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Miskolc 08. hét
Téli madáretetés

Odútakarításra került sor 
a Miskolci Állatkert és 
Kultúrparkban február 17-én. 
Minimális barkácstudás és 
maximális érdeklődés szük-
séges a téli madáretetéshez. 
/3. oldal

Fotó: Buzafalvi Győző

Darus mutatvány. Nem mindennapi mutatványnak 
lehettünk tanúi Szikszón, a HELL telephelyén, amikor a 
Németországból érkezett gépet – ami egyébként a töltősor 
lelke – beemelték a helyére. Ez azt is jelenti egyben, hogy 
a világ legmodernebb, Közép-Európa egyik leggyorsabb  
töltősora lesz. Egyedülálló teljesítményű berendezéssel 
büszkélkedhet tehát régiónk./3. oldal

A téli időszakban kevesebb 
gyümölcs terem, és úgy alap-
ból kevesebb vitamint veszünk 
magunkhoz. Éppen ezért fon-
tos a tudatos táplálkozás, 
hogy egészségben kihúzzuk 
tavaszig./11. oldal

Ételbe zárt 
vitaminok

®
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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!

Miskolci TŰZIFA telep
Bükk, tölgy, gyertyán

Tekintse meg készletünket, 
megbízható, gyors, korrekt kiszolgálás. 

Kiszállítunk nagy tételben 
az ország területén viszonteladóknak is!

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

SZERVO kormányművek, 
szivattyúk, kardántengelyek, 

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

www.autojavitasmiskolc.hu

Miskolc belvárosi ékszerüzletbe keresünk 
ékszerbecsüs végzettséggel 
és gyakorlattal rendelkező 

munkatársat. 
Érdeklődni:

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

Elvárások:

Amit kínálunk:

  Munkadarabok előírás szerinti  
összeszerelése, forrasztása,

Elektronikai tartozékok tisztítása, kötegelése, 
tesztelése, csomagolása, selejtezése,

Kézi anyagmozgatás (max. 20 kg).

Előny:
Forrasztási tapasztalat és gyakorlat.

Amit kínálunk:
 

 
Erzsébet utalvány,

 

jelentkezes.c@humancentrum.hu 
06 1 877 0902

 Betanított  
munkatársakat

keresünk Budapest, a IV. kerületi 
ipari parkba, egy műszakos elek- 

tronikai összeszerelői feladatokra: 

AWI Hegesztő,
CNC-s, Lakatos,

Fényező
munkatársakat

keresünk veresegyházi munkahelyre

Jelentkezés:
nagy.zita@humancentrum.hu

 vagy 06-70 931-8742

TARGONCÁSOK ÉS
BETANÍTOTT 
MUNKÁSOK

Jelentkezés és további információ: 
miskolc@humancentrum.hu 

vagy 06 46 757 152

Miskolc, Futó út 70.
46/432-511

TRAPÉZLEMEZ

1.290 Ft/m2-től

www.tetolemezcentrum.hu

Rövidáru Diszkont
az Aranybányában

Minden 1000 Ft fölött 
történő vásárlás esetén 

AUTOMATA 
ESERNYŐVEL 

kedveskedünk vevőinknek!

Miskolc, Állomás u. 1. 
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3531 Miskolc, Kiss Ernő utca 13. Telefon: 70/611-1499
Nyitva tartás: H-P: 9–18, Szo: 9–13, V: zárva

Mindennapi alvásra is alkalmas ágyazható, 
ágyneműtartós sarokgarnitúra Mérete: 285x200 cm
299.000 Ft-tól

Magasfényű nappali 
összeállítás

Konyhai blokk 240-es
KÉSZLETRŐL AZONNAL!
64.990 Ft

Komód:
49.900 Ft
Tv állvány:
49.900 Ft
Polc:
12.000 Ft
Üveges fali 
szekrény:
37.000 Ft

Konzolasztal:
13.900 Ft

Februárban 
ingyen házhozszállítás 
Miskolcon és 25 km-es 

körzetében!

Watch sarokgarnitúra
227.500 Ft-tól

Üveg étkezőasztal:
37.450 Ft
szék:
16.900 Ft/db

Cardo 
mustang ágy 
140x200 cm-es 
ágyneműtartós
232.700 Ft

Hámor ÉtteremÚjgyőri Italház

Újgyőri
főtér

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

MINDENFÉLE 
kőműves munkát,  

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

Ha nem kapja a Szuperinfót,
hívja a (80) 442-444-es

telefonszámot!

Minőségi 
angol ETUNE  

hallókészülék
KEDVEZŐ ÁRON!

AKÁR KAMATMENTES RÉSZLETFIZETÉSSEL!

H-Ear Kft. 

44
93

42

45
01

29

45
01

28
45

01
19

45
00

15
44

91
80



Szuper ügyek
Nem mindennapi  ■

mutatványnak lehet-
tünk tanúi február 20-
án Szikszón, a HELL te-
lephelyén, amikor a Né-
metországból érkezett 
gépet – ami egyébként 
a töltősor lelke – be-
emelték a helyére.

 Ez azt is jelenti egyben, 
hogy a világ legmodernebb, 
Közép-Európa egyik leggyor-
sabb  töltősora lesz. Egyedül-
álló teljesítményű berende-
zéssel büszkélkedhet tehát 
régiónk. A HELL szikszói 
üzeme legújabb fémdobo-
zos töltősorának telepítését 
a HELL ENERGY Magyaror-
szág Kft. január 22-én kezd-
te meg. Az összesen 5 mil-
liárd forintos beruházással 
több mint duplájára növeli 
gyártókapacitását a világ 48 
országában jelen lévő hazai 

energiaital brand. Ezzel 
mintegy 70 új munkahelyet 
teremtve a hátrányos helyze-
tű abaúji régióban. Négy hé-
ten át, több mint 60 kamion 
szállítja Szikszóra, a HELL 
üzemcsarnokába az új, 120 
000 can/óra teljesítményű 
töltősor elemeit. A HELL ez-
zel a most megvalósuló bő-
vítéssel, több mint duplájára 
növeli gyártókapacitását, a 3. 

gyártósor beüzemelése után 
a napi összteljesítmény már 
4,5 millió can/nap lesz. Az 
érkező, óriás teljesítményű 
gépsor – a 250 milliliteres 
kiszerelés vonatkozásában 
– higiéniai és töltéstechno-
lógiai szempontból a világ 
legmodernebb, sebességét 
tekintve pedig Közép-Euró-
pa egyik leggyorsabb töltő-
sora lesz. 

Az új gyártósor közvetle-
nül a mostani üzemcsarnok 
tőszomszédságban, egy 7200 
négyzetméter alapterületű 
épületben kap helyet - hang-
zott el a február 20-i sajtótá-
jékoztatón. A március végén 
befejeződő telepítés és össze-
szerelés után áprilisban kez-
dődhet a próbaüzem, mely a 
bevett szokás szerint először 
a vizespróbával indul majd. 
Az előzetes tervek szerint a 
gépsor teljes kapacitásra való 
felfuttatása május végére fe-
jeződik be. Az üdítőiparban 
fő szezonnak számító nyári 
dömpingre így a HELL üze-
me már teljes gőzzel gyárt-
ja majd a kiváló minőségű 
energiaitalokat és üdítőket 
– tudtuk meg Tarsoly Elemér-
től, a HELL ENERGY Magyar-
ország Kft. projekt igazgató-
jától. SZI - BGy

Világszinten is egyedülálló töltősor

Projektindító. A „Foglalkoztatási és gazdaságfejlesztési együttműködés Borsod-Abaúj-
Zemplén megyében” című projektet a megyei önkormányzat konzorciumban valósítja meg a kor-
mányhivatallal, a B-A-Z Megyei Önkormányzati Hivatallal és a BORA 94 B-A-Z Megyei Fejlesztési 
Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.-vel együttműködésben. A tevékenységek megvalósítása 
2021. augusztus 31-ig tart, e célokra 2,316 Mrd forint áll rendelkezésre az Európai Szociális 
Alapból. A Megyei Paktum február 21-én tartott projektindító ülést a Megyeházán.

