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Miskolc 09. hét
Meseország

A gyerekek egyik legkedvel-
tebb mesefilmje, a Jégva-
rázs elevenedett meg a na-
pokban Bükk-szentkereszten. 
/15. oldal

A Desszertem remekei. Az ország tíz legjobb 
cukrászdája közé került a Dining Guide versenyen a miskolci 
Desszertem. A csábító édességköltemények lehengerelték az 
ítészeket. Képünkön a feketeribizlis-mákos szelet, a körtés-
furmint mousse és a citrom tarte látható, amely még a 
fogyókúrázókat is eltérítheti a céljuktól./3. oldal

Fotó: Buzafalvi Győző

Ahogyan az lenni szokott, alig 
született meg A Dal című mű-
sorban az a győztes produkció, 
amelyik hazánkat képviseli majd 
az idei Eurovíziós Dalfesztivá-
lon, máris beindult a vita, vajon 
elég jó lesz-e a Viszlát nyár cí-
mű dal az európai színpadon. 
/15. oldal

A Dal, ahogy mi látjuk

®
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PB gázpalack rendelés

LUXFERO
www.luxfero.hu

INGYENES házhozszállítással!

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

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

Telefonos rendelés esetén 
ajándék +100 Ft kedvezmény

Jogszabályváltozás miatt 
kizárólag előzetes 

megrendelésre tudjuk 
palackját kiszállítani!

Miskolci TŰZIFA telep
Bükk, tölgy, gyertyán

Tekintse meg készletünket, 
megbízható, gyors, korrekt kiszolgálás. 

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

VIKTÓRIAstyle 
Új helyen 

Miskolc belvárosában, a Tulipán 
közben a K&H bank oldalába.

Nyitás: 2018 március 5.
Az akció a megjelölt termékekre és a készlet erejéig tart.AKCIÓ

-30%

NYITÁSI 
AKCIÓ!

Miskolc, Széchenyi út 88. 
Tel.: 06-70/389-6770, 06-30/306-0221

ÉKSZERÜZLET
ÉS ZÁLOGFIÓK

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

Zálogból visszamaradt 
arany ékszerek 8.500 Ft/grammtól

15 évesek lettünk! 
15% 15 héten át... 
A kupon ellenében 15.000 Ft feletti vásárlás 
esetén 15% kedvezményt biztosítunk 
a számla végösszegéből! 
Az akció más kedvezményekkel nem vonható össze, 
egy vásárlás alkalmával egy kupon használható fel. 
Borsod Dekor Díszítőelem Szaküzlet 
3531 Miskolc, Győri kapu 24/a. (INGYENES PARKOLÁS); 
Tel.: 46/417-477 www.borsoddekor.hu
facebook.com/BorsodDekor
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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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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

Szezonindulás!
Kiskerti növényvédő szerek 

AKCIÓS KÍNÁLATA 
(lemosó, gyomirtó, stb.)
Működőképes használt 
mezőgazdasági gépek, 

műszaki cikkek 
KÉSZPÉNZES VÉTELE, 

bizományos értékesítése.
Horgászcikkek kedvező áron!
Miskolc, Búza téri bevásárló udvar

Tel.: 06-30/326-0449

Rövidáru Diszkont
az Aranybányában

Minden 1000 Ft fölött 
történő vásárlás esetén 

AUTOMATA 
ESERNYŐVEL 

kedveskedünk vevőinknek!

Miskolc, Állomás u. 1. 
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Szuper ügyek
Még el sem kezdő- ■

dött igazán az év, de a 
hazai gasztronómiában 
máris meghatározó 
események történtek. 

Átadták ugyanis a legjobb 
éttermeknek járó elismeré-
seket a 2018-as Volkswagen-
Dining Guide Év Étterme Díj-
átadó Gálán. 

A dolog édes pikantériája, 
hogy a kalauzban idén elő-
ször a legjobb cukrászdákat 
is díjazták. A lelkes étterem-
látogatóknak talán már nem 
is meglepő, hogy mindkét lis-
tán akad borsodi vendéglátó-
hely. Országunk legnépesebb 
megyéje vagyunk, ha csak 
ebből indulnánk ki, nem is 
lenne különösebb csoda az, 
hogy régiónk szépen szere-
pel a gasztro-toplistákon. 
Azonban más, gazdasági té-
nyezők miatt meglepő lehet, 
hogy olyan minőségű étter-
mek tudnak talpon maradni 
és növekedni, amelyek nem-
zetközi szinten is megállnák 
a helyüket. 

De nézzük, hogyan is szüle-
tett a döntés. A Dining Guide, 
annak érdekében, hogy ne 
magyar tesztelőkkel, ha-
nem független szakemberek 

bevonásával tudják összeál-
lítani a hazai éttermek toplis-
táját, egy olasz séfet kért fel a 
meós szerepére. A három Mi-
chelin-csillagos éttermet ve-
zető  Enrico Cerea járta körbe 
a leghíresebb hazai helyeket. 
Végül a legkiválóbb magyar 
éttermek tízes listáját tizen-
kettesre kellett bővíteni, ami 
már önmagában sokat árul el 
a mezőny erősségéről. És bi-
zony ebbe a listába először 
került be vidéki étterem, még-
hozzá egyenesen Encsről. Az 
Anyukám Mondtáról már mi 
is többször írtunk, mint a tér-
ség zászlóshajójáról. A Du-
dás testvérek vezette hely 90 
pontot ért el a 100-ból. Emel-
lett a tavaly Miskolcon meg-
nyitott pizzériájuk különdí-
jas lett: meglepetésre a friss 

induló Pizza, Kávé, Világbé-
ke elnyerte a Gyulai Pálin-
ka - Az Év Street Food Díjat. 
Itt egy picit érdemes megáll-
ni, és megrágni rendesen a 
mondatot: világszínvonalú 
gasztronagyágyúban ehe-
tünk néhányszáz forintért 
Miskolcon. Ezt jó kimonda-
ni, ízlelgetni. 

Aki volt már a Pizza, Kávé, 
Világbékében, az tudja, hogy 
egy teljesen egyedi hangulatú 
étteremről van szó, ami ötvözi 
a street food stílust az elegáns 
és színes kávézói hangulat-
tal: minden szegletből árad a 
minőség, és kreatív megvaló-
sítások tárházával varázsol el 
minket. Római tepsis pizza, 
csúcskávék és házi szörpök. 
Körülbelül olyan ez, mintha 
a thai boksz nagymestere, 

Tony Jaa egyszerre verne le 
egy Bangkoki bűnbandát, mi-
közben jobb kezében egy ko-
ponyát tartva mondja el Ham-
let monológját.  

A teljes kép kedvéért meg-
említenénk, hogy nem csak 
ez a hely működik kimagas-
ló színvonalon a városban. 
Számos más étterem, biszt-
ró és hamburgeres üt meg 
igen magas mércét, ezek kö-
zül én kiemelném az A Leves 
Gasztroműhelyt, ami szerin-
tem országos szinten is a leg-
jobb levesezők között van.  

Az éttermek mellett a cuk-
rászdák is megmérettettek, 
és habkönnyűnek találtat-
tak. A legkönnyedebb és leg-
édesebb helyek pedig szin-
tén felkerültek egy listára. 
Talán már nem is kell mon-
danom, hogy itt is találunk 
miskolci egységet. A Desz-
szertem joggal van ott a top 
10-ben, hiszen rettentően fi-
nom, egyedi sütijeik és édes 
konstellációik az európai 
cukrászdivat legjavát tálal-
ják a tányérunkra. Más szó-
val néha vegyük le a kötényt, 
és fedezzük fel a város étter-
meit, mert igazán megéri!. 

SZI - BM

Az olasz séf jött, látott, Miskolc pedig tarolt a toplistán

A sárga már piros volt. Azonnal rövidre lehet zárni az esetleges vitákat a civil 
rendőrautókba telepített kamerák segítségével Borsod-Abaúj-Zemplén 
megye útjain. Itt a bizonyíték: a sárga már piros volt. A civil, azaz a rendőri 
jelleget nélkülöző szolgálati gépjárművekbe szerelt kamerák, illetve az álta-
luk rögzített felvételek, a rögzítés helyszínén elkövetett bűncselekmények, 
szabálysértések bizonyítását támogatják.

Nagy sikerű „Ave  ■
Maria” - Hang-ár koncer-
tet rendeztek Miskolcon 
február 26-án a Fráter 
György Katolikus Gim-
názuim együtteseivel. 

A tehetség egy adomány, 
felszínre hozni és megmu-
tatni viszont nem könnyű 
feladat. Miskolcon meg-
számlálhatatlanul sok te-
hetséges gyermek és fiatal 
van, úgy a komolyzenében, 
mint egyéb művészetekben. 
Nekik próbál segíteni zene-
karunk azáltal, hogy lehető-
séget biztosítunk számukra 
a bemutatkozásra, nagyszín-
padon, nagyközönség előtt. 

A Hang-ár sorozatban 
Miskolc város ifjúsági 
együtteseivel lépnek 
fel közösen színpadra 
a Fráter diákjai. A prog-
ram 2014-es indulása 
óta partnereik voltak 
már az Egressy Béni 
és Erkel Ferenc Zene-
iskola növendékei, a Lévay 
József Református Gimná-
zium Vegyeskara, a Fráter 
Kórus, a Fényi Gyula Jezsu-
ita Gimnázium Vegyeskara, 
a Fazekas Gyermekkar és a 
Fazekas Kicsinyek Kóru-
sa is. A mostani Hang-ár 
koncerten közreműködtek 
a Fráter György Katolikus 

Gimnázium énekegyüttesei, 
vezényelt Regős ZsoltVáraljai 
Réka.

Ezeken az alkalmakon a 
gyerekek megtapasztalják a 
nagyzenekarral való együtt-
működés, a művészeti mun-
ka szépségeit és nehézségeit, 
illetve a „kulisszák” mögé 
is bepillantást nyernek. 

Tapasztalatokat szereznek, 
élményeket kapnak és adnak 
is, mert ne feledkezzünk el 
a szülőkről sem, akik láthat-
ják gyermeküket egy nagy-
koncert részeseként, ami 
nekik is legalább akkora él-
mény, mint a színpadon álló 
fiataloknak.

