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Miskolc 10. hét
Gyarmati-parádé

A miskolci Gyarmati Dezső 
Sport Általános Iskola csa-
patai parádés teljesítményt 
nyújtva, négy kategóriából 
hármat megnyertek, egyben 
pedig ezüstérmesek lettek. 
/11. oldal

A FIT Kaland Országos Tehet-
ségversenyen a miskolci régió 
legjobb negyedikes csapata a 
Gyémántkéz (Miskolc-Diós-
győri Református Általános Is-
kola és Óvoda)./15. oldal

Gyémántkéz az
országos döntőben

Egy nap a nőkért. Ha a nőnapot 
emlegetjük, legtöbbünknek a virág, a 
bonbon, és esetleg a történelmi háttér jut 
eszébe. Pedig sokkal fontosabb üzenete 
van ennek az ünnepnek./3. oldal

®

45
28

06

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.

nyilaszaro.centrumauchan@gmail.com
H Í V J O N  M O S T !

Telefon: 
30/383-61-94, 46/323-299

Miskolc, József Attila út 87.  Auchan Áruház 

NYÍLÁSZÁRÓ CENTRUMNYÍLÁSZÁRÓ CENTRUM

Hitellehetőség!

Műanyag- és fa nyílászárók 
gyártása és beépítése 
teljes helyreállítással.

Homlokzati hőszigetelések
és teljes lakás felújítás.

Miskolci

KONTÉNERES SZÁLLÍTÁS

Törmelék, homok, föld, sóder
GÉPI FÖLDMUNKA
Alap, árokásás, tereprendezés
Kedvezõ áron!

06-20/221-1507

PB gázpalack rendelés

LUXFERO
www.luxfero.hu

INGYENES házhozszállítással!

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

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

Telefonos rendelés esetén 
ajándék +100 Ft kedvezmény

Jogszabályváltozás miatt 
kizárólag előzetes 

megrendelésre tudjuk 
palackját kiszállítani!

SZERVO kormányművek, 
szivattyúk, kardántengelyek, 

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

www.autojavitasmiskolc.hu

Miskolc, Futó út 70.
46/432-511

TRAPÉZLEMEZ

1.290 Ft/m2-től

www.tetolemezcentrum.hu
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Rendező

BENKÓ BENCE, FÁBIÁN PÉTER

kortárs magyar dráma
GUSTAV ULMANN JÖRGSSON

„Tükörhasadás”
című novelláskötetét mintegy kihasználva

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

telefonszámot!

H-Ear Kft. 

45
27

75

45
26

37

45
26

98
45

20
97



Szuper ügyek Programozói kurzus. A Miskolcon megrendezendő - a Vodafone Magyarország támo-
gatásával - Skool Klub célja, hogy a lányokkal is megszerettesse az olyan, egyelőre jellemzően 
fiúk által kedveltebb, digitális kompetenciákat igénylő szakmákat, mint például a programozás. 
A 10 hetes képzés március 20-án veszi kezdetét és május 29-én ér véget. Összesen 15 embert 
várnak a programba, melyre a szervezők már várják a 11 és 14 év közötti lányok jelentkezését. 

A Miskolci Egyetem  ■
Műszaki Földtudományi 
Kara a Magyarhoni Föld-
tani Társulat Oktatási és 
Közművelődési Szakosz-
tályával együttműkö-
désben idén már 11. al-
kalommal rendezte meg 
az Országos Középisko-
lai Földtudományi Diák-
konferenciát. 

A március 2-3-án tartott 
rendezvényre 23 előadói ne-
vezés érkezett az ország 15 
középfokú oktatási intézmé-
nyéből, valamint Erdélyből. 
A regisztrált résztvevők szá-
ma közel 70 volt. A konferen-
cia időpontja az idei évben 
is egybeesett a 36. Miskolci 
Nemzetközi Ásványfeszti-
vállal. A konferencia zsűri-
jét neves, földtudományok-
kal foglalkozó szakemberek 
alkották. A szakmai zsűrik 

elismerően nyilatkoztak a di-
ákok teljesítményéről, látha-
tó volt a diákok földtudomá-
nyok iránti elkötelezettsége 
és szakmai felkészültsége. A 
diákkonferencia legfőbb cél-
ja, hogy összegyűjtse azokat 
a középiskolás diákokat, akik 
a földtudományok valamelyik 
ágával a tananyagon túlme-
nően foglalkoznak, kutatá-
sokat végeznek, és egy konfe-
rencia keretében lehetőséget 
nyújtson nekik, hogy az így 
szerzett ismereteiket egy-
mással és az érdeklődőkkel 
megosszák. 