Annyi éves vagy, amilyen álla-
potú a gerinced, szokta mondo-
gatni a barátnőm, aki Malajziá-
ban él, ashtanga jóga oktató és 
nem mellesleg világutazó. Per-
sze, nyugtáztam neki sokszor a 
levelezésünk során, közben arra 
gondoltam: nem áldhatott meg 
mindenkit a sors olyan hajlékony-
sággal, mint őt. Itt fáj, ott fáj pa-
naszkodásaimra mindig az volt a 
válasza: kezdj el újra jógázni. 
Azt hiszem, nem én vagyok az 
egyetlen, aki elméletben ponto-
san tudja mi a jó számára, csak 
éppen a gyakorlatban pont nem 
azt csinálja. Szeretem a zumbát, 
olykor futkározok is, de nem 
akartam meghallani azt, a test-
nek nyújtásra is szüksége van. 
Nem akartam meghallani a múlt 
hétig.
Ugyanis, a sors, mint mindig, 
amikor az ember megy a maga 
feje után, és bezárja a fülét az in-
tések előtt, közbeszólt. Méghoz-
zá nagyon drasztikusan. Éppen 
nagyon sietősre kellett vennem 
az egyik reggelt, amikor a haris-
nyanadrágom cibálása közben 
azon járt az eszem, lehet még-
is egy harisnya gyároshoz kel-
lett volna férjhez mennem, mert 
többnyire még a magasabb den 
számúak is csak egyszer haszná-
latosak, megállt számomra a vi-
lág. Nem tudtam kiegyenesedni. 
És őrülten fájt.
A Maslow piramis aljára estem 
vissza, az önmegvalósításból a 
test épen tartásába. És van az 
a fájdalom, ami annyira elvisel-
hetetlen, hogy csak nevetni lehet 
rajta. A bénázáson, a trükkökön, 
hogy a napi életet hogyan vigyük 
tovább. Van egy szerencsés tulaj-
donságom, amikor beteg leszek. 
Kioldódik bennem az azonnali 
életösztön, a gyorsan meg fo-
gok gyógyulni hite. Az influenza 
második napján is, amikor már 
ki bírok kecmeregni az ágyból, 
képes vagyok nekiállni porszí-
vózni, rendet rakni. Most sem 
hazudtoltam meg magam.
A szerkesztőségben nem én va-
gyok az egyetlen, akinek moz-
gásszervi problémája van. Nem 
véletlen persze, hiszen a magyar 
társadalom előkelő helyen áll a 
mozgásszervi megbetegedések-
ben. Egy kollégámnak köszönhe-
tem, hogy eljutottam egy shaolin 
mozgásterapeutához Miskolcon, 
Dávid Józsefhez, aki csodát tett. 
Felszabadította a gerincemet, 
amit akkor éppen százévesnek 
éreztem. És újra elmondta azokat 
a tanácsokat, amit kívülről fújok, 
de mégsem tettem meg.
A múlt hét csütörtök lett az új 
év első napja számomra. A jógát 
nem felejti el a test. És előjöttek 
a pozitív gondolatok is. Hogy ez 
nem hajlékonysági verseny, ha-
nem egy apró lépésekben előre 
haladó munka az egészségért. 

SZI – Maros Éva

RÚZS

Új élet 

„Január és február  ■
éhes télen a madár” 
szól Zelk Zoltán verse. 
Ezen a problémán azon-
ban segíthetünk! 

„A Magyar Madártani és 
Természetvédelmi Egyesület 
Bükki Helyi Csoportja már 
a tavaszra készül. Február 
17-én, szombaton a madár-
védelmi munkák közül - az 
egyébként minden évben 
szükséges - odútakarítás-
ra került sor a Miskolci Ál-
latkert és Kultúrparkban.” 
– olvasható a miskolczoo.
hu-n, az állatkert hivatalos 
honlapján. 

Hogy miért is van szük-
ség az odútakarításra? Nos, 
a különböző szárnyas jószá-
gok örömére a Miskolci Ál-
latkertben már tizennégy 
éve működik a mesterséges 
költő- és odútelep. Akiket 
érdekel az odúlakó énekes-
madarak élete, azokat min-
den évben várják egy kis 

önkéntes munkára. Ilyenkor 
takarítják ki az odvakat, va-
lamint felújítják az élőhelyet. 
Minimális barkácstudás, és 
maximális érdeklődés szük-
séges csupán a dologhoz, és 
sok apró madár életét teheti 
z ember könnyebbé.

Persze ahhoz, hogy se-
gítsünk a kis kétlábúak-
nak, nem kell feltétlenül 
a Csanyik-völgyik menni. 
Otthon is ki lehet alakíta-
ni olyan etetőket, amik jó 
szolgálatot tesznek az ínsé-
ges időkben. Az enyhe tél, 
és úgy en bloc a magyaror-
szági éghajlat segítenek az 
itt telelő madaraknak, hogy 
az emberek közelében ki-
húzzák tavaszig. Persze, ha 
plusz élelmet is kínálunk fel 
nekik, nem csak a véletlenül 
elhagyott morzsákat kell csi-
pegetniük, az külön jó nekik. 
A téli madáretetés a legtöbb 
fajt érintő, akár hat hóna-
pon át tartó, éppen ezért az 

egyik legösszetet-
tebb madárvédel-
mi tevékenység. 
Rengeteg módon 
kínálhatjuk fel az 
élelmet, ami szin-
tén széles skálán 
mozoghat. Az 
etetési időszak 
az első fagyok beköszönté-
től a tavasz kezdetéig, rit-
kábban április végéig tart. A 
madarak gyorsan megszok-
ják és számítanak az etető-
helyek táplálékkínálatára, 
évről-évre akár messziről is 
visszatérnek a stabil etetők 
közelébe telelni, ezért ha vá-
ratlanul abbahagyjuk az ele-
ség pótlását, a kis dalnokok 
nehéz helyzetbe kerülnek. 
Van néhány szabály, amit 
érdemes betartani. Például 
soha ne rakjunk az etetőbe 
morzsákat, kenyeret, pék-
süteményt, popcornt, mert 
ezek hosszú távon nem tesz-
nek jót a madaraknak. Mivel 

etessünk akkor? Akasszunk 
ki egy almát, amit csipeget-
hetnek, vagy szórjunk ki ola-
jos magvakat, dióbelet. 

Az etetőknek is több tí-
pusa van. Legnépszerűbb 
a dúcetető, mint például a 
kis házikó formájú etetők, 
amelyek egy rúdra, pózná-
ra vannak erősítve. Emellett 
az etetőtálcák is hatékonyak, 
de a legegyszerűbb forma a 
függesztett etetők használa-
ta. Aki azonban tényleg időt 
és energiát szentel a témá-
nak, és nem mellesleg tere 
is van mindehhez, az egy 
takaros etetőkertet is kiala-
kíthat. SZI - BM

Hogyan fogjunk bele a téli madáretetésbe?