 SZI

Hang-ár koncert a Fráter együtteseivel

Ági sok év házasság után sem 
tudja megérteni azt, a férje mi-
ért mos napközben legalább tíz-
szer kezet, és miért szellőztet 
stopper órával a kezében. A szel-
lőztetési procedúrában persze 
van némi logika, de szerinte oly 
mindegy, hogy három vagy négy 
percig van nyitva az ablak. Úgy 
gondolja, addig, amíg őt nem 
kényszeríti hasonlóra elfogad-
ja a bogarait.
Feri már kapcsolatuk kezdetén 
látta, hogy barátnője mániás 
rendszerető. A lakásba lépés-
kor a bejárati ajtó előtt le kellett 
vennie a cipőjét. Még véletlenül 
sem ehetett meg úgy egy édes-
séget, hogy azt ne az asztalnál 
tegye. A tévé elé pedig szent-
ségtörésnek számított tálcával 
vagy sörrel a kezében leülnie. 
Úgy érezte magát, mintha egy 
büntető táborban lenne, ahol so-
ha nem lazíthat. Amikor a szakí-
tásuk okaként a szigorú szabá-
lyokat hozta fel, a lány semmit 
sem értett az egészből.
Ágota úgy emlékszik vissza, 
hogy csak egy lépés választot-
ta el az elköltözéstől, amikor a 
barátja vegán lett. Az, hogy min-
den nap két félét kellett főznie, 
szeretetből megtette. De csak 
összeszorított fogakkal bírta 
hallgatni, hogy mindenki hülye, 
aki húst és tejterméket eszik. 
A múlt héten a Miskolci Szín-
házban Neil Simon, a Furcsa pár 
darabját néztük meg. A vígjáték 
komikuma két ember szélsősé-
ges különbözőségére épült. A 
férfiakat elhagyta a feleségük. 
Az egyiket a teljes megbízha-
tatlansága, rendetlensége, míg 
a másikat az őrületbe kergető 
pedantériája, női szerepeket - 
mint például sütés, főzés, taka-
rítás - átvevő viselkedése miatt. 
A barátok az együttélésük során 
olyan tükörré váltak egymásnak, 
amit talán még a feleségük sem 
tudott megadni számukra.
És persze akaratlanul, kény-
szerből tanultak is egymástól. 
A lúzer, nőfalónak felfoghatatlan 
volt az, hogy a  nők miért buknak 
az állandóan a volt felesége után 
nyavalygó barátjára, miért akar-
ják óvni, védeni, mint egy kis-
gyereket. A pedáns házimunka 
őrültnek meg rá kellett jönnie, a 
rossz szokásainak a legrosszab-
bika a mártíromsága.
Kacagtunk ott akkor este. De 
közben kicsit önmagunkon is ne-
vettünk. Mert ugyan kinek nin-
csenek a szokásai között olyan 
furcsaságok, amivel őrületbe 
lehet kergetni a feleséget, ba-
rátot, szülőket, munkatársat, 
gyereket. Ha az illetőnek sze-
rencséje van, tolerálják ezt, ha 
nincs, akkor csak az van hátra, 
hogy ő maga változzon. 

SZI – Maros Éva

RÚZS

Bogarak Fotó: Buzafalvi Győző
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a Martin-kertvárosban eladó két családi ház 
egy telken! Az utcafronti 80nm kiválóan alkal-
mas vállalkozásra: iroda, bolt, rendelő, fod-
rászat és egy 2 szintes tégla építésű, 3 szo-
bás családi ház 1000 nm-es telken. Ár: 10,5 
M Ft. Tel: 0670-701-2271.

a Kristály utcában eladó tégla építésű, 60 nm, 
2,5 szobás, 2015-ben teljes körűen felújított 
családi ház. Új tető, nyílászárók, víz- és vil-
lanyhálózat, burkolatok, szigetelés, kerítés, 
egyedi nagyon praktikus és gazdaságos auto-
mata pellet fűtéssel. Biztonságos jó környék 
és jó közlekedés jellemzi az ingatlant. Ár: 9,85 
M Ft. Tel: 0670-701-2271.

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

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

a Csabai kapuban FŐ ÚTON SAROKTEL-
KEN 375 m2-es, 9 szobás, 2 fürdős, 2 kony-
hás, 3 lakrészből álló családi ház ALKALMI 
ÁRON eladó. BEFEKTETÉSNEK IS KIVÁLÓ, iro-
da, 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 + nappa-
li)  családi ház eladó. A házhoz nyári kony-
ha, garázs, pince, fúrt kút tartozik. Fűtése 
gázkonvektor + cserépkályha, a meleg víz 
ellátásáról gázbojler gondoskodik. Irány-
ár: 3,4 M Ft. Érdeklődni hétköznap 17 óra 
után, hétvégén egész nap a 06-20/260-
95-17 telefonszámon lehet.

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.

Kistokajban új építésű, 3 és félszobás, 131 
nm családi ház garázzsal, 900 nm telken, 
2018. 08. havi költözéssel eladó. A részle-
tek és igények még egyeztethetőek. Ár: 29 
M Ft. Tel: 0670-701-2271.

Miskolc, Testvériség u. 110 nm-es, össz-
komfortos (központi fûtés+gázkazán), ker-
tes családi ház+udvarban 35nm-es szoba-
konyha-fürdőszobás kis házzal, 670 nm-es 
telken eladó.  Tel.: 06-70/202-5337.

Miskolc, Vasgyári piaccal szemben 550 
m2 telken 135 m2, 4,5 szobás, egyszin-
tes, cseréptetős téglaház gázcirkó fűtés-
sel eladó. Udvaron 2 állásos garázs+tároló, 
nagy terasz. Északi oldal. Ár: 14,9 M Ft. Tel.: 
06/30-227-2273.

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.

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 
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Sokszorosító szerv: Inform Média Lapkiadó Kft. 4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 11. 
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MTI
HÍRFELHASZNÁLÓ

Kos - Ne akarja megváltani a 
világot, csak lazítson. Engedjen 
szerettei kérésének, ha prog-
ramokat javasolnak, vegyen 
részt benne. Szüksége van 

arra, hogy egy kicsit kiszakadjon a meg-
szokásból. Bár kezdetben bizonytalanul 
érzi magát, végül sikerül feloldódnia és 
jól érezheti magát.

Bika - A héten számos új, 
kellemes élmény érheti. Aján-
latos kimozdulnia a négy fal 
közül és nyitottnak lennie a 
mindennapokban, mert akár új 

barátságokat is köthet. Ha költözés vagy 
lakásfelújítás előtt áll, vagy valamilyen 
problémás ügyet kellene megoldania, 
nem várt segítőkre találhat.

Ikrek - Nyugtalanságát, 
mozgékonyságát úgy tűnik, 
idén kissé visszafogják a családi 
kötelezettségek, vagy az anya-
giak hiánya. A bezártság pedig 

nem tesz jót az Ikrek jegyűeknek. Azon-
ban nem hagyhat ott csapot-papot. Le- 
gyen mértékletes a kalandok keresésé-
ben, vagy vigyen magával másokat is!

Rák - Az év legszuperebb hete 
vár a rákokra. Hétfőtől vasár-
napig víz dominancia fogja Önt 
támogatni, ha nagy kihívások 
előtt áll. Egy szabályos három-

szög (Rák Hold, Skorpió Jupiter, Halak 
Merkúr, Vénusz és Neptunusz) rajzolódik 
ki hétfőn, csütörtökön és pénteken, ami 
elárasztja energiával.

Oroszlán - A Szaturnusz hely-
zete azt jelzi, hogy a munkával, 
életmóddal kapcsolatos dol-
gokra kell nagyon odafigyelnie 
minden Oroszlán jegyűnek. Sű- 

rű teendői, kötelességei közepette sem  
szabad elhanyagolnia egészségét, vagy 
szervezete a nagy terhelés miatt kénytelen 
lesz kényszerpihenőre küldeni Önt.

Szűz - Ha teheti, vegyen ki 
szabadságot, vagy néhány sza-
bad napot, mert jó lenne, ha 
azt tehetné, amihez kedve van.  
Szüksége van arra, hogy felépít- 

hesse önmagát és a munka helyett megol- 
dást keresne a problémáira. Mondjuk vásá- 
roljon magának valamit, amiben örömét 
lelheti! A lényeg, hogy ne stresszeljen!

Mérleg - Egy nyugodt hét 
elé néz. Érdemes lenne arra 
használnia, hogy átgondolja, 
milyen új dologba vághatná 
a fejszéjét. Nem feltétlenül 

munkával kapcsolatosan, hanem valami-
lyen új kedvtelést, sportot iktathatna be 
az életébe. Minden régi és új vágy meg-
valósításának kedveznek a csillagok.

Skorpió - A következő napok-
ban szinte minden, amibe bele- 
kezd, káoszba fullad. Mindenütt 
felfordulást lát, a munkahe-
lyén, a kapcsolataiban, a lelkéről 

már nem is beszélve. Nem ússza meg, 
hogy mielőbb neki álljon rendet tenni 
maga körül, mert amíg nincs rend a kör-
nyezetében, addig a lelkében sem lesz.

Nyilas - Nehezen találja 
meg a közös hangot azokkal, 
akikre eddig számíthatott. Túl 
erőszakosan kívánja érvényre 
juttatni az akaratát. Amíg nem 

tud kérni, csak követelni, nem is számít-
hat megértésre. Bár Önnek fontos lenne 
megvalósítani a terveit, el kell fogadnia, 
hogy mások ezzel nem azonosulnak.

Bak - Kicsit jobban is odafi-
gyelhetne az egészségére, 
mert a visszatérő panaszok 
nem biztos, hogy maguktól 
megoldódnak. Amellett, hogy 

felkeresi orvosát, tarthatna egy alapos 
önvizsgálatot is, hogy esetleg mik lehet-
nek azok a lelki problémák, amelyek a 
gondok mögött húzódnak.

Vízöntő - Az újdonságok és 
izgalmak iránti vágya új bará-
tokkal hozhatja össze, vagy 
rátalálhat az új szerelmére. 
Sajnos, az ilyen kapcsolat - 

jóllehet, ösztönzőleg hat - nem szokott túl 
sokáig tartani. Ha viszont mégis tartósnak 
bizonyul, akkor az tényleg gyökeresen 
megváltoztatja az életét.

Halak - Az Uránusznak az 
uralkodó bolygójával alkotott 
fényszöge jelentősen gyengít-
heti az Ön ellenállóképességét. 
A Neptunusz helyzete ugyan-

akkor kedvez a vizes helyeken való 
időzésnek, a gyógyfürdő hasznára lehet. 
Feltéve, hogy el tud szakadni nyomasztó 
kötelezettségeitől és a problémáitól.

 HOROSZKÓP 10. HÉT (2018. március 5-től március 11-ig)

SÜRGŐSEN ELADÓ!
Jelenleg is üzemelő 

belvárosi 45 m2-es ABC, 
berendezéssel, árukészlettel 

ELADÓ,
bérleti joga engedélyekkel 

ÁTADÓ!
20 éve bevezetett 

állandó vevőkörrel!
PIACI ÁR ALATT!