Megismerhették a világ-
hírű Seuso kincsek anyag-
vizsgálati kutatásának hátte-
rét, mely nemzeti kincseket 
meg is tekinthették ezt kö-
vetően a Miskolci Herman 
Ottó Múzeumban. Bekap-
csolódtak továbbá Dr. Zsíros 

László Róbert Mi lesz a ka-
ja? című, a Kar Természeti 
Erőforrások Akadémiája ke-
retében megrendezett elő-
adásába. Az eredményhir-
detésen Dr. Mádai Ferenc, a 
Műszaki Földtudományi Kar 
dékánhelyettese, valamint a 
Magyarhoni Földtani Társu-
lat Oktatási és Közművelődési 
Szakosztályának elnöke gra-
tulált minden résztvevőnek, 
majd átadta az okleveleket 
és a tárgynyereményeket. A 
szekciókban kiosztott díja-
zások mellett a legfontosabb 

elismerés, hogy a zsűri ál-
tal legjobbnak ítélt elsődíjas 
és különdíjas középiskolás 
kutató diákok jogosultsá-
got szerezhettek az Orszá-
gos Tudományos Diákköri 
Konferenciára való nevezés-
re a témájuknak megfelelő 
szekcióba. Ott a dolgozata-
ik az egyetemi előadásokkal 
azonos szabályok szerint 
kerülnek megmérettetésre. 
Amennyiben az OTDK szek-
ció zsűrije úgy ítéli meg, hogy 
a középiskolás diák munká-
ja díjat érdemel, számára az 
OTDK bármely helyezése, dí-
ja, illetve az „OTDK junior 
díja” adható. A konferencia 
zárását követően a diákok 
csatlakoztak az ásványfesz-
tivál szakmai előadásaihoz, 
majd belevetették magukat a 
csodálatos ásványok és drá-
gakövek erdejébe.   SZI

Már lassan kiszorít bennünket a 
lakásból a ruhatárunk, panasz-
kodik Gábor a barátjának. Mégis 
nem telik el úgy egy hét, hogy a 
feleségem ne vásárolna valamit. 
Még azt sem mondhatom, hogy 
csak magára gondol, hiszen vá-
sárol a gyerekekre és számomra 
is. Hiába mantrázom, hogy ha 
egy évig nem vennénk egyet-
len darabot sem, akkor is len-
ne mit felvennünk, egyszerűen 
nem birok vele.
Saci szintén nagy ruhabolond. 
Olykor maga sem tudja miért is 
tér haza újabb és újabb cuccok-
kal. A leárazás a szenvedélye, de 
ha kifog egy turkálóban valami 
nagyon olcsót és teljesen újat, 
madarat lehet vele fogatni. Per-
sze akadnak napok, amikor kor-
holja magát. Akkor, amikor már 
nincs hová beakasztani a dara-
bot és selejteznie kell.
Petra az internetes vásárlásra 
kattant rá. A keresőjében szám-
talan kínai oldalt mentett már 
el, ahol fillérekért kaphatóak 
konyhai kütyük, játékok, ruhák, 
táskák, cipők, hamisított áruk. 
Ugyan a konyha már tele van 
olyan eszközökkel, amit maxi-
mum egy évben használ csak, 
de képtelen ellenállni a csábítás-
nak, hogy ne böngéssze estén-
ként kikapcsolódás gyanánt a 
kínálatot. És persze mindig akad 
egy giga akciós filléres darab 
amire lecsaphat.
Ahhoz nem kell makro közgaz-
dásznak lennie valakinek, hogy 
pontosan tudja, hogy ha nő a 
fogyasztás, akkor nő a gazda-
ság is. De a családi mikro gaz-
daságra ez pont ellenkezőleg 
hat. Mert ha tudatosan vásá-
rolunk, maradhatnak a családi 
büdzsében tartalékok fontosabb 
dolgokra is.
Weiser István a hazai marke-
ting egyik guruja. Ő pont arra 
tanítja a kereskedőket, hogyan 
tudnak még több terméket érté-
kesíteni a piacon a mestermeg-
győzés technikával. Az embere-
ket ő három csoportba sorolja. 
Csupán 0,1 százalék az, aki ra-
cionálisan dönt. A 98,9 száza-
lék pedig úgynevezett címkék-
ben gondolkodik, amit mások 
találtak ki számukra, amelyek-
nek nagyon kevés köze van a 
valósághoz. Az egy százalékot 
képezik az úgynevezett mes-
termeggyőzők, akik kitalálják a 
címkéket, ideákat, tehát uralják 
az emberek 98,9 százalékának 
a gondolkodását.
Amikor ezt a könyvet elolvastam 
eléggé megdöbbentem. De azt 
kell, hogy mondjam a szerzőnek 
teljesen igaza van. Korunk nyáj-
szemlélete, a befolyásolás ural-
kodik minden területen. Persze 
a választás még szabad. Még 
rajtunk múlik melyik csoport-
hoz akarunk tartozni. 

SZI – Maros Éva

RÚZS

Választás A nők ünnepe nem  ■
mindig egy gesztus 
volt csupán, egy nap 
amikor minden a szeb-
bik nem képviselőiről 
szól. Inkább egyfajta 
tiszteletadás. Mostan-
ra azonban ez is, mint 
annyi más ünnep, elég-
gé megváltozott. 