Fotó: Buzafalvi Győző

32018. február 23.
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H á z - ,  H á z r é s z e l a d á s

a Csabai kapuban áron alul eladó egy 376 m2-es, 
5 szobás családi ház. A földszinten kialakításra 
került egy orvosi rendelő, kezelő, váró helyisé-
gekkel, külön bejárattal. Irányár: 33 M Ft. Érd: 
0670/450-5189.

a Martin-kertvárosban eladó két családi ház 
egy telken! Az utcafronti 80nm kiválóan alkal-
mas vállalkozásra: iroda, bolt, rendelő, fodrá-
szat és egy 2 szintes tégla építésű, 3 szobás 
családi ház 1000 nm-es telken. Ár: 10,5 M Ft. 
Tel: 0670-701-2271.

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

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

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

eladó Encsen egy 240 m2-es, 4 szobás, szin-
tes családi ház gyönyörű zöldövezeti telekkel. 
Irányár: 14,9 M Ft. Érdeklődni: 30/535-7946 
számon.

Hejőcsabán a Hejő utcában eladó egy 100 nm, 
betonblokk és tégla építésű, 2 szoba konyha, 
nyári konyha, kamrából álló családi ház 1270 
nm telken, több melléképülettel. Ár: 9,8 M Ft. 
Tel: 0670-701-2271.

Hejőcsabán az Egri utcában eladó egy tégla épí-
tésű, 2 szintes, 6 szoba + étkező + nappalis, 3 
garázsos, jó állapotú, szigetelt családi ház 890 
nm telken. Ár: 24,9 M Ft. Tel: 0670-701-2271.

Igrici központjában teljesen felújított csalá-
di ház, mivel olyan melléképülettel rendelkezik 
ami teljesen összkomfortos és sok melléképület-
tel, 1900 m2 telekkel, azonnal költözhető. Tel.: 
0670/620-5943.

Mátyás király utcában, Miskolc közkedvelt 
részén a belváros közelében eladó egy 550 m2 
telekkel rendelkező családi ház, 200 m2 (lakó-
tér), 100 m2 az alaksor (mosókonyha), valamint 
egy nappali +4 szobás igényes családi ház. Irány-
ár: 44 M Ft. Remek lehetőség, kiváló elhelyezke-
dés. Tel.: 0630/535-7946.

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: 2018/8. 

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

Kos - A napokban jót tenne 
Önnek, ha több társas életet 
élne. Nem ártana találkoznia 
rég nem látott barátaival vagy 
akár újakat szereznie, ugyan-

is kezdi a mindennapjait egyhangúnak 
megélni. Amúgy sem vall Önre, hogy az 
egyszerű élet híve lenne, mikor tudvalevő, 
mennyire szereti a zsongást.

Bika - Hiába a tervek, számíta-
nia kell meglepetésekre is. 
Nem tudott alaposan felkészül-
ni, ennek köszönheti, hogy 
bizonyos akadályok nehézséget 

jelentenek. Merítsen erőt a korábbi 
sikereiből, ha ezekre emlékezik, talán 
még a megoldásra is rátalál. A bolygók 
most kedvezően állnak a változáshoz. 

Ikrek - Mostanában akarva-
akaratlanul is felpaprikázhat 
másokat. Talán nem veszi 
észre önmagát, a viselkedését, 
de flegma, nemtörődöm vagy 

kritikus megnyilvánulásával kihúzza 
másoknál a gyufát. Pláne szeretteinél, 
akik elhanyagolva érzik magukat. Fog-
lalkozzon kicsit többet mások érzéseivel!

Rák - Ön kifejezetten szereti a 
biztonságot, most azonban úgy 
érezheti, hogy az életforma, 
melybe a párja „kényszeríti” 
már-már börtönné válik. Nem 

is a szabályok, hanem az egyhangúság 
miatt. Keresse a Szaturnusz fényes olda-
lát: a bölcsességet, a közös ismeret-
szerzést, az elmélyülést.

Oroszlán - Még mindig nem 
késő tanulmányokba kezde-
nie és megszerezni valami-
lyen hiányzó vizsgát a meglévő, 
vagy vágyott pozíciójához. A 

Hold segíti, hogy meglegyen a kezdeti 
lelkesedés. Uralkodó bolygója a racionális 
Merkúrral áll együtt: most a gyakorlatias 
oldaláról látja a párkapcsolatát.

Szűz - Saját magát is meg fog-
ja lepni, hogy a héten mennyire 
érzékeny lesz és ingadozó. A 
következő napokban rendesen 
megtornáztatja a lelki világát 

az érzelmi hullámvasút. Egyszer fent, 
sokszor lent. Ez nem csak Önt rázza meg, 
hanem a környezetét is, mivel másképp 
viselkedik, mint szokott.

Mérleg - Most bárkit sikerül 
megnyernie magának, hiszen 
a csillagok ellenállhatatlanná 
teszik! Talán ezt nem is veszi 
különösebben észre, csak azt, 

hogy most mindenki sokkal előzékenyebb 
Önnel. Pedig az Uránusz és a Hold is 
szemben áll a jegyével, ezért úgy érezheti, 
mintha meg lenne kötve a keze.

Skorpió - A Holdszünetek 
csökkentik az energiáit. A 
siker előfeltétele, hogy eleget 
tudjon pihenni a héten! Ha 
kell, akkor alakítsa át egy 

kicsit a napirendjét és bújjon korábban 
ágyba. Ha kialvatlan, akkor leromlik a 
teljesítménye. Támaszkodjon szeretteire, 
töltse fel érzelmi éléskamráját!

Nyilas - Egy visszatérő 
egészségi probléma lehet 
úrrá Önön. Ez sajnos annak is 
köszönhető, hogy mostanában 
elhanyagolta az egészségét. 

Most már ne halogassa tovább, látogassa 
meg orvosát és kezdjen bele mielőbb a 
kúrálásába, illetve ha szükséges, akkor 
életmódváltásba is. Ne kísértse a sorsot!

Bak - Lehetősége nyílhat a 
következő napokban arra, hogy 
utazzon vagy valamilyen izgal-
mas programon vegyen részt. 
Mindenképpen érdemes lenne 

élnie a lehetőségével, jót tenne Önnek a 
változatosság. Tartson barátaival, pár-
jával, de ha egyedülálló, akkor is ajánlatos 
kimozdulnia!

Vízöntő - Kifejezetten nyu-
godt, békés napok várnak Önre. 
Kivételesen még örülni is fog 
neki és nem próbálja meg 
szándékosan felkavarni az álló 

vizet. Most jobban is teszi, ha inkább átad-
ja magát a pihenésnek, a laza napoknak. 
Időt szánhat azokra a tevékenységekre is, 
amelyeket eddig elhanyagolt.

Halak - A Nap, Merkúr és a 
Vénusz az Ön jegyében állnak. 
Ez elegendő ahhoz, hogy jó 
hete legyen! A Holdszünetek 
egy kissé lefékezik, de hamar 

erőre kap újból. A bolygók egy csodálatos 
találkozást ígérnek a következő napokra! 
Használja ki a kedvező konstellációkat a 
változás jegyében!

 HOROSZKÓP 9. HÉT (2018. február 26-tól március 4-ig)

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 

    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.

FERRO  
KONYHAI ÁLLÓ 
MOSOGATÓ 
MAGAS ÍVŰ

AKCIÓS bruttó ár:

9.990 Ft
A kép csak illusztráció!   Az akció március 2-ig érvényes!

5 év garancia

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

ÚJD
ONSÁG!