Telefon: 30/9458-555

LAKÁS- ÉS CSALÁDI HÁZRA

ENERGETIKAI
TANUSÍTVÁNY

(ZÖLDKÁRTYA)

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

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 45
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Miskolc, Vasgyári piaccal szemben csendes 
utca közepén 560 m2-es telken 4,5 szobás, 
nagy nappalis, 135 m2-es, tégla, cserépte-
tős, gázcirkó fűtésű családi ház eladó, udva-
ron 2 állású garázs+tároló, nagy terasz. Ár: 
14,9 M Ft. Tel.: 06/30-227-2273.

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, családi házat, telket 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.

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.

Üllői úton eladó 1284 m2-es gondozott tel-
ken, jó szomszédokkal 120 m2-es, 2 szintes 
családi ház. Vegyes tüzelésű és gázos fűtés-
rendszerű. Garázs a ház alsó szintjén. Eladási 
ár: 16 M Ft. Tel: 0670/450-5189.

l a K á s e l a d á s

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

a Bársony János úton eladó 4. emeleti, 2 szo-
bás, jó állapotú távhős panellakás. Kiváló köz-
lekedés, biztonságos, jó környék jellemzi az 
ingatlant. Tiszta, rendes lakóközösség és lép-
csőház várja az új lakókat. Ár: 8,39 M Ft. Tel: 
0670-701-2271.

a Fazola utcában eladó egy földszinti, 43 
nm-s gázos, felújítandó lakás. Az épület 
bejárata akadálymentesített, mozgáskorlá-
tozottak is könnyen meg tudják közelíteni a 
lakást. Azonnal költözhető. Irányár: 6,5 M Ft. 
Érd.: 0630/535-7946.

a Stadion utcában, kiváló lakókörnyezet-
ben panelprogramos lépcsőházban eladó 
egy teljes körű felújításon átesett, 2+1 fél-
szobás, 63 nm-es, mért fűtéssel rendelkező 
erkélyes, gyönyörű lakás! Ár: 12,9 M Ft. Tel: 
0670-701-2271.

a Stadion utcán eladó földszinti, 55nm, tégla 
építésű, gázkonvektor fűtésű, felújított, teher-
mentes lakás. A konyha IKEA, ablakok, bejá-
rati ajtó műanyag, burkolatok szépek. Tisz-
ta rendezett lépcsőház, kiváló lakóközösség 
várja az új lakókat. Ár: 8.3 M Ft. Tel: 0670-
701-2271.

a Széchenyi utcán a Tulipántömb máso-
dik emeletén eladó egy tégla építésű, gáz 
cirkós, 143 nm, 4 szoba nappali étkezős, 
nagy konyhás, jó állapotú hőszigetelt, teher-
mentes nagypolgári lakás. Ár: 23,99 M Ft. 
Tel: 0670-701-2271.

a Szilvás utcában 4 emeletes házban eladó 2 
szobás, 55 m2-es, erkélyes, jó állapotú lakás. 
Irányár: 7,050 M Ft. Érd: 0630/535-7946.

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.

Belváros közeli 35 m2-es, 1+ félszobás, 8. 
emeleti lakás eladó, mely azonnal kötözhető. 
Irányár 5,9 M Ft. Érd: 0630/955-6167.

déryné utcában eladó egy 66 m2-es, 2 szo-
bás, teljes körűen felújított társasházi lakás. 
Teljes gépészeti felújítás: elektromos hálózat, 
szennyvíz és vízvezetékek cseréje és komp-
lett fűtéskorszerűsítés. Műanyag nyílászárók! 
Irányár: 17 M Ft. Érd: 0630/535-7946.

eladó Miskolc belvárosában Soltész N.K. u. 
77 nm-es, gázos, 2. emeleti, belső udvaros, 
pihenőkertes társasházi lakás. Gépészetileg 
teljesen felújított, ablakok cserélve műanyag 
nyílászárókra. Nappali + étkező + konyha 
egyben, 3 szoba, előszoba, fürdőszoba, külön 
wc. Ár: 13,5 M Ft. Érd.: 20/980-6678.

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.

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.

LAKÁSFELÚJÍTÁS!
FESTÉS, BURKOLÁS!
MOST 20% AKCIÓ!
Kék Bástya Ingatlan % 20/246-50-72

LAKÁSOKAT VÁSÁROLOK 
KÉSZPÉNZÉRT, 
JELZÁLOGGAL 

TERHELTET IS!

% 06-30/985-3559

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

Könnyítse munkáját 
a Grenatherm hősugárzó és a 
Grenaisol hőszigetelő lappal

Miskolc, Csabavezér u 115. Tel.: 06-30/303-8648

www.grenaisol.hu      www.facebook.com/grenaisol

A grenathermből készült
burkolat átmelegedés 
után a teljes felületén 
- lassan sugározza ki a 
meleget.

- tiszta
- gyors

- könnyű
- hatékony
- egyszerű

- higiénikus
- gazdaságos

- környezetbarát
 - Fény, Melegség, Biztonság

Foton 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.  március 31-ig leadott megrendelésekre vonatkozik!
A részletekről érdeklődjön mintatermünkben!  Ajánlatot személyesen

a megadott címen vagy akár online a www.foton.hu  oldalon is kérhet.

Akciónk 2018.  március 31-ig leadott megrendelésekre vonatkozik!

404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
kedvezményt adunk!

10 év
garancia

Műanyag nyílászáróink árából

MOST PASSZÍVHÁZ ABLAKAINKRA IS!

Tavaszváró 
AKCIÓ!

MISKOLC-PERECES,
Erdősor u. 33.

KERÍTÉSCENTRUMKERÍTÉSCENTRUM

Korlátlan variációs lehetõség! 2 m magas, festhetõ kerítés

Kérje
kedvező

árajánlatunkat!

Tel.: 70/311-1160
vagy 46/439-532www.agocsker.hu

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

a fatermékkel kapcsolatos 
kereskedelmi tevékenység 

reklámozása során a 
hirdetésekben a 

kereskedelmi szereplő 
technikai azonosító számát 

(EUTR szám) fel kell tüntetni. 
EUTR szám hiányában 

a Kiadó jogosult a hirdetés 
közzétételét mellőzni.
Megértésüket köszönjük!
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Győri kapuban eladó felújított, 65 m2, 1+2 fél-
szobás, panelprogramon átesett, mért fűtéses, 
4. emeleti, azonnal költözhető lakás. Irányár: 
11,2 M Ft. Tel.: 20/442-6653.

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 szo-
bás CSALÁDI HÁZAT KERESEK. Ár: 9,9 M Ft. 
Tel.: 06/30-227-2273.

Perczel Mór utcában Miskolc Rózsadomb-
ján, az arborétum mellett eladó egy 3. emele-
ti, 95 m2-es, nappali, étkező +2 szobás erké-
lyes lakás. Különleges télikert, zöldövezeti kilá-
tás, csendes nyugodt környezet. Igény szerint 
garázzsal. Irányár: 19,9 MFt. Érd: 0630/535-
7946.

sajószentpéteren a Péch Antal utcában eladó 
egy 63 m2-es, 2 szobás, tégla építésű, felújí-
tott kertkapcsolatos, valamint garázzsal ren-
delkező társasházi lakás. Műanyag nyílászá-
rók, tökéletes szigetelés! Irányár 11,5 M Ft. 
Érd.: 0630/955-6167.

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

Új építésű tapolcai társasházban saját udvar-
ral, garázzsal rendelkező, prémium kivitelű, 
74 – 91 nm-es lakások eladók. Ár: 340.000,- 
Ft/nm. Tel: 0670-701-2271.

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

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

l a K á s K e r e s é s  

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

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

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

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

Miskolc egész területén keresek lakást, gar-
zontól 3 szobásig, készpénzes érdeklődő-
im részére. Külföldi partnercéges kapcsolat, 
gyors eladás! Hívjon: 0630/535-7946.

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

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.

Miskolc belvárosában 55 m2-es, bútorozott 
lakás kiadó. Tel.: 20/519-3418.

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 belte-
rületi építési telek eladó. Háromszög alakú 40 
méteres utcafronttal!! Szomszédban új épí-
tésű házak. BÉRHÁZI LAKÁST BESZÁMÍTOK, 
CSOK IGÉNYELHETŐ. 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, családi 
házat beszámítunk. Ár: 8 M, 10+10 M CSOK. 
Tel.: 06/30-227-2273.

F ö l d ,  K e r t 
Hejőcsabán zártkert 88 m2 eladó. A telken 
villany, pince, kis faház, fúrt kút. Gáz, víz a 
szomszéd telkéről bevezethető. Irányár: 1,9 
M Ft. Tel.: 46/369-807.

w w w . m a t r a c d e p o . h u

Most az Áfa 

nálad marad!*

SPÓROLJ tízezreket 
és tedd az új matracod alá!

Miskolc, József A. u. 74. 
(Fonoda-udvar új épület a bejárattól jobbra) 

Telefon: 70/384-0700

*Márciusban minden termékünket az Áfa mértékével azaz 21,26 %-al olcsóbban adjuk!
Az akció 2018. március 1–31. között érvényes! Más akcióval, kuponnal nem vonható össze!

A kép illusztráció!

Miskolc, Széchenyi u. 111., I. emelet
Nyitvatartás: H.–P.: 9.00–19.00, Szo.: 9.00–14.00-ig
centrumexclusive.com

*Akció idõtartama: 2018. március 01–02–03. A fotó illusztráció!  
A kedvezmény a pénztárnál kerül levonásra. 

BEVÁSÁRLÓNAPOK
A CENTRUM DIVATHÁZBAN!

              MINDEN AKCIÓS TERMÉKRE 
           ENGEDMÉNY  

A KÉSZLET EREJÉIG!
10% 

KÖLTSÉGTÉRÍTÉS
MEGEMELT

AKI MEGFELEL 
MOST MINDENKIT,

AZ ALKALMASSÁGI  VIZSGÁLATON,

4000 FT
ÉRTÉKŰ ERZSÉBET UTALVÁNNYAL 
AJÁNDÉKOZUNK MEG!

VÉRÜNKBEN 
A SEGÍTSÉG

(Az akció visszavonásig érvényes)

PLAZMAADÁS = ÉLETMENTÉS
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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: 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 
hegesztőt, műszerészesztergát, marógépet, 
kompresszort, invertert, kis gépeket. Tel.: 
0670/624-5475.

J á r M ű K e r e s é s 

autóbontóba vásárolok keleti-nyuga-
ti 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.

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

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

á l l a t
előnevelt csirke 3 fajta eladó, 3 turnusban 
előjegyzéssel ápr. 3-tól, ápr. 30-tól, máj. 
28-tól. 420 Ft - 440 Ft/db. Tel.: 46/384-470, 
0620/252-0535.

tojótyúk 599 Ft/db. Szép barna tollas, 
kiválóan tojó, ingyen házhoz szállítva. Tel.: 
0670/240-13-31.

