékek

nagy választékban

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

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.

TERMÁL HOTEL PÁVAI GYÓGYSZÁLLÓ

TAVASZVÁRÓ CSOMAG
Készüljön nálunk a tavaszra! 

2018. március 31-ig tartó akciónk keretében 
most kivételes ajánlatunkkal töltsön nálunk 

2 hetet, Berekfürdőn reumatológiai gyógykezelésekkel 
összekötve! A 14 éjszakás csomag 135.000 Ft/fő áron 

vehető igénybe, mely ezúttal az akár 
10 alkalmas kezelés önrészét is tartalmazza. 

Foglalásért, bővebb tájékoztatásért keressen minket bizalommal 
a 06-59/ 519-111-es telefonszámon!

Miskolci 
építőipari cég
jó fizikumú 

munkavállalót 
keres

„B” kategóriás
jogosítvánnyal. 

Önéletrajzokat 
az alábbi e-mailre várjuk:

geostabil@geostabil.hu

P á l y á z a t i  e r e d m é n y 
Az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság által 

É2017-3603-002/2017 számon, 
„Miskolc 11050/1 hrsz. bérlet” jeligével 

kiírt egyfordulós nyilvános pályázati eljárás 
eredményesnek minősült,

nyertes ajánlat tett 
a KRAZSO TRADE Kft. 



 

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.
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