INNOVATIVE ENGINEERING
DESIGNED FOR YOU

FORRADALMI ÚJÍTÁS
KIHAJTHATÓ 
MARKOLATTAL

www.cmco.hu
3531 Miskolc, Kiss Ernő utca 23. Tel.: +36 22 880 540
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Kistokajban új építésű, 3 és félszobás, 131 nm 
családi ház garázzsal, 900 nm telken 2018.08. 
havi költözéssel eladó. A részletek és igények 
még egyeztethetőek. Ár: 29 M Ft. Tel: 0670-
701-2271.

Miskolc, Testvériség u. 110 nm-es, összkom-
fortos (központi fûtés+gázkazán), kertes csa-
ládi ház+udvarban 35nm-es szoba-konyha-
fürdőszobás kis házzal, 670 nm-es telken eladó.  
Tel.: 06-70/202-5337.

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

Pozsonyi úton a belvároshoz közel eladó egy 
334 m2 telekkel és 98 m2 alapterülettel ren-
delkező, 3 és félszobás, tégla építésű családi 
ház. Irányár: 14,9 M Ft. Érdeklődni a 0630/535-
7946 számon.

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.

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, 
családi házat, telket beszámítunk. Ár: 9,99 M 
Ft. Tel.: 06/30-227-2273.

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

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

szirma csendes zöldövezeti részén az Új élet 
utcában eladó egy 3 szobás, 117 nm, tégla épí-
tésű családi ház 1350 nm telken, garázzsal, 70 
db fiatal vegyes gyümölcsfával. Ár: 13 M Ft. Tel: 
0670-701-2271.

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

a Kassai utcán eladó egy második emeleti, 
tehermentes azonnal költözhető, tégla építé-
sű, 42 nm, 1,5 szobás lakás. A hőszigetelt épü-
letben kiváló lakóközösség várja az új lakókat. 
Ár: 8,3 M Ft. Tel: 0670-701-2271.

a Stadion utcában kiváló lakókörnyezetben, 
panelprogramos lépcsőházban eladó egy tel-
jes körű felújításon átesett 2+1 félszobás, 
63 nm-es, mért fűtéssel rendelkező, erké-
lyes, gyönyörű lakás! Ár: 12,9 M Ft. Tel: 0670-
701-2271.

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

eladó Miskolc belvárosában Soltész N.K. u. 77 
nm-es, gázos, 2. emeleti, belső udvaros, pihe-
nőkertes társasházi lakás. Gépészetileg telje-
sen felújított, ablakok cserélve műanyag nyí-
lászárókra. Nappali + étkező + konyha egy-
ben, 3 szoba, előszoba, fürdőszoba, külön wc. 
Ár: 13,5 M Ft. Érd.: 20/980-6678.

a Tulipán tömbben II.emeleti, 143 m2-es, 3+2 
félszobás, GÁZCIRKÓ fűtésű, erkélyes, átlagos 
állapotú lakás eladó. A zárt udvarban 1 gk 
részére ingyenes parkolás. Ár: 23,9 M Ft. Tel.: 
0630/227-2273.

Belvárosi patinás épületben eladó 143 m2, 3+2 
félszobás, 2. emeleti, jó állapotú lakás, irodá-
nak, üzlethelyiségnek is kiválóan alkalmas. Ár: 
24,5 M Ft. Érd.: 0670/450-5189.

a Széchenyi utcán a Tulipán-tömb második 
emeletén eladó egy tégla építésű, gáz cirkós, 
143 nm, 4 szoba nappali étkezős, nagy kony-
hás, jó állapotú hőszigetelt, tehermentes nagy-
polgári lakás. Ár: 23,99 M Ft. Tel: 0670-701-
2271.

Jósika úton eladó egy 73 m2, 4. emeleti, 1 
nappali +3 szobás lakás. Műanyag hőszige-
telt ablakok, új bejárati ajtó! Külön nyíló szo-
bák. Jó lakókörnyezet! Irányár: 10,8 M Ft. Érd.: 
0630/535-7946.

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

Vászonfehérítő utcában eladó egy 35 m2-es, 
6. emeleti lakás. Műanyag nyílászárók, bizton-
sági bejárati ajtó, radiátorok cseréje történt. Fel-
újított, rendezett lépcsőház. Elad. ár: 6,4 M Ft. 
Tel.: 0670/450-5189.

Vörösmarty utcában, a belvárosban eladó 55 
m2-es, 3. emeleti, 2 szobás, erkélyes, újonnan 
cserélt radiátoros lakás. A parkolási lehetőség 
adott a ház előtt, kulturált lépcsőház. Irányár: 
8,9 M Ft. Érd.: 0630/535-7946 számon.

a Stadion utcán eladó földszinti 55nm, tégla 
építésű, gázkonvektor fűtésű, felújított, teher-
mentes lakás. Konyha IKEA, ablakok, bejárati 
ajtó műanyag, burkolatok szépek. Tiszta rende-
zett lépcsőház, kiváló lakóközösség várja az új 
lakókat. Ár: 8,3 M Ft. Tel: 0670-701-2271.

l a K á s C s e r e

sajóhídvégi összkomfortos, 3 szobás családi 
házamat elcserélném miskolci belvárosi, 2 szo-
bás panellakásra. Tel.: 0670/778-8862.

l a K á s K e r e s é s  

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

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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Szolgáljuk
az embereket. 
Szenvedélyünk

az ingatlan. 

Cím: Miskolc, Andrássy út 3-5. y Telefon: 46/530-200
E-mail: miskolc@dh.hu y www.dh.hu

y      facebook.com/dhmiskolc

Miskolci irodánkban személyre szabott konstrukciókkal 
várjuk megbízóinkat, esetenként 50% kedvezményt 
biztosítunk szolgáltatási árainkból! Vevőink számára az 
ingatlanbemutatástól, a hiteltanácsadáson keresztül a 
birtokbavételig, minden szolgáltatásunk díjmentes!

Tavaszi meglepetésként, a március 1. és május 31. közötti 
időszakban kötött megbízások* automatikusan 
nyereményjátékon vesznek részt, melyen egy szerencsés 
megbízónk részére tematikus élménycsomagot sorsolunk 
ki. Részletekért érdeklődjön kollégáinknál!**

KOVÁCS ILDIKÓ
& 20/231-5887

SZEBÉNYI TAMÁS
& 20/227-3488

KASLER BÉLA
& 20/316-5883

* minimum fél éves időszakra szóló, prémium megbízás esetén
**játékszabály facebook.com/dhmiskolc

Messina szekrénysor
Modern szekrénysor led 
világítású üvegpolcokkal, 
állítható lábakkal.

Bogi előszoba 
Stílusos, kis helyigényű, 
komplett előszobafal.

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

Teljes árukínálatunk a www.karpitmax.hu oldalon megtekinthető.

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

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

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

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

vásárlás esetén
kedvezményes 
házig szállítás!

KANAPÉ AKCIÓ!

59.900 FtKANAPÉ AKCIÓ!

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

Miskolcon jó lakóközösségben lakást vásárol-
nék azonnali készpénzfizetéssel, lehet végre-
hajtás alatt vagy közüzemi tartozással terhelt, 
esetleg hosszú távú bérlés is érdekel. Tel: 0620 
370 6985.

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

a Doxabi Ingatlan keres Miskolc területén eladó 
lakásokat, családi házakat, telket, meglévő ügy-
felei részére, teljes körű ügyintézés. Tel.: 06/30-
227-2273.