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

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

eladó tűzifa számlával 11.000 Ft/m3. Ingye-
nes 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

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

inGyen Elszállítom bútorait, üzemképtelen 
háztartási gépeit! Tel.: 30/964-9572.

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

Lengyel szén  
(6500 kcal,  7% 
hamutartalom)  
folyamatosan kapható! 
Tel.: 06-30/415-2428

A Danubius Zrt. balatonfüredi, szezonális szállodái felvételt
hirdetnek az alábbi munkakörökbe, 2018 áprilisától:

 

Biztosítunk: nagyon kedvezményes étkezést, utazási hozzájárulást,
Jelentkezés: fényképes önéletrajz 

küldésével az annabella.hr@danubiushotels.com címre.

pincér / szakács / szobatakarító / segédmunkás /
kertész / uszodamester / uszodatakarító / londiner /
szállodai recepciós (német- és angolnyelv-tudással)

szállást 2 ágyas szobákban. 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

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. március 2-től 16-ig.

Amplifon Hallásközpont

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

amplifon.hu
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Felesleges bútorzatát akár ingyen elszállí-
tom. Hagyatéki lakáskiürítését teljes körű-
en vállalom. Pincétől-padlásig, takarítás-
sal együtt, hétvégén is. Tel.: 0630/631-
7105.

Hibás-hibátlan tv-t veszek 1000-5000-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, üzem-
képtelen háztartási gépeit, bútorait. Tel.: 
0620/477-1474.

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

Vásárolnék készpénzért hűtőt, mosógépet 
és mindennemű háztartási készüléket szál-
lítással. 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

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

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 felmé-
rés, ugyanúgy, mint tavaly! Több, mint 15 éve 
elégedett ügyfelek, referenciamunkák több 
megyében.Amit lehet, megoldunk! Érd.: nap-
közben: 30/271-9656, este :46/360-613

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

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

M u n K a H e l y e t  K í n á l

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

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

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

Csülök Csárdába gyakorlattal rendelkező 
szakácsot és konyhalányt keresünk. Érd.: 
0630/207-3859.

Faipari üzembe keresünk szakmun-
kást. Érd.: személyesen Miskolc, Hold 
u. 2. Ingyenes busz a Búza térről. (Euró-
pa Center).

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

KarBantartÓi állás gépész/villamos 
területen. Kiemelt bérezés, szállás és uta-
zás biztosítva. Állandó, hosszú távú mun-
kalehetőség Tatabányán multi környezet-
ben. Önéletrajzokat a  multi.tatabanya@
gmail.com  címre várjuk.

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

Keresünk németországi munkavégzésre, 
gépszerkezet-gyártási területre élhajlítóst, 
lézervágóst, CO és AWI hegesztőt, valamint 
hegesztőrobotra CO hegesztőt. Betonacél 
feldolgozási területre gépkezelőt, daruke-
zelőt, rakodót és betonacél hegesztőt. Tel.: 
06-30/6010-688.

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

KFt keres gyakorlattal rendelkező villany-
szerelőket alapszerelésre. Nettó 1500.-Ft-/
óra. Szállás, utazás, napi előleg megoldott. 
Tel.: 06/30-197-7141, 06/20-323-2208.
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DUGULÁSELHÁRÍTÁS
Víz-fûtés szerelés, 
gyors szerviz
Amit lehet 
megjavítunk,
CSAK VÉGSŐ 
ESETBEN 
CSERÉLÜNK!

+36-70/882-3984

dugulaselharitas-miskolc.net
Végső Ádám

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

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

SZÚNYOGHÁLÓ
-40-50% ár en ged ménnyel!

(Az ak ció 2018. március 1-től 31-ig tart!)
JAVÍTÁST IS VÁLLALOK!
Telefon: 46/324-825

Mobil: 20/9425-788

BÚTORSZÖVET
Kárpitozás 46/368-721
Miskolc, Erzsébet királyné u. 33. www.edna.hu

(4-es busz Lavotta megálló)

Ingyenes házhoz szállítás Miskolcon!

SZOBAFESTÉS,
KŐMŰVES,

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

Aszalói Óvoda és Konyha pályázatot hirdet 

szakács 
munkakör betöltésére.

Határozatlan idejű teljes munkaidős közalkalmazotti jogviszonyban.

A munkavégzés helye: 3841 Aszaló, Rákóczi út 72. 
Végzettség: középfokú szakács képesítés.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 9.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 13.

A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.

A pályázatok benyújtásának módja: 
 Személyesen, vagy postai úton az Aszalói Óvoda és Konyha
 (3841 Aszaló, Rákóczi út 87.) vagy aszalohivatal@chello.hu 
 e-mail címre történő megküldésével.

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

KIEMELT KERESETI  
LEHETŐSÉGGEL 

N E M Z E T K Ö Z I  
G É P KO C S I  V E Z E T Ő K E T 
keresünk 40 tonnás szerelvényre. 

Export-import fuvarfeladatok  
végzésére, (nem uniózás) 

új flottával, miskolci telephelyre.
  Elérhetőség:  

20/520-8732, 46/505-088
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KFt keres azonnali kezdéssel 
CO-hegesztőket és szerkezetlakatosokat 
Nagykanizsára. Nettó: 1500.-Ft. órabér. 
Szállítás, szállás, napi előleg megoldott. 
Tel.: 06/30-681-9655.

Miskolc, Búza téri vásárcsarnokba kere-
sek zöldség-gyümölcs üzletbe eladót. Érd.: 
06-20/443-7759 vagy  06-20/443-8662.

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

Munkalehetőség férfiaknak. Ásatási mun-
ka Miskolc-Tornyosnémeti térségében. Kor-
rekt bérezés. Tel.: 06-70-397-7205, 06-30-
603-4203.

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

recepciós munkakörbe felveszünk férfi 
munkaerőt nappali műszakra angol nyelv-
tudással. Szállodai gyakorlat előny! Szoba-
asszonyt is keresünk. Jelentkezni önélet-
rajzzal: Hotel Romantik Eger,  info@
romantikhotel.hu

soproni határhoz közel, ausztriai éjszakai 
bárba munkatársakat keresünk. Érd.: 0043-
699/1906-6021.

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

Jelentkezni lehet: fényképes önéletrajzzal a
toborzas@barom�udvar.hu e-mail címen,  

vagy telefonon a  06-30/276-7530-es telefonszámon.

Élelmiszer nagykereskedelmi cég keres  
MÁLYI  DEPÓJÁBA

raktári dolgozókat
azonnali kezdéssel, versenyképes 

jövedelemmel.

Villanyszerelői állás egy szerethető munkahelyen!
Napelemes rendszerek telepítésével kapcsolatos villanyszerelési feladatok 

ellátására keressük leendő kollégáinkat Miskolcról és környékéről.
Amit kínálunk:
– munkabér akár nettó 300.000 Ft 
– szakmai fejlődés, szaktanfolyamokon való részvétel, előrelépési lehetőség
– �atalos, összetartó csapat, biztos, tervezhető és szerethető munkahely
Amit kérünk:
– villanyszerelői végzettség, kisfeszültségű belső hálózatszerelésben szerzett
 minimum 2 év tapasztalat
– igényes, precíz munkavégzés csapatban és önállóan
– utazási hajlandóság a telepítési helyszínekre
Jelentkezzen fénysebességgel, 
küldje önéletrajzát az 
info@pvnapenergia.hu e-mail címre.

OPERÁTOR
ÁLLÁS

MISKOLCON!
Könnyen elvégezhető, 
betanított feladatokra 

(összeszerelés) keresünk 
munkatársakat!

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

Hívja MOST 
ingyenes számunkat:

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

Trenkwalder Kft.
Miskolc, Kazinczy F. út 28.

PARTNERCÉGEINK SZÁMÁRA 
KERESÜNK KOLLEGÁKAT

MISKOLCRA:
- -

FELDOLGOZÓ

KIEMELT MISKOLCI 

-

-
-

-
-

-
-

szabina.likai@pannonjob.hu 

+36 46 320 283
www.pannonjob.hu

Kölcsönzést- -4./2003.

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

Szórólapok, 
reklámkiadványok

terjesztésére 
megbízható, 

kézbesítésben jártas 
munkatársakat keresünk 

Hejőcsaba, 
Görömböly és 

Diósgyőr területekről.
NEM DIÁKMUNKA!

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

operátori állás 
Miskolc

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

human forward.

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

45
14

92

45
14

89

45
14

77

45
14

05

45
14

04

45
13

96

45
13

78



10 2018. március 2.

siófok Aranyparton (Kishorgony Büfé) kere-
sünk szezonális munkára szakácsot, konyhai 
kisegítőt, május közepétől-szeptember 3-ig. 
Tel.: 06/30/573-2326.

saját autóval rendelkező, agilis, jó meg-
jelenésű ételfutárt keres miskolci étterem. 
Kiemelt bérezés. Tel.: 20/581-9115.

szállással egybekötött betanított állásle-
hetőséget biztosítunk Komárom-Esztergom 
és Győr-Moson-Sopron megyében. Miért 
jelentkezz? 2-3 szakos és 12 órás állás-
ajánlatok. Igényes, albérlet jellegű szállá-
sok. Fix, versenyképes bérek. Keress min-
ket bizalommal, minden érdeklődőt vissza-
hívunk! Tel.: 30/412-8325.

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

t á r s K e r e s é s

168/75/31 éves, teltkarcsú, dús keblű nő 
miskolci lakásán „lazán” ismerkedne. Tel.: 
20/594-3924.

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

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

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

Hajdúszoboszlói üdülés félpanzióval. Ár: 
20.900 Ft/7 éj. Tel.: 20-464-0631.  www.
jazminapartman.hu

targoncavezetőket 
keres  szikszói telephelyére. 

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

8.00 és17.00 óra között várjuk.

A HELL 
cégcsoport tagja, 

az Üvegszikla Kft. 

MISKOLCI nefrológiai központ
BETEGHORDÓ 
munkatársat keres
Elvárás: Érettségi, 

B kategóriás jogosítvány
8 órás munkaid�, több m�szak

Jelentkezés önéletrajzzal 
email-ben: 

ditta.kresak@fmc-ag.com
vagy személyesen nefrológiai 
központunkban: 3526 Miskolc, 

Szentpéteri kapu 72-76.

MUNKALEHETŐSÉG
Budapesti nagykereskedésünkbe keresünk
HÁZASPÁROKAT vagy EGYEDÜLÁLLÓKAT

•  Női munkalehetőségek: 
ügyfélszolgálat vagy takarítás

•  Férfi munkalehetőségek: karbantartó, 
gépkocsiszerelő, raktáros

Amit kínálunk:

• Teljesen bejelentett, kiemelt jövedelem
•  Szállás biztosítása + havi kétszeri hazautazás 

térítése
•  SZÉP kártya, Erzsébet utalvány, készpénz 

cafeteria, dolgozói vásárlás

Jelentkezni az 
allashirdetes@bekaskft.hu címen lehet.