Miskolc egész területén keresek lakást, garzon-
tól 3 szobásig, készpénzes érdeklődőim részére. 
Külföldi partnercéges kapcsolat, gyors eladás! 
Hívjon: 06 30/535 7946.

a l B é r l e t K í n á l a t

a miskolci egyetemtől 5 percre 2 szobás lakás 
kiadó egyetemistáknak. Tel.: 30/512-9098.

Kiadó 2 szobás, felújított lakás a Győri kapuban. 
Irányár: 55 E Ft. Tel.: 0620/350-9097.

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 épí-
tési telkek eladók 700-1100 nm. Ár: 1,4 M Ft-
tól. Tel: 0670-701-2271.

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

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

Ü d Ü l ő ,  n y a r a l ó

a Zsóry-fürdőn eladó 4 szoba + nappali + 
konyha + fürdő, tégla építésű 2 szintes nya-
raló, 18nm terasszal, 400nm telken kültéri kis 
medencével. Megegyezés szerint akár teljesen 
bebútorozva, felszerelve, azonnal kiadható álla-
potban. Ár: 13,9 M Ft. Tel: 0670-701-2271.

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

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

Miskolc, Dózsa György út végén 80 m2, FÖLD-
SZINTI, 3 külön nyíló szobás, teljes körűen 
MOST felújított IRODA KIADÓ. Bíróság, Földhi-
vatal 2 perc. Ár: 85000+rezsi+2 hó kaució. Tel.: 
0630/227-2273.

G é P , s z e r s z á M , t e r M . e s z K .

VásárOlnéK lakatos, bádogos gépeket, 
élhajlítót, fúrógépet, gépsatut, üllőt, CO hegesz-
tőt, műszerész esztergát, marógépet, kompresz-
szort, invertert, kis gépeket. Érd.: 0670/624-
5475.

 
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

…mert adni jó! ladamiskolc.hu

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

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.

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Európai Szociális
Alap

A konzorciumot alkotó munkaadói és munkavállalói érdekképviseletek a GINOP-5.3.4.-16-2017-00028 számú uni-
ós projekt keretében összefogtak a munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése céljából a szerveztek által érin-
tett kiskereskedelmi ágazatban, és a tavaly szeptember 1-jétől folyó szakmai munka újabb szakaszába lépett.
 A szervezetek a program keretében vállalták, hogy önálló oktatási programot készítenek a munkavédelmi képviselők 
részére, hiszen a kiskereskedelemben, különösen a KKV vállalkozások esetében a képzés, valamint a szakmai kiadványok 
biztosítása kiemelten fontos az ismeretanyagok bővítéséhez. A január 31-ig elkészült oktatási tananyag a munkavállalói 
és munkáltatói ismeretek bővítését célozza, a munkavédelemre vonatkozó jogszabályi háttér ismertetése mellett külön 
foglalkozik a munkavédelmi képviselők érdekérvényesítési lehetőségeivel, és magának a munkavédelemnek a megterve-
zésével. A részletes anyag tartalmazza a kiskereskedelemben jellemző munkavégzés veszélyforrásait és a kockázatkezelés 
módját, valamint a kockázat alapú megelőzés feltételeit és lehetőségeit. Az oktatás eredményeképpen, amely a program 
következő szakaszának hangsúlyos része, a konzorciumi partnerek arra számítanak, hogy a kiskereskedelmi ágazatban 
csökkennek a munkahelyi balesetek, és erősödik a munkavédelem javítására vonatkozó párbeszéd a munkáltatók és a 
munkavállalók között.
Az oktatási anyag kidolgozása mellett a konzorciumi partnerek szakmai kiadványokat jelentetnek meg, hogy felkészítsék 
a kereskedelmi ágazat szereplőit az egyes kiemelt feladatok elvégzésére. Ennek keretében az ÁFEOSZ-COOP Szövetség a 
kiskereskedelemben végzett munka egészségi hatásairól jelentet meg kiadványt, amelynek nyomdai változata áprilisra 
várható, a KISOSZ a munkahelyi egészség és biztonság fejlesztésének KKV kézikönyvét adja ki február végéig a kiske-
reskedelmi ágazatban. A KASZ pedig nyolc rövidebb lélegzetű, de speciális témákat tartalmazó kiadvány megjelenését 
biztosítja január és március hónapok között, ezekben foglalkozik az atipikus foglalkoztatás munkavédelmi kérdéseivel, 
a diákmunkával, a munkavédelmi szabályok tekintetében a munkáltatói utasítási joggal és a szakszervezetek szerepé-
vel. Önálló kiadvány foglalkozik az üzemi balesetek, munkabalesetek esetén a munkavállalók tudnivalóival, a foglalkozási 
ártalmak munkakörönként történő kockázatértékelésével, valamint a munkaidő és pihenőidő betartásának foglalkozás-
egészségügyi hatásaival.
A konzorciumi partnerek a szakmai kiadványokat a tagságukat alkotó munkáltatók és munkavállalók részére a program-
ban szereplő szakmai rendezvények során és közvetlenül is biztosítják.

2018.02.05. 
KERESKEDŐK ÉS VENDÉGLÁTÓK ORSZÁGOS 
ÉRDEKKÉPVISELETI SZÖVETSÉGE KISOSZ 

SAJTÓKÖZLEMÉNY
A MUNKAVÁLLALÓI ÉS MUNKAADÓI ÉRDEKKÉPVI-
SELETEK ÖSSZEFOGÁSÁVAL LÉTREJÖTT PROGRAM A 
MUNKAHELYI EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG FEJLESZTÉSE 
CÉLJÁBÓL A KISKERESKEDELMI ÁGAZATBAN ÚJABB MÉR-
FÖLDKÖVÉHEZ ÉRKEZETT. A KONZORCIUMOT ALKOTÓ SZER-
VEZETEK KIFEJLESZTETTÉK A MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐK 
KÉPZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ÖNÁLLÓ OKTATÁSI PROGRAMOT ÉS ELKÉ-
SZÍTETTÉK AZOKAT A SZAKMAI KIADVÁNYOKAT, AMELYEK CÉLJA A MUN-
KÁLTATÓK ÉS MUNKAVÁLLALÓK TÁJÉKOZTATÁSA, ELKÖTELEZETTSÉGÜK JAVÍTÁSA.

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
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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, megsemmisítés-
re, típustól, kortól, állapottól függetlenül. Tel.: 
0620/5065-224, 0670/5754-112.

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

szeMélyaUtóKat, kisteherautókat, MTZ 
traktorokat, pótkocsikat, veterán autó-
kat, Simsont vásárolok készpénzért! Tel.: 
0630/231-7750.

r é G I s é G ,  é K s z e r ,  G y ű J t e M .

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

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

Mindenféle régiséget veszek. Tel.: 20/802-
1792.

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

á l l a t

tojótyúk 599 Ft/db. Szép, barna tollas, kivá-
lóan tojó, ingyen házhoz szállítva. Tel.: 06/70-
240-13-31.

n ö V é n y

Kisbálás lucerna, széna, szalma eladó. Tel.: 
06-70/330-5009.

e G y é B  e l a d á s

eladó fateknő, rozsdamentes hurkatöltő, 10 
l-es húsdaráló, abálótál, antik Singer varró-
gép, új Hajdu centrifuga, kormányos szánkó, 
sima szánkó. Tel.: 70/605-1726.

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

Hűtő, fagyasztó, mosógép, gázkészülékek, 
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

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

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

Ingyen elszállítom bútorait, hagyatékot, lomta-
lanítás háztartási gépeket, vashulladékot. Tel.: 
06-20/616-6303.

Ingyen elszállítom feleslegessé vált, üzem-
képtelen háztartási gépeit, bútorait. Tel.: 
0620/477-1474.

Ipari ezüstöt, platina hőelemszál, érint-
kező pogácsa, nitrát, paszta, palládium, 
forassztópálca, tekercs, amalgám stb. vásáro-
lok. Tel.: 06-20/923-4251.

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

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

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

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!

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

www.lemezcentrum.hu    info@lemezcentrum.hu

1000 FORINTOS ÜZLETEK

Facebook:          Platán 1000 Forintos Outlet

l Miskolc, Búza tér 
    (a Kertész Áruház melletti bevásárlóudvar)

l Miskolc, Andrássy u. 42. 

l Miskolc, Vörösmarty u. 5-7.

Várjuk szeretettel vásárlóinkat!

Női-férfi-gyerek divatfelsők, 

pólók, szabadidő nadrágok, leggingsek, 

bőr-, bomber- és széldzsekik, sport és 

                 utcai cipők, csizmák, bokacsizmák,  

                             -s pólók, nadrágok

és sok minden más 1000 Ft-ért!

l Tiszaújváros, Szent István út 7-9.
l Mezőcsát, Bajcsy-Zs. u. 4.
l Tiszalúc, Széchenyi út 9.
l Mezőkövesd, Mátyás út 2.
l Szerencs, Rákóczi út 75.

További 1000 Ft-os üzletek:

Olasz divatáruval bővült kínálatunk!

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

www.capelli.hu webshop és információ
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A SZÉPSÉG ÁRUHÁZA
FODRÁSZ, KOZMETIKUS  

ÉS KÖRMÖS ALAPANYAGOK ÉS ESZKÖZÖK

NŐNAPI
ajándékok

@

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!
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InGyen Elszállítom bútorait, üzemképtelen ház-
tartási gépeit! Tel.: 30/964-9572.

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

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

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

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

Gáz-vízszerelési munkák (gázkészülékek javí-
tását, cseréjét, egyéb vízserelési munkákat vál-
lalok). Tel.: 0620/517-9571.

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

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

Palatető bontás nélküli felújítása színes, min-
tás, bitumenes zsindellyel. Ingyenes árajánlat 
készítés. Akció -10%. Tel.: 06-30/229-2206,  
www.palatetofelujitasjavitas.hu

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

redőny, reluxa, harmónikaajtó, stb., ablak és 
bejárati ajtó, párkány, küszöb, szerelése, készí-
tése, közvetlenül a gyártótól. Akár bérházban, 
akár családi házban lakik, forduljon hozzánk 
bizalommal! Továbbra sincs áremelés, kiszál-
lási díj és ingyenes a felmérés, ugyanúgy, mint 
tavaly! Több, mint 15 éve elégedett ügyfelek, 
referenciamunkák több megyében.Amit lehet, 
megoldunk! Érd.: napközben: 30/271-9656, 
este :46/360-613

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

M U n K a H e l y e t  K í n á l

apm Personal GmbH keres németországi mun-
kavégzésre festőket, hőszigetelőket, német beje-
lentéssel.  zoltan.timar@apm-personal.com

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

CnC gépkezelőt, esztergályost, maróst keresünk 
vidéki munkahelyre (Győr mellé, ottlakással). 
Érd.: +36-30/937-4157.

CO hegesztőket és hegeszteni tudó szerkezetla-
katosokat keresünk vidéki munkára (Győr mellé, 
ottlakással). Érdeklődni: +36-30/337-4157.

dUnántÚlI munkára betanított dolgozó-
kat keresünk. Szállás, utazás biztosított. Tel.: 
06/30-709-3150.

Fényezőket keresünk ipari fényezéshez vidé-
ki munkahelyre (Győr mellé, ottlakással). Érd.: 
+36-30/937-4157.

Pincért felveszünk a Miskolc belvárosá-
ban lévő Calypso étterembe. Szakképzettség 
előnyt jelent. Tel.: 20/9324-616, érdeklődni 
10-19 óra között.

Mosonmagyaróvári munkára keresünk beta-
nított munkásokat, lakatosokat, targoncásokat, 
CNC esztergályosokat, hegesztőket! Kiemelt 
bérrel. Tel.: 20/440-8355.

8 2018. február 23.

Amplifon Hallásközpont

Miskolc, Városház tér 22.
Tel.: 06 46 382 796

amplifon.hu

ELŐZZE MEG A BAJT!
Elmúlt 65 éves?
Sokszor vissza kell kérdeznie?
Nehezebben érti meg a környezetében beszélőket? 

Ha igennel válaszolt a kérdésekre,
Önnél hallásprobléma tünetei jelentkezhetnek. 
Kérjen időpontot INGYENES HALLÁSVIZSGÁLATRA
az Amplifon hallásközpontba 2018. február 23-tól
március 9-ig.
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Miskolcon és vonzáskörzetében! 
Kedvező árak, 25 km-es körzetben 

díjmentes kiszállás. 
Érd.: 70/456-3337

„PUMPI” DUGULÁS-
ELHÁRÍTÁS

Ha megunta,
hogy egy koszton van a

csótánnyal, hangyával,
keressen!

KISS JÁNOS - BOGÁRMÉRNÖK®

Tel.: 46/345-625
Mobil: 30/92-69-228,

20/92-69-228

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

Megbízható, precíz munkaerővel!

Tel.: +36-70/775-1320

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

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

Egyedi kedvezmény
Új helyen

Megbízható
minőségben

RELUXA
ROLETTA

REDŐNYÖK
ROVARHÁLÓ

SZAL.FÜGGÖNY
NAPELLENZŐK

Péchy László
árnyékolás-

technikai
szerelő

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

+36-70/882-3984

dugulaselharitas-miskolc.net
Végső Ádám

gázpalack szállításhoz, 
Ongai telephelyre.

Érdeklődni munkanapokon:
8-14 óra között 06-46/584-242 

telefonszámon.

Rakodót keresünk 

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

Magasépítési művezető dolgozó jelentkezé-
sét várja miskolci munkára egy 25 éves múlt-
tal rendelkező építőipari cég. (Lehet nyugdíjas 
is és részmunkaidős is!) Munkabér megegye-
zés szerint. Érdeklődni a 06 20 9335 795 tele-
fonszámon egész nap.

Miskolc, Búza téri vásárcsarnokba keresek zöld-
ség-gyümölcs üzletbe eladót. Érd.: 06-20/443-
7759 vagy  06-20/443-8662.

Pályakezdő és tapasztalt villanyszerelőket kere-
sünk hosszú távú munkára. Jelentkezni: 06/30-
407-9620,  ozd@begavill.hu

Protetikában jártas fogszakorvost keresünk 
kiemelt bérezéssel, heti 4 napos munkaidőbe 
mosonmagyaróvári rendelőbe. Tel.: 06 20 9437 
219, e-mail:  lajos.faragodr@gmail.com

téglásra keresünk CO hegesztőket kiemelt bér-
rel! Tel.: 20/440-8355.

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

K I e G é s z í t ő  M U n K a

takarítást vállalnék idősebb embernél. 
Szombat kizárva. Érdeklődni egész nap. Tel.: 
0630/6686-357.

t á r s K e r e s é s

160/62/60 éves vidéki, nem italos férfi, hölgy 
társát keresi, lakásom van. Tel.: 0620/210-
7757.