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

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

Negyedszázadnyi hálaadás! 25 éve már, hogy újra van református közép-
szintű oktatás Miskolcon. A kezdők hősies bizalma és odaszánása révén élet-
teret nyitó, parányi, otthontalan kezdetből ma már meghatározó színfoltja 
és lehetősége a régiónak az intézmény, a református iskolák között pedig 
bizonyosan másoknak követendő példává lettünk sok tekintetben. Ahogyan 
készülünk a gálára és rendezzük a 25 év alatt történteket, valóban a hála ér-
zése erősödik meg bennünk! 

Nagyon sok áldásban volt és van részünk! Megtapasztalhattuk: Milyen - jó 
és egyben nehéz - a nulláról iskolát építeni; mit jelent kialakítani környezetet, 
folyamatot, saját utat? Mit jelent a visszakapott (mondhatni) romos épületből 
mai (digitális) elvárásoknak megfelelő, méltósággal telt környezetet biztosíta-
ni? Mit jelent más iskolák erős hagyományai mellett kialakítani és karakteres-
sé tenni a sajátunkat? Hogyan lehet az elfogyó régióban és az „iskolavárosi” 
környezetben megmaradni és kiteljesedni? Mit jelent ma keresztyén érték-
rendet képviselni és erre tanítani?

Hálásak vagyunk annak a nagyság-
rendileg kettő és fél ezer elballagott 
diáknak, (egyben kettő ezer családnak), 
akik járták velünk ezt (az időnként rö-
gös) utat. Ők is építő elemei mindan-
nak, ami ma lehet a Lévay Isten áldá-
sából! Hálásak vagyunk az elkötelezett 
munkatársaknak, az időnként erőn felü-
li áldozatvállalásokért, az építő, emelő 
indulatért. 

Az építkezés munkájában most ju-
tottunk oda, hogy van erőnk és figyel-
münk a (volt) diákjaink felé – újra – oda-
fordulni. Nagyon jó látni azt, hogy az 

az értékrend, amit elültettünk, gyökeret vert. Nagy öröm rácsodálkozni arra, 
hogy már fiatal-öregdiákjaink hozzák gyermekeiket a Lévayba! Őket termé-
szetesen közvetlenül is hívjuk, de ezen a csatornán hirdetjük az öregdiákok 
szüleinek, hogy szeretettel várjuk őket is erre az ünnepi alkalomra.

Igyekszünk bemutatni az iskola történetét kiállítások segítségével, meg-
szólaltatunk öregdiákokat, és természetesen gyönyörködünk művészi elő-
adásokban, öreg és jelenlegi diákjaink (esetenként közös) előadásában. Jöjje-
nek, ünnepeljenek velünk! 

Jegyek igényelhetők a titkarsag@levaygimnazium.hu e-mail címen, il-
letve a 46/50018/101-es telefonszámon. Bővebb tájékoztatás található a  
http://www.levay.tirek.hu/magunkrol/gala oldalon.

A gála alkalom arra is, hogy kicsit észrevegyük ma-
gunk is: már nem az „új gimnázium” vagyunk, hanem 
karakteres pillére a miskolci iskolarendszernek. Küldeté-
sünk van! Hálásak vagyunk ezért is! „Mert csak én tudom, 
mi a tervem veletek – így szól az Úr: jólétet és nem romlást 
tervezek, és reményteljes jövő az, amelyet nektek szánok.” 
Jer 29,11

Lévay – Hálaadó Gála
2018. 03. 23. 1700 - Miskolc, Művészetek Háza

 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

    Facebook:
Szuperinfó Miskolc
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Felveszünk műgyanta
padlóbevonat készítésében

jártas dolgozót
(festőt, burkolót).

Elérhetőség: 06-20/9392-670    
E-mail: felvikorr@gmail.com 45
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Szuper ügyek
Vadvilág Világnapja. Az ENSZ Közgyűlése éppen 5 éve döntött arról, hogy 
március 3-át a Vadvilág Világnapjává nyilvánítja. A Miskolci Állatkert és Kultúrpark ebből 
az alkalomból tematikus napot szervez, hogy az állatkert látogatóival együtt ünnepeljék 
a Föld vadonélő növény- és állatvilágának sokszínűségét.  Március 3-án, a Vadvilág Világ-
napján a fajmegőrzési programokba, az ezekkel kapcsolatos természetvédelmi munkákba 
ad bepillantást látogatóinak a Miskolci Állatkert.

Sok szülő számára  ■
okoz fejtörést a meg-
felelő általános iskola 
kiválasztása. Pedig jó 
eséllyel ez az első fon-
tos döntés, amit az ok-
tatás terén meg kell 
hozni. 

Amikor a kicsik még óvo-
dások, természetesen sokkal 
kevesebb felelősség nyomja 
a szülő vállát abból a szem-
pontból, hogy hogyan ter-
vezze meg gyermeke jövőjét. 
Persze Amerikában már szo-
kás óvodát is a karrierterv-
nek megfelelően választani. 
A különböző elit akadémiá-
kon nevelkednek a jövő kis 
Donald Trumpjai és Steve 
Jobsai. Nálunk azonban ki-
csit másképp mennek a dol-
gok. Az első komoly döntés 
a szülő számára az általá-
nos iskola kiválasztása. Ré-
gebben evidens volt, hogy a 
lakhelyhez legközelebb lévő 

intézményt választja a szü-
lő, manapság azonban nem 
ritka, hogy valaki egy má-
sik városba hordozza regge-
lente a gyermekeit. Az okok 
legtöbbször kézenfekvőek: 
mert a másik suli népsze-
rű, kicsi az osztálylétszám, 
a szomszéd gyerek is oda jár, 
közel van, tyúkanyó típusú a 
tanító néni, én is oda jártam, 
jó hírű, két tanítási nyelvű, 
innen könnyű bekerülni jó 
gimnáziumba. Ezek azok a 

jelzők, amikre a szülők fel-
kapják a fejüket. 

Szokás az is mondani, 
hogy nem iskolát, hanem 
nevelőt választ az ember, 
hiszen a jó tanító személye 
elengedhetetlen ahhoz, hogy 
a gyermekünk kiegyensú-
lyozott hangulatban készül-
jön a jövőjére, és sajátítsa el 
a szükséges alapokat. Kia-
bálós, katonás stílusú taní-
tó nénitől félni fog a szoron-
gó gyermek, azonban a laza 

kezű osztályfőnök is sokat 
ronthat a szabálykövetéshez 
való hozzáálláson. Persze a 
kicsikből nem válik azonnal 
komoly felnőtt, így nem árt, 
ha kezdetben egy megértő, 
gondoskodó típusú oktató 
vigyázza a lépéseit. 

Vannak olyan gyerekek, 
akiknél már óvodáskorban 
kitűnik, hogy valamiben 
kiemelkedőek, őket érde-
mes olyan intézménybe írat-
ni, ahol speciális tagozatra 
járhat. Ez nem csak a tehet-
ségfejlesztés miatt fontos, de 
egy csoportba kerül hasonló 

képességű és érdeklődésű 
gyerekekkel is, ami segíthet-
nek a megfelelő szociális kö-
zeg kialakításában. 

Amellett, hogy előfor-
dulhat, hogy egy gyermek 
több dologban is kiemelke-
dő, óriási károkat lehet az-
zal okozni, ha valakit nem 
neki való közegbe helyezik, 
így első sorban ne azt tart-
suk szem előtt az iskola kivá-
lasztásakor, hogy mi a szü-
lői elvárás, hanem azt, hogy 
mi a legmegfelelőbb a kicsi 
számára!.

SZI - BM

Az első fontos lépés: búcsú az ovitól

A Bőcsi Általános Iskola, 
Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola

szeretettel várja 
a 2018/19 tanévre az általános iskolába 

és az alapfokú művészeti iskolába
beiratkozni szándékozó tanulókat és kedves szüleiket

a 2018. április 6-án 9 órától tartandó
iskolanyitogató rendezvényére.

A felvétellel kapcsolatban részletes felvilágosítást nyújt 
Fodor Imréné iskolatitkár.

Tel.: 46/318-029/16 e-mail: info@bocsiskola.hu
Bőcsi Általános Iskola, Szakközépiskola és AMI. 

3574 Bőcs, Munkácsy u. 7.

Kistokaji Általános Iskola 
Kistokaj, Szabó Lőrinc utca 51.    Tel.: 46/222-270 

Nyílt nap: 
2018. március 2.

8 évfolyamos általános iskola 
A Nemzeti Tehetségsegítő Tanács által 
Akkreditált Kiváló Tehetségpont 
Minősített referenciaintézmény 
Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye

A nyílt napra 
szeretettel meghívunk 
minden érdeklődőt!

http://tothautosiskola.klick.hu MISKOLC, Nagy Imre u. 17. fsz. 7.
(a centrumnál a BOKIK mögött 30 méterre a körforgalomnál) Ügyfélfogadás: 10.00–16.00 45
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Iskolánk az Emberi Erőforrások Minisztériumát ve- ■
zető miniszter felügyelete alá tartozik. Az utánpótlás 
nevelés tekintetében a sportállamtitkárságon belül az 
utánpótlás nevelésért felelős helyettes államtitkár irá-
nyítja a szakmai munkát.

Az iskolatípus célja: sportban eredményes, jól tanuló diákok nevelé-
se. Az országosan 33 anyagi támogatásban részesülő sportiskola egyike 
iskolánk.
Beiskolázási körzetünk nincs, csak sportosztályokat indítunk fizikai ké-
pességmérés és sportorvosi alkalmassági vizsgálat alapján. 
Tisztán köznevelési típusú sportiskola vagyunk.
Küldetésünknek tekintjük, hogy minden sportot szerető gyermeket az álta-
la választott sportágban tegyük sikeressé! 
Minden sportágban várjuk az iskolánk iránt érdeklődő, tehetséges gyer-
mekeket, lakóhelytől függetlenül!
A MOB elvárása alapján úgy neveljük és oktatjuk tanulóinkat, hogy a tanu-
lásban és a sport területén egyaránt jó eredményeket érjenek el. 
Évfolyamonként 2 sportosztályt indítunk. 
A köznevelési típusú sportiskolai osztályokban az oktatás a közismereti 
tárgyak tekintetében a normál kerettantervekkel, a testnevelés esetében 
a sportiskolai kerettanterv alapján történik. Speciális, sportspecifikus tan-
tárgyak is segítik tanulóink sportfejlesztését. 
Felső tagozatban a „Tanulásmódszertan” tantárgy keretében azokat a ta-
nulási technikákat ismerik meg tanulóink, melyek hozzásegítik őket a ren-
delkezésükre álló idő hatékony kihasználásához. Ez a tantárgy jelenleg csak 
ebben az iskolatípusban képezi a tanterv részét.
A 2015/16-os tanévtől teljes körűen felújított iskolában kezdtük meg a ne-
velő-oktató munkát. Egy a XXI. század követelményeinek megfelelő mul-
tifunkcionális tornacsarnokkal, és egy judoteremmel, a hozzájuk tartozó 
öltözőkkel bővült iskolánk. 