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

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

Független, fiatalos hölgyet keres 50-65 kor-
tól, alkohol, dohánymentes 180/65 özvegy fér-
fi. Tel.: 0620/426-3433.

Ha egyedül élsz, vegyél magadhoz. Meghálá-
lom szeretettel, békével. 74 éves egészséges 
nyugdíjas. „Bizalom” jeligére.

Miskolci 60-as sportos férfi keresi élete pár-
ját, nőiesen csinos, 50-es hölgy személyében. 
Tel.: 0620/318-2679.

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

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.: 30/977-6495 vagy 
06-30/944-9398  www.frankvendeghaz.hu

O K t a t á s t  V á l l a l

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

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. 

SZÉKESFEHÉRVÁRI MUNKA

INGYENES SZÁLLÁSSAL!

06/20/336-3803
du.26, 

49%
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Acélszerkezeti cég keres magyarországi 
szerelési munkákra szerelőcsoportjaihoz, 

jó kereseti lehetőséggel

SZERELŐLAKATOSOKAT
HEGESZTŐKET.

Szállítás, szállás biztosított.
Amit kínálunk: versenyképes �zetés 

és cafetéria, jó kollektíva,  hosszú távú 
munkahely.

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

Gépiforgácsolót, 
gépszerelőlakatost 

hosszú távra 
miskolci munkahelyre felveszünk! 

Tel.: 06-30/5630-716 
dekgep@dekgep.hu

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 

A sajószentpéteri Láng Pizzéria 
Szakács-pizza szakácsot keres!
Állandó foglalkoztatás, teljes munkaidő, 

végzettség nem feltétel!
Akár pályakezdők is jelentkezhetnek!

Pizza készítésben való jártasság 
előnyt jelent! Érd.: 20/627-6499

Nagy múltú szigetelő szakvállalat
keres lapostető szigetelésben
jártas munkásokat, elsősorban

budapesti és Pest megyei
kivitelezésekre.

Szállást biztosítunk!
Érdeklődni: +20-924-6653

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

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

Ingyenes szállás 
Utazási költségtérítés

Előlegrendszer

AMIT BIZTOSÍTUNK:

RÁBA JÁRMŰIPARI 
HOLDING NYRT. 

nettó150000-250000 Ft 
+cafetéria/hó 

Több műszakos munkarend

/nyugatimelo www.jobmotive.hu

Hosszú távú munkalehetőség, 
kiváló munkakörnyezet.

MOSONSZOLNOK, 
GYŐRLADAMÉR

06 70 315 8492
06 70 317 6258

BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT KERESÜNK

AZ AUTÓIPARBA

Betanított 
munkásokat   

keresünk 
újhartyáni (Pest megye) 

porfestő üzemünkbe, 
12 órás, két műszakos munkarendbe. 

Fér�ak jelentkezését várjuk! 
A szállást biztosítjuk! 
Jutattások: 

kp. cafeteria, műszak pótlék. 
Érdeklődni: 20/560-6077

(H-P: 9-15 óráig hívható)
Fényképes szakmai önéletrajzokat a  
info@ktechkft.hu címre várunk. 

 MISKOLCI áruházának
 csapata kollégát keres:

-t
Elvárás: • minimum középfokú végzettség
• felhasználói szintű számítógépes ismeret
• rátermettség • elhivatottság

 értékesítési tapasztalat
Fényképes önéletrajzok: eles.zoltan@szatmari.hu

ÉR -t Ismertebb 
akar lenni 

Miskolcon?
Mi tudjuk a 
megoldást!

Szuperinfó hirdetés
Elérhetőség :

miskolc@szuperinfo.hu
Telefon: 46/502-901
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Akció!
Dubai ülőgarnitúraBarocco hálószoba garnitúra

MISKOLC, Bessenyői u. 6. Telefon: 46/506-199 
Nyitva tartás: H–P: 8.30–17.00, Szo.: 8.30–13.30-ig

EDELÉNY, Bányász u. 24/A. Telefon: 48/525-213 
Nyitva tartás: H–P: 8.00–17.00, Szo.: 8.00–12.00-ig

Széles 
választék 

2500 m2-en!
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Szuper ügyek Dinnyés József Kisgyőrben. 25 órás felolvasás Wass Albert és más író-
ink műveiből február 23-án 18 órától szerte a Kárpát-medencében és a nagyvilágban, 
Kisgyőrben a könyvtárban. A díszvendég Dinnyés József Dallamos közérzetem címmel 
koncertet, lemezbemutató előadást tart a faluházban.

Nagy részvétel és  ■
érdeklődés mellett ren-
dezték meg a XIV. 
Sajóbábonyi Pálinka és 
Pogácsasütő versenyt 
február 17-én.  

A zsűri - amelynek tag-
ja volt a város polgármes-
tere, dr. Szilva István is 
- kiosztott 34 arany, 82 
ezüst, 19 bronz és 6 nagy 
arany minősítést. Rangos 

elismerésben részesült az 
Év és Sajóbábony Pálinká-
ja is. Az Egri Kertbarát Kör 
versenyzői is részt vettek a 
február 17-i Sajóbábonyi Pá-
linkamustrán (a 157 bírált 
pálinkából 17 darabot Eger-
ből neveztek) és 4 aranyér-
mes lett közülük - tudtuk 
meg Zerényi Endrétől, az 
egri Kertbarát Kör Egyesü-
let vezetőjétől.  SZI - BGy

A téli időszakban ke- ■
vesebb gyümölcs te-
rem, és úgy alapból ke-
vesebb vitamint ve-
szünk magunkhoz. Ép-
pen ezért fontos a 
tudatos táplálkozás, 
hogy egészségben ki-
húzzuk tavaszig. 

Sokan azt állítják, hogy a 
túlzott C-vitamin fogyasztás 
káros a szervezetre. A C-vi-
tamin felfedezéséért Nobel-
díjjal kitüntetett Szent-Györ-
gyi Albert élete során napi 
1000 milligrammot szedett 
a vitaminból, idősebb korá-
ban, valamint betegség ide-
jén az adagot 8-9000 milli-
grammra növelte. Emellett 
más példák is tanúskodnak 
arról, hogy jóból lehet, hogy 
megárt a sok, de vitaminból 

nem. Legfel-
jebb a vesénk 
szűrőrendsze-

rén keresztül távozik a tes-
tünkből. Persze nem csak 
tabletták útján vehetjük 
magunkhoz a kellő meny-
nyiséget, a helyes táplál-
kozás legalább ugyanilyen 
fontos. Télen pedig még fon-
tosabb, hiszen a hideg, a sok 
ledolgozatlan zsír és a vita-
minhiány mind hozzájárul-
nak ahhoz, hogy tavasszal 
olyanok legyünk, mint a te-
lihold: kerekek és sápatagok. 
Fogyasszunk olajos magva-
kat, amik a B1 vitaminért 

felelősek! A B1-vitamin az 
idegrendszerre gyako-
rolt kedvező hatása ré-

vén segít a levertség és a 
stressz leküzdésében. Ha az 
A vitaminszintünk alacsony, 
sok tojás, spenót, sárgarépa 
fogyasztásával tölthetjük fel 
raktárainkat. A B6 vitamin 
pedig  máj, tejtermékek, szá-
raz hüvelyesek, élesztő, to-
jássárgája, és kukorica fo-
gyasztásával pótolható! Ez 
főleg akkor fontos, ha a téli 
időszakban diétába fogunk, 
hiszen az alacsony B6 szint 
károsan hathat a szív- és ér-
rendszer, valamint az ideg-
rendszer optimális működé-
sére. Figyeljünk tehát arra, 
hogy mi kerül a tányérra, és 
ne csak a desszertből szed-
jünk duplán! SZI

Sajóbábonyi pálinkamustra

Téli egészség: ételbe zárt vitaminok

Kötetlen szezonnyi- ■
tó közönségtalálkozót 
tartott a Szinvaparkban 
található DVTK Shop-
ban a DVTK szakmai 
igazgatója, Bódog Ta-
más. 

A hagyományteremtő 
rendezvényen a jelen lévő 
szurkolók válthattak né-
hány szót Bódog Tamással, 
aki természetesen kiosztott 
számtalan aláírást és készült 
rengeteg közös fotó is. Az 
esemény alatt is nagyon 
sok belépőjegy gazdára ta-
lált a labdarúgó Magyar Ku-
pa nyolcaddöntőjének első 

meccsére a Vác ellen, amely-
nek kedden Mezőkövesd 
adott otthont. Fogytak a be-
lépők a szombati paksi der-
bire, valamint az azt követő 
Ferencváros elleni össze-
csapásra, amely ugyancsak 

Matyóföld fővárosában lesz. 
A DVTK Shop ebben a három 
órában 10% kedvezménnyel 
várta a drukkereket, akik kö-
zül többen éltek is a lehető-
séggel, így szerezve örömet 
maguknak és szeretteiknek 
néhány nappal a szezon rajt-
ja előtt. 

Első házi feladatát a vá-
rakozásoknak megfelelően 
magabiztosan teljesítette a 
DVTK. Játékra nem ideális 
viszonyok közepette is meg-
nyugtató 2-0- ás győzelmet 
aratott Bódog Tamás együt-
tese Ioannidis és Bacsa gól-
jaival, így a visszavágó, ha 
nem is formális, izgulásra 
azonban semmi ok. SZI

Közönségtalálkozó Bódog Tamással

Fotók: Szabó Krisztián 

A Mathias Corvinus  ■
Collegium Fiatal Tehet-
ség Program miskolci 
régiója szervezésében 
március 1-jén (csütörtö-
kön) 14 órakor lesz a FIT 
Kaland Országos Tehet-
ségverseny regionális 
eredményhirdetése.

A Mathias Corvinus 
Collegium Fiatal Tehetség 
Program miskolci központja 
ad otthont - közölte lapunk-
kal dr. Madzinné Ortó Ildikó 
régióvezető. A gyermekek 
számára alapvető jelentő-
ségű, hogy a hagyományos 
iskolai oktatásban megszo-
kottól eltérő módszer se-
gítségével fejlődhetnek, 
tanulhatnak. Az élménype-
dagógiának köszönhetően 
a tanulás játékos formában, 
empirikus úton történik. A 
szülők visszajelzései alapján 
a gyermekek nagy előrelé-
péseket tettek a csoportban 
való együttműködés terüle-
tén is. Ebben fontos szerepe 
van annak is, hogy a diákok 
hasonló érdeklődési körrel 

bíró társaik között megér-
tést és elfogadást tapasztal-
hatnak, ez megkönnyíti az 
egymásra hangolódást, ba-
rátságok alakulnak ki. A ta-
valyelőtt felvettek sikeresen 
megőrizték érdeklődő, nyi-
tott attitűdjüket. 

A FIT programban való 
részvétel megtartó erő le-
het a kamaszkor küszöbén. 
A szülők elmondása szerint 
a gyermekek jobban alkal-
mazkodnak, toleránsab-
bak - mondja dr. Madzinné 
Ortó Ildikó régióvezető . 
Ezt a gyermekek is meg-
erősítették - a csapatmunka 
már nem jelent gondot, s az 
iskolai közösségben is ott-
honosabban mozognak. A 
diákok egyre talpraesetteb-
bek, tudatosabbak - a kreatív 
gondolkodás elősegítése, az 
együttműködés és az egy-
másra való odafigyelés tá-
mogatása olyan különleges 
légkört teremt, „amire min-
den fiatal vágyik”, ahogyan 
azt az egyik diák is megfo-
galmazta.  SZI - BGy

Országos Tehetségverseny

Fotó: Jelcs Sándor
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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

Aki velünk 
költözik,

idõt és pénzt
spórol meg!

BELFÖLDI ÉS NEMZETKÖZI

FUVAROZÁS-
KÖLTÖZTETÉS
Gyorsan, pontosan, megbízhatóan!

Tel.: 06-30/9581-200
www.nemethtrans.hu

Ft

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.

       
        

         
      

  

 

         

   

   

 
    

      
         

    
  

    
    

   
      

      
  

       
        

              
 

  

 

TANFOLYAM MISKOLC
Stresszkezelő

és elmefejlesztő
módszer

40 órás, 4 napos 
agykontroll tanfolyam keretében.

Akkreditált tanfolyam, 
elvégzése pedagógusoknak 40, 

egészségügyi szakdolgozóknak 19 kreditpontot ér.
Időpont: 2018. április 7-8., 14-15.

oktató: Domján András
Helyszín: 

HOTEL PANNÓNIA MISKOLC, 
3525 Miskolc, Kossuth utca 6.

Jegyértékesítés: Sharp márkabolt, 
3530 Miskolc, Arany J. u. 2; 

nyitva: H–P: 8–17, Sz: 9–12., 
tel.: 06-46-411-112.
ONLINE jegyvásárlás:

 www.domjanandras.hu
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ROVARIRTÁS
ÁGYI POLOSKA

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

Sáfrány Miklós 06-30/822-0730

Kis-Hunyad Kárpit Diszkont
Miskolc, Kis-Hunyad út 55.
Antik, klasszikus, modern 

bútorok kárpitozása, 
javítása, felújítása.

Függöny varrás!
Nagy szövet választék!

KÁRPITOZÁS

Tel.: 06-70/703-2222
www.butorkarpit.com

Szivacsok méretre vágva is.
Ingyenes 
helyszíni 
felmérés, 
szállítással.

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.

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

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

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

90x120 cm bukónyíló: 26 710 Ft
150x150 cm bukónyíló: 39 940 Ft

Szezonvégi TŰZIFA a fatelepünkről, hálós 1,2 m3 18 000 Ft
BRIKETT 60 Ft/kg-tól  (a készlet erejéig)

MŰANYAG ABLAKOK
nagy színválasztékban 
és profil vastagságban

Fa-fém-műanyag 
bejárati ajtók
Műanyag 
bejárati ajtó 
58 900 Ft-tól

BELTÉRI AJTÓK
RAKTÁRRÓL
AZONNAL!
Fóliás és
lemezelt 
beltéri ajtók
13 900 Ft-tól

FENYŐ 
BELTÉRI 

AJTÓK
Lúc- és 
borovi 
fenyő
nagy 

típus-
választékkal

27 900 Ft-tól
Kerítések vörösfenyőből, 
akácból 490 Ft-tól

EUTR: AA5852695

Sírkő tisztítás, felújítás 19.900 Ft-tól
Egyes síremlékek  259.000 Ft-tól
Dupla síremlék  359.000 Ft-tól

SZŰCS SÍRKŐ
Árainkkal díjmentesen házhoz megyünk.

 Minőségi gránit síremlék

Telefon:  06-30/351-6376

AKCIÓ! 2018. 03. 22-ig történő megrendelésnél 
INGYEN betűvésés + 1 db ajándék váza!
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