Köznevelési típusú sportiskolai osztályokban a kötelező testnevelésórák 
mellett hetente kétszer a Kemény Dénes Sportuszodában úsznak diákja-
ink. Edzői irányítás mellett heti 2 labdás alapozó foglalkozáson és heti 1 
küzdősport alapozó foglalkozáson vesznek részt tanulóink. A tanév során 
küzdelem és játék, valamint sportágválasztó foglalkozásokon ismerkednek 
leendő sportágukkal. 

Lehetőséget biztosítunk tanulóink számára az emelt szintű angol és né-
met nyelv tanulására- már az 1. évfolyam 2. félévétől - heti 2 órában. A 
4-8. évfolyamon heti 5 órában foglalkoznak a választott idegen nyelvekkel 
a diákok. Emelt szintű nyelvoktatásban részt vett tanulóink közül az elmúlt 
években is több diákunk tett eredményes alapfokú szóbeli és írásbeli, va-
lamint középfokú szóbeli nyelvvizsgát. Az oktatás mellett fontos szerepet 
kap a szabadidős tevékenység tudatos irányítása, mely a tanuló sze-
mélyiségfejlesztésének kiemelt területe, de nem hanyagoljuk el a mű-
vészeti nevelést sem.

A 2018/2019-es tanévben két köznevelési típusú sportosztály indítását ter-
vezzük az első évfolyamon.

Óvodás sportdélelőtt: 2018. március 03. 9:00-11:00
Fizikai képességmérés: 2018. március 28. szerda 8-17 óra között. Az 
507-520-as telefonszámon előzetes időpont egyeztetés szükséges. 

GYARMATI DEZSŐ SPORT ÁLTALÁNOS ISKOLA
Köznevelési típusú sportiskola

Kapcsolat:
Telefon: 46/507-520, 46/507-521
E-mail: ighelyettes@gyarmati-miskolc.sulinet.hu

Tanulmányi átlagok
 Alsó tagozat: 4,60
 Felső tagozat:4,25
 Iskola összesen: 4,48

45
15

37
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Szuper ügyek
Lakossági szabadidős sportok. A „Prevenciós célú szabadidősport-fejlesz-
tési program az Észak-Magyarországi Régióban” című 249,78 millió forintos projekt 100%-os 
támogatási intenzitású. Célja a fizikailag inaktív életvitelt folytató személyek bevonása a 
mozgás világába a szabadidős sportok, mozgásformák megismertetésével. A testmozgás és 
a sportprogramok szervezésével, a szabadidősportot gyakorló csoportok szervezésével.

Nincs tavasz Miskol- ■
con ásványfesztivál nél-
kül, ezt mind jól tudjuk 
már. De mi mindenben 
hoz újat idén a nagy ha-
gyományokkal rendelke-
ző börze, ami Közép-Eu-
rópa egyik legjelentősebb 
ásványfesztiválja már 
évek óta? 

Az ez évi ásványfesztivál a 
naptári tavasz első napjaiban, 
március 3-4-én, szombaton 
és vasárnap várja az érdeklő-
dőket. A sokszínűség az idén 
sem marad el: különleges ás-
ványbemutatók, ismeretter-
jesztő programok, földtudo-
mányi játszóház, kiállítások, 
előadások és ásványkülönle-
gességek teszik különleges-
sé és nem kevéssé tartalmas-
sá a programot - hangzott el 
a sajtótájékoztatón. Az idei 

program újdonsága a 3D vetí-
tés Magyarország kristálybar-
langjairól, melyet szombaton 
és vasárnap több alkalommal 
tekinthetnek meg az érdek-
lődők. A Miskolci Egyetem 
Műszaki Földtudományi Ka-
rának oktatói és hallgatói, va-
lamint a Herman Ottó Mú-
zeum szakemberei amatőr 
ásványgyűjtőkkel együttmű-
ködve már 36. alkalommal 
szervezik meg a rendezvényt. 
Széles nemzetközi részvétel 
és érdeklődés mellett teszik 
ezt annak érdekében, hogy 
minden látogató számára fel-
táruljon az ásványok, drága-
kövek és kőzetek természet 
alkotta csodálatos világa. Az 
ásványfesztivál egyszerre je-
lent így nem csupán eszté-
tikai élményt, hanem új is-
meretek megszerzésének 
lehetőségét is. A csiszolt és 

csiszolatlan ásványokat, fél-
drágaköveket, különböző kü-
lönleges kőzeteket bemutató 
hagyományok újdonságokkal 
is gyarapodnak évről évre.

A rendezvényen kiállítások 
nyújtanak további élménye-
ket. Ilyenek lesznek az idén: 
az év ásványa a Fluorit, ős-
maradványa a Balatonites, 
a Dudás-féle ásványgyűjte-
mény. A fesztivált a hagyo-
mányok szerint szakmai nap 

előzi meg. A március 2-3-án 
zajló XI. Országos Középisko-
lai Földtudományi Diákkon-
ferencia legfőbb célja, hogy 
összegyűjtse azokat a közép-
iskolás fiatalokat, akik a föld-
tudományok valamely ágá-
val a tananyagon túlmenően 
is foglalkoznak, kutatásokat 
végeznek. Az így szerzett is-
mereteiket egymással és az 
érdeklődőkkel megoszthat-
ják a konferencia keretében. 

Az idén 20 előadói nevezés 
érkezett, neves, földtudo-
mányokkal, csillagászattal, 
meteorológiával, energetiká-
val foglalkozó szakemberek 
értékelnek. A 36. Miskolci 
Nemzetközi Ásványfeszti-
vált Prof. Szakáll Sándor in-
tézeti tanszékvezető, egyete-
mi tanár (Miskolci Egyetem, 
Ásványtani-Földtani Intézet) 
nyitja meg március 3-án. Utá-
na fél egytől vetítettképes 
előadások az „Ásványbará-
tok klubja” Facebook-csoport 
szervezésében. Ezt követő-
en 3D vetítések hazánk kris-
tálybarlangjairól – Láthatat-
lan Magyarország címmel a 
III. előadóban. Március 4-én 
reggel 9-től kiállítás és börze, 
földtudományi játszóház, ás-
vány- és drágakőhatározás. 
Délután ötkor fesztiválzárás. 
                               SZI - BGy

Szögliget, Szádvár,  ■
Derenk, ez az igazán be-
szédes címe Bubenkó Gá-
bor, a Szögligeti Lengyel 
Önkormányzat elnöke, a 
helyi értékek kutatója és 
dokumentálója által ké-
szített filmnek. 

A miskolci bemutatót – 
amit a filmhez kapcsoló-
dó beszélgetés követett – 
március 1-jén, csütörtökön 
délután tartották a Szabó 
Lőrinc Könyvtárban. Nem-
csak a filmnek a címe ez, de 
Bubenkó Gábor honlapjá-
nak alcíme is így szól: Min-
den, ami Szögliget, Szádvár, 
Derenk. Ha ezt a három, az 
Aggteleki Nemzeti Park te-
rületén fekvő helyet össze-
kötjük, Szádvár csúccsal egy 
egyenlő oldalú háromszöget 
rajzolhatunk, aminek talpa 
2, szárai 1-1 kilométer hosz-
szúak. Közel fekszenek tehát 
egymáshoz, sőt, lényegében 
végig Szögligetről beszélünk. 

Szögliget egy varázslatos 
völgykatlanban fekvő, hagyo-
mányokban gazdag település. 
Derenk a kitelepített és lerom-
bolt, lengyelek által lakott fa-
lu ismert emlékhelye, kiürí-
tése óta Szögliget lakatlan 
külterülete. Szádvár közép-
kori erődítményének romjai 
pedig a Szögliget határában 
emelkedő, 460 méter magas 
Várhegyet koronázzák. Ám 
nemcsak a közelség köti eze-
ket össze, Szögligetben, Szád-
várban és Derenkben az is kö-
zös, hogy elszánt, kitartó és 

szorgos emberek dolgoztak 
azon, hogy a bennük rejlő ér-
ték és emlék, a hozzájuk kö-
tődő hagyomány megmarad-
jon, új életre keljen. Ennek az 
értékőrzésnek része Bubenkó 
Gábor kisfilmekből összeállí-
tott 43 perces alkotása is. 

A miskolci vetítés, külö-
nös tekintettel Derenkre, a 
Miskolci Lengyel Kisebbsé-
gi Önkormányzattal közös 
rendezvénye volt a II. Rákó-
czi Ferenc Megyei és Városi 
Könyvtárnak.  

                SZI - BGy

Rendőrök segítettek  ■
azoknak az átfagyott 
autósoknak, akik jár-
műve Poroszló és Árok-
tő között robbant le, to-
vábbá egy átfagyott 
nőnek Miskolcon. 

A Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Rendőr-főkapitányság 
Tevékenység-irányítási Köz-
pontjába telefonált egy férfi 
február 27-én egy óra előtt, 
hogy autójukból kifogyott a 
benzin, tanácstalanok. A fér-
fi elmondta, hogy negyedma-
gával már több órája veszte-
gelnek az út szélén, és már 
nagyon átfagytak, ezért is 
hívták a rendőrséget, hátha 
tudnak segíteni. Tudtak. A 
Tiszaújvárosi Rendőrkapi-
tányság járőrei üzemanya-
got vittek a segítségkérőknek, 
akik a kapott benzinnel már 
tovább tudtak menni.

A Miskolci Rendőrkapi-
tányság járőrei Miskolcon, a 

Búza téren 2018. február 26-
án egy óra előtt nem sokkal 
egy, az időjárási viszonyok-
hoz képest alulöltözött fiatal 
lányra lettek figyelmesek. A 
21 éves nő többek között el-
mondta, hogy nem tud hova 
menni. A hidegtől remegő 
nőt a rendőrautóba ültet-
ték, majd úgynevezett Krí-
zisautót kértek a helyszínre, 
a szakemberek pedig ideig-
lenes szálláson helyezték el. 
A rendőrség kéri az állam-
polgárok segítségét, hogy 
amennyiben úgy értékelik, 
hogy kihűlés veszélyeztet-
het valakit, akkor értesítsék 
a rendőrséget az ingyenesen 
hívható 107-es, 112-es tele-
fonszámokon. Az intézkedő 
rendőrök elsősorban felvilá-
gosítást adnak és megteszik 
a szükséges intézkedéseket: 
amennyiben indokolt gon-
doskodnak az érintett men-
tővel vagy krízisautóval tör-
ténő elszállítására is.

Ásványfesztiváli újdonság a 3D vetítés kristálybarlangjainkról

Filmbemutató  az értékőrzőkről Máskor is segítenek

Fotó: Buzafalvi Győző, archív

Fotó:Bubenkó Gábor
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Harsány egy olyan település, ahol jó  ■
élni, családot alapítani, munkát vállal-
ni, munkahelyet teremteni, valamint 
turistaként odalátogatni, hisz az önkor-
mányzat az újítások, az innováció élé-
re áll, folyamatosan fejleszt és minden 
előremutató elképzelést támogat, 2010. 
óta arra törekszik, hogy a község ide-
ális lakóhely legyen a családok számá-
ra. Ezért választották a „Családbarát 
település” szlogent.

2011-ben kezdtük el a mezőgazdasági termelést, il-
letve az állattenyésztést, mely országos elismerést 
hozott, és eredményeként önellátóak vagyunk a zöld-
ségfélék, illetve a sertéshús előállítása terén, így jó 
minőségű alapanyagokból fő az étel az önkormány-
zat csúcsminőségben felszerelt konyhájába – közöl-
te lapunkkal Szabó Gergely, Harsány polgármeste-
re, a megyei közgyűlés tagja. A község vezetése 
vállalkozásbarát gazdasági háttérrel, bővülő ipari 
termeléssel, a stabilitás és a tudatos jövőépítés je-
gyében az önkormányzati gazdálkodást kiterjesztve 
és összehangolva a környékbeli őstermelők, családi 
gazdálkodók, mezőgazdasági vállalkozók tevékeny-
ségével egy olyan jövőbe mutató együttműködést 
szeretne létrehozni, mely gazdaságilag fenntartható, 
mezőgazdasági termelés-növekedést tud előidézni 
a településen, illetve a környéken. A koncepció moz-
gatója és eszköze lehet az közel 90 millió forintból 
megvalósuló zöldségelőkészítő-üzem és hűtőház 
melynek építését a tervek szerint az önkormány-
zatunk az idén kezdi meg - közölte lapunkkal Szabó 
Gergely. Ez a projekt lehetőséget nyújt a különböző, 
kisebb és nagyobb mezőgazdasági szereplők által 
termesztett zöldségfélék begyűjtésére, válogatá-
sára, osztályozására, tisztítására, előkészítésére, 
hűtésére és piacra-juttatására. 
Testi egészség egyik alappillére a rendszeres moz-
gás. Az önkormányzat nagy hangsúlyt fektet a helyi 
sportolási, aktív kikapcsolódási lehetőségek bőví-
tésére. Műfüves pálya, öltöző, kültéri kondicioná-
ló park, strandfoci pálya épült. A Harsányi Sport 
Egyesület szakosztályai várják a versenyszerűen is 
sportolni akarókat. Nagyon jó kapcsolatot ápolnak 
az egyházakkal, folyamatosan segítik működésü-
ket, például a temetők karbantartása, tisztántar-
tása terén. A katolikus templom felújításáért több 
éve közösén dolgoznak az Egri Érsekséggel. Több 
nyertes pályázatnak és az érsekség nagylelkű tá-
mogatásának köszönhetően, elkészült a teljes felújí-
tás tervdokumentációja, a templomfal vizesedését 
megakadályozó drén rendszer, és egy térkövezett 
parkoló. Pályáztak a sekrestye és a ravatalozó re-
konstrukciójára, valamint a templom teljes felújítá-
sára is közösen próbálnak forrásokat szerezni. Sokat 
dolgoztak azon, hogy az egykori református iskola 
épülete is hasznosításra kerüljön. Itt egy csökkent 
munkaképességüket foglalkoztató üzem nyitotta 
meg kapuit, ezáltal a református egyházközség és 
az önkormányzat jóvoltából újabb középület újult 
meg. A Magyar Református Szeretetszolgálat által 
működtetett üzemben folyamatos a létszámbőví-
tés és többen már a környékbeli településekről is 
dolgoznak itt. A BOKIK Önkormányzati Szekció-
ja által, melynek az elnöke Szabó Gergely, elmúlt 
időszakban a helyi és a környékbeli vállalkozások-
kal együttműködve sokak elhelyezkedését sikerült 
elősegíteniük, lecsökkentve a közfoglalkoztatást. 
Harsányban mindenki dolgozhat az egészségi ál-
lapotának megfelelő munkahelyen. Folyamatosan 
bővülnek a szolgáltatások, szupermarket, pékség, 
piac, éttermek, vendégházak, panziók. Nő a ven-
dégéjszakák száma, 100 főre tudnak szállást biz-
tosítani és évente legalább 20 pár mondja ki itt a 
boldogító igent.
Az útfelújítási program is tovább folytatódik, melyet 

a járdák folyamatos rendbetétele követ majd. Újabb 
jelentős fejlesztés valósult meg, mely nem csak a 
településünket érinti - mondta Szabó Gergely. Ez év 
február 9-én ünnepélyes keretek között Tállai And-
rással, a térség országgyűlési képviselőjével átad-
tuk a kormányzati támogatásból 100 millió forint 
értékű megvalósult útfelújítás keretében a 2515. 
számú út Vatta-híd utáni egy felújított szakaszát. 
Továbbá a Dózsa György, a Klapka György, a Béke, 
a Rákóczi Ferenc, a Bordás-kert, a Szögvég, a Bem 
József és az Ady Endre utcákat. Amikor 2010-ben 
polgármester lettem a település egyik legnagyobb 
kihívása a belterületi úthálózat felújítása, kiépíté-
se volt, akkor községünk útjainak 30 százaléka volt 
leaszfaltozva. Kitartó munkával, pályázati források 
bevonásával sikerült az arányt jelentősen javítani, 
90 százalékra, hiszen azóta 22 utat újítottunk fel, 
építettünk ki. Ebben a munkában is minden támo-
gatást megkaptunk országgyűlési képviselőnktől, 
Tállai Andrástól, akinek ezúton is szeretném ezt 
megköszönni! – hangsúlyozta a község első em-
bere. A csapadékvíz-elvezető rendszer bővítésére, 
fejlesztésére is nyertek 58 millió forintot, és több 
új övárok létrehozása mellett megvalósul a Petőfi 
utca vízelvezető rendszerének kiépítése is.
Országzászlóval gazdagodott, tovább szépült és lel-
kületében megújult a falu főtere, melyet a 2011-ben 
újraállított Turul szobor díszít. Lezárult a több száz-
millió forintos átfogó intézmény-felújítás, eredmé-
nyeként Harsány minden intézménye (iskola, óvoda, 
egészségügyi centrum, közösségi ház, polgármes-
teri hivatal, közbiztonsági centrum) külsőleg-belső-
leg, energetikailag korszerű, 21. századi színvonalú. 
Győztes pályázatnak köszönhetően 12 fős bölcsődét 
hozhatnak étre mintegy 68 millió forintból. A modern 
négycsoportos óvodában, mely 30 millió forintos 
pályázati forrásból tornaszobával bővül számtalan 
ingyenes foglakozás közül lehet választani. Ilyen a 
néptánc, a balett, a hittan, az angol nyelvoktatás, 
a foci, a judo vagy a tavaly nagy sikerrel elindított 
lovasoktatás. Nem csoda, hogy nagyszámban járnak 
ide más településekről is gyerekek. A község nyolc 
osztályos ÖKOiskolájában, mely országos tehetség-
pont is, dolgozták ki az önkormányzat anyagi támo-
gatásával a Kiss Kata Zenekar közreműködésével „A 
Zene Benned van!” elnevezésű oktatási programot, 
mely a 2013. április 16-20 között az Olaszország-
ban, megrendezett XI. Nemzetközi Iskolafesztivált 
megnyerte és Olaszország Köztársasági Elnökétől 
kapott állami kitüntetést, majd itthon miniszteri el-
ismerésben részesült.
A helyi közösségek erősítése érdekében rendsze-
resen támogatják a civil szervezeteket, és számos 
programot szerveznek. Jóleső érzés részt venni a 
minden augusztus második szombatján megvalósu-
ló, több mint 15 ezer vendéget vonzó, szürkemarha 
fesztiválokon, az adventi gyertyagyújtásokon, egyéb 
közösségi eseményeken, ahol találkozhatunk, együtt 
ünnepelhetünk, megbeszélhetjük közös dolgainkat. 
Felemelő látni, hogy az itt élők szeretik településüket, 

és jól érzik magukat 
egymás társaságá-
ban. – mondta el a 
polgármester. A kö-
zösségi élet egyik 
meghatározó szín-
tere a 2013-ban ki-
alakított Közösségi 
Ház, melyet sokan 
látogatnak. EFOP-
os nyertes pályáza-
tok segítségével a 
következő években 
114 millió forint jut 
közösségszervezés-
re, rendezvényekre.
Kiemelten fontos cél-
nak tekintik a fiatal 
párok otthonterem-
tésének- és a csalá-
dok támogatását. A 

község vezetése az elmúlt években számos, csalá-
dokat támogató döntést hozott. A családbarát te-
lepülés program első lépéseként kedvezményes, 
közművesített építési telkeket, valamint lakásvá-
sárláshoz és -építéshez vissza nem térítendő anyagi 
támogatást kínálnak. Ennek hatására az elmúlt évek-
ben folyamatosan és nagymértékben nő a Harsány-
ban otthont teremtők száma, ezért önkormányzat 
tavaly két új utcát alakított ki, ahol folyamatosan 
kelnek el a telkek. 
A község mára komoly turisztikai kínálattal, több 
tárlattal rendelkezik, számos országosan kiemelt 
turisztikai attrakció is megtalálható itt. Az egykori 
TSZ irodaházban kialakított ún. Innovatív Interaktív 
Élményközpontban a gyerekek a jövő önvezető au-
tóinak mintájára újonnan szabadalmaztatott, spe-
ciális szoftver vezérelte, több nyelven kommuniká-
ló elektromos autókkal, ún. I Car valós szituációkat 
teremtve, játék közben sajátíthatják el a közlekedés 
szabályait, elősegítve a balesetek megelőzését. Az 
örök játék jegyében az épületet emeletén kapna he-
lyet a településen megtalálható közel 18.000 da-
rabos plüssmackó kollekció, mely jelenleg a világ 
legnagyobb plüssmackó gyűjteménye, 2016-ban 
Guinness-rekord lett és jelenleg két ingatlanban 
tekinthető meg.
Az aktív feltöltődésre vágyóknak ideális az 55 hek-
táron elterülő, családi kikapcsolódás számára ter-
vezett Harsányi Kalandpark. Felejthetetlen élményt 
nyújt az ország első egyezményes ménese, mely-
nek keretében egy közel 70 éve feledésbe merült 
nagysikerű lótenyésztési rendszert élesztettek új-
já. A mintaprogram keretében ide költözött egy 14 
lóból álló kisebb ménes az ország legnagyobb és 
legeredményesebb kisbéri félvér tenyészetéből, a 
Lóska Ménesből. Hozzá kapcsolódó a lovasturisztikai 
szolgáltatások jegyében lovasturisztikai megálló-
helyet alakítunk ki- emelte ki Szabó Gergely, aki a 
Magyar Lovas Turisztikai Szövetség elnökségi tagja 
is. A nyugalom szigete a festői környezetben elterü-
lő harsányi horgászparadicsom afrikai táborral, 40 
hektár vízfelülettel, mely az Magyarország egyik leg-
nagyobb átlagsúlyú állományával büszkélkedik, emi-
att számos országbeli bojlis és feeder horgász ked-
venc helye. Kivételes hely a feltöltődésre a Harsányi 
Sópince, a parajdi sóbánya magyarországi kistest-
vére, mely a természetes gyógyulás és egészség-
megőrzés egyedülálló gyöngyszeme. A 250 méter 
hosszú 4 ágú egykori uradalmi pincéből kialakított 
sópincébe 40 tonnányi parajdi sót építettek be. Fer-
tőtlenítő hatású levegője tisztítja a tüdőt, kiválóan 
alkalmas légúti betegségek kezelésére, megelőzé-
sére. A tágas pincében föld alatti játszótér, kápol-
na is megtalálható és mágnesterápiás gyógyászati 
részleg egészíti ki. Itt található az ország első Szé-
kely Termék Mintaboltja is. A turisztikai attrakci-
ók csúcspontja az 1,4 milliárd forinttal támogatott 
44 km hosszú Miskolc – Eger kerékpárút ígérkezik, 
mely a bükkalja festői szépségű tájain, változatos 
terepviszonyok között halad majd végig. SZI

Harsány a család- és vállalkozásbarát település
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A gyerekek egyik leg- ■
kedveltebb mesefilmje, 
a Jégvarázs elevene-
dett meg a napokban 
Bükkszentkereszten.

Amíg Miskolcon a télből csak 
a fogvacogtató hideg jutott, 
addig egy karnyújtásnyira 
a Bükkben a tél a legszebb 
arcát mutatta. Legalábbis a 
fotókon. Az ott élők szerint 
utoljára a kétezres évek ele-
jén volt hasonló helyzet, ami-
kor  méteres  havat mértek.  
Bár az utcák járhatóak , de 
azért a mindennapi életet 
megnehezíti ez az állapot. A 
magasabb helyekre szerdán 
még csak gyalogosan  lehe-
tett eljutni, és parkolni sem 
lehetett egykönnyen.

SZI - MÉ

Meseország

Szuper ügyek
Ajándék háztartási gépek. Az első magyar női Rotary Club, a Rotary Club 
Miskolci Angyalok első adománygyűjtő akcióját tavaly december 18-án tartották a Miskolci 
Egyetem és a Rotary Club Miskolc-Tapolca közreműködésével. Az adományokból befolyt össze-
get hasznos háztartási gépek vásárlására fordították, amit a MESZEGYI Családok és Gyermekek 
Átmeneti Otthona javára ajánlottak fel. Az ajándékok ünnepélyes átadására lapzártánk után 
március 1-én került sor a Miskolci Egyetemen. 

Ahogyan az lenni  ■
szokott, alig született 
meg A Dal című műsor-
ban az a győztes pro-
dukció, amelyik hazán-
kat képviseli majd az 
idei Eurovíziós Dalfesz-
tiválon, máris beindult 
a vita, vajon elég jó 
lesz-e a Viszlát nyár 
című dal az európai 
színpadon. 

Segítek: hát már hogy a 
csudába ne lenne jó, ami-
kor egy hosszú kiválasztá-
si procedúrával, kimondot-
tan közönségi óhajra utazik 
Portugáliába az AWS nevű 
rockzenekar. Annyira kö-
zönségkívánság az indulá-
suk, hogy a futtatott sztáro-
kat óvatosan (vagy nem is 
annyira óvatosan) szemünk 
elé terelgető zsűri minden-
féle predesztinációja ellené-
re mégiscsak a döntő körbe 
legalul becsúszó fiúcsapatot 
tolták be a nemzetközi meg-
mérettetésre szavazataikkal. 
Bevallom én is elküldtem 

életem első sza-
vazós SMS-ét az 
AWS-re. Egyrészt 
tényleg tetszik a 
daluk, másrészt 
pedig alaposan 
belet rol lkodtak 
a hazai televízi-
ós „tehetségkuta-
tók” diktálta, egy-
re egyhangúbbá, 
egysíkúbbá váló 
trendbe. Nem mellesleg – 
utánanézve a legnagyobb 
videomegosztón – a 10 éve 
létező fiatal együttes nagy 
fejlődésen ment keresztül. 
Saját dallal jelentkeztek, 
saját előadással és min-
den alkalommal az összes 
energiájukat, szenvedélyü-
ket beleadták egy őszinte, 
egyébként dallamos, helyen-
ként metálosan hörgős pro-
dukcióba. De mindegy, ízlés-
beli kérdésen természetesen 
nem vitatkozunk.

Hogy vajon elég lesz-e ez 
a produkció legalább egy do-
bogós helyhez az Eurovíziós 
Dalfesztiválon? Milyen erős 

lesz egy magyar hörgős me-
tál a szélfútta hajú, felpol-
colt mellű lányok, sármos, 
jólfésült, tökéletes testű 
popénekesek, vagy magyar 
szemmel már-már bolond-
nak tűnő előadók között? 
Tudja a fene. Azért tudni 
kell, hogy ennek a stílus-
nak komoly kultusza van a 
finneknél, svédeknél, Nor-
végiában, Dániában, Hol-
landiában, Oroszországban, 
Ukrajnában, Szlovákiában 
és Lengyelországban. 

Amúgy ez is mindegy, hi-
szen a magyar kiválasztá-
si mód a legtisztább mérce: 
előadók megmérettetnek egy 

élő televíziós műsorban és 
azoknak a nézőknek a sza-
vazatai alapján, akik egyál-
talán érdeklődnek még az 
Eurovízió mozgalma iránt, 
eldől, ki képviselheti Ma-
gyarországot nemzetközi 
porondon. Felvetődött a kü-
lönböző internetes fórumo-
kon, hogy össze kellene állni 
egy kiváló szövegíró – dal-
szerző - énekes hármasnak, 
amely egy profi produkci-
ót összehozva, akár győzel-
mi esélyekkel kecsegtetne. 
Jelentem már megvolt, ám 
Wolf Kati – Szerelem miért 
múlsz című dala a várako-
zásokhoz képest mélyen 

alulteljesített. Mint ahogy 
nem volt túlzottan vevő az 
európai közönség a magya-
ros (NOX), roma hangulatú 
(Pápai Joci) dalokra, de itt-
hon ünnepelt, sokra tartott 
sztárjaink (Horváth Charlie, 
Rúzsa Magdi) sem hoztak 
nagy dicsőséget. Bár zárójel-
ben hozzá kell tenni azt is, 
hogy az Eurovízió az utóbbi 
időben a szimpla szórakoz-
tató műsorból átvedlett va-
lami giccses, felületes nép-
nevelő, polkorrekt műsorrá, 
ahol olykor az az ember ér-
zése, hogy a zenének csupán 
mellékszerepe van. 

Többen felvetették azt is, 
hogy van-e egyáltalán értel-
me indulni a fesztiválon. Már 
hogyne volna. Itt vagyunk 
egy nagy közösségben, amit 
Európának hívnak, és ha va-
lami nem úgy sül el, ahogy 
szeretnénk, nem az a meg-
oldás, hogy hátat fordítunk 
másoknak. Legfeljebb legkö-
zelebb is küldünk nekik egy 
jó kis magyar hörgős metált.  
                 SZI - Bódisz Attila

Jó kis magyar hörgős metal az Eurovízióra

Fotó: Fehér János Fotók: Vincze Gabriella
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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

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

Nônapi

Aranydollár Ékszerbolt
Miskolc, Széchenyi u. 76. Telefon: 46/320-869
Miskolc, Búza tér 12.        Telefon: 46/344-630

ROVARIRTÁS
ÁGYI POLOSKA

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

Sáfrány Miklós 06-30/822-0730

       
        

         
      

  

 

         

   

   

 
    

      
         

    
  

    
    

   
      

      
  

       
        

              
 

  

 

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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A Zolend Kft.
Tapasztalattal rendelkező 

LAKATOS, HEGESZTŐ, 
CSŐSZERELŐ
kollégákat keres!

Bérezés: nettó 1.400 Ft/óra
Érd: Debrecen, 

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

fényképes önéletrajzzal!
Külföldi munkaterületre is keresünk 

munkatársakat, akár 12 EUR/óradíjért.

l TB által támogatott
felnőtt- és gyermekfogászat, fogszabályozás.

l 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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Európai Szociális
Alap

Az Észak-Magyarországi régióban 22 jogpont irodában, Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyében 11 irodában működik ingyenes jogsegélyszolgálat. Munkavállalók, mun-
káltatók, és vállalkozások egyaránt igénybe vehetik az ingyenes személyes, telefonos, 
online, e-mailes jogi tanácsadást a munkajog, társadalombiztosítási jog, társasági-cég-
jog, adójog témakörökben. Új szolgáltatás az alternatív vitarendezés, döntőbírásko-
dás, melyet szintén ingyenesen vehetnek igénybe az érdeklődők. 

JOGpont iroda Miskolcon:

INGYENES JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT
és alternatív vitarendezés 

GINOP-5.3.3.-15-2015-00002

További információ, jogpont irodák elérhetősége,
az ügyfélfogadás rendje:

www.jogpontok.hu
Ingyenesen hívható Zöld szám: 

06-80-77-88-00
E-mail: jogpontok@kisosz.hu

Dr. Iván Zsolt         3525 Miskolc, Madarász V.u.3.III/2.        hétfő: 13:00-19:00

SUPER ASIA DIVATÁRUHÁZ

Óriási készletkisöprés

-40%-70%
MINDEN TERMÉK

Egyes cipők

500 Ft-tól
Női nadrágok

990 Ft-tól
Az akció a készlet erejéig tart!

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

Utalványokat 
elfogadunk!
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