A nőnap említése során 
nem felejthetjük el, honnan 
is ered ez az ünnep. A nem-
zetközi nőnap a nők iránti 
tisztelet és megbecsülés ki-
fejezésének napja, amelyet 
1917 óta minden év március 
8-án tartanak. Bár a nők ál-
dozatkészségéről és tetteiről 
sok művész megemlékezett 
már – gondoljunk csak az 
egri nőkre, akik szurkot ön-
töttek a várfalakat ostrom-
lókra, vagy a francia forra-
dalom asszonyaira – mégis 
a munkásmozgalmak idejé-
re vezethető vissza a nőnap 
gyökere. 1857. március 8-án 

New Yorkban 40 ezer textil- 
és konfekcióipari munkásnő 
sztrájkolt a béregyenlőségért 
és munkaidő csökkentésért. 
1910 augusztusában Kop-
penhágában Clara Zetkin 
javaslatára elhatározták, 
hogy nemzetközi akcióna-
pot szerveznek. Magyaror-
szágon 1914-ben ünnepelték 
először a nőnapot, amely ad-
digra tényleg országhatáro-
kat áthidaló ünneppé vált.
Manapság azonban eléggé 
nehezen megfogható a nap 
jelentése. Általában annyi-
ban merül ki, hogy virág-
gal köszöntjük a párunkat, 

vagy női rokonainkat, kollé-
gáinkat. Esetleg bonbonnal, 
vagy más édességgel. Ennek 
fényében akár úgy is tűnhet, 
hogy egy újabb gazdasági 
ünnepről van szó. Heti kör-
kérdésünkben arra keressük 
a választ, hogy hogyan vi-
szonyul a mai kor embere a 
nőnaphoz.

Ádám (34)
Én szegfűt szoktam ilyen-

kor venni édesanyámnak 
és a feleségemnek. Most se 
tettem másképp Nem nagy 
költség, és kifejezhetem ve-
le a szeretetemet. Nagyobb 
dolgokba nem szoktam be-
levágni. Nem azért, mert 
tiszteletlen vagyok a nők-
kel szemben, csak egysze-
rűen nem gondolom, hogy 
úgy kellene kifejeznem ezt, 
hogy úton-útfélen csokro-
kat osztogatok. Ezt szerin-
tem csak a boltosok fújták 
fel így egy kis plusz profit 
reményében.

Gergely (51)
Mindkét gyermekemet 

úgy neveltem, hogy szeres-
sék, tiszteljék a nőket, és 
tekintsék egyenrangú part-
nernek mind a családban, 
mind a munka terén. En-
gem is ugyanerre tanítottak. 
Nem gondolom, hogy kell 
egy nap, amikor kampány-
szerűen kéne ezt csinálni, 
hiszen az azt jelentené, hogy 
a többi háromszázhatvan-
négyben meg egyszerűen el-
feledjük mindezt.

Katalin (42)
Lehet, én vagyok régimó-

di, de szeretem, ha nőnapon 
meglepnek egy-egy szál vi-
rággal a munkahelyemen a 
kollégák. A férjemtől nem 
várom el, hiszen nemrég 
múlt el Valentin, és neki elég 
azt fejben tartania. Viszont a 
munkahelyen így fejezhetik 
ki a figyelmességet, a törő-
dést velem szemben.

SZI - BM

Nőnap: az árusok, vagy a hölgyek ünnepe?

Középiskolás diákok sikere az egyetemen

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

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

a Kristály utcában eladó egy tégla építésű, 
60nm, 2,5 szobás, 2015-ben teljes körű-
en felújított családi ház. Új tető, nyílászá-
rók, víz- és villany, burkolatok, szigete-
lés, kerítés, egyedi, gazdaságos automa-
ta pellet fűtéssel. Ár: 9,85 M Ft. Tel: 0670-
701-2271.

a Martin-kertvárosban eladó két családi 
ház egy telken! Az utcafronti 80nm kiváló-
an alkalmas vállalkozásra: iroda, bolt, ren-
delő, fodrászat és egy 2 szintes tégla építé-
sű, 3 szobás családi ház 1000 nm-es telken. 
Ár: 10,5 M Ft. Tel: 0670-701-2271.

Görömbölyön eladó egy tégla építésű, 3 
szobás, 100 nm, jó állapotú, központi fűté-
ses családi ház, összkomfortos szoba kony-
ha melléképülettel, 450 nm telken, garázs-
zsal, pincével. Ár: 15,9 M Ft. Tel: 0670-
701-2271.

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

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

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

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

Károly utcában a Győri kapuban eladó egy 
168 nm-es, igényes, jó elosztású csalá-
di ház. 1 nappali + 4 szoba. A telek 832 
nm-es kétállásos garázzsal. Minőségi jó álla-
potú fa nyílászárók, 3 éve fűtéskorszerűsí-
tés. Nyári felújítások során: homlokzati szi-
getelés-színezés, kerítés felújítása és fes-
tése, udvaron térkövezés. Irányár: 34,9 M 
Ft. Érd.: 0630/535-7946.

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: 23,9 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.

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

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 beszámí-
tunk. Ár: 9,99 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 
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: 2018/10. 

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 - Határozottságra kell 
törekednie! A langyos víz ugyan 
soha nem volt igazán az Ön 
terepe, de most tényleg rá kell 
ébrednie, hogy nem lehet csak 

úgy ellébecolnia a dolgokat és zöld ágra 
kell vergődni a felmerülő kérdésekben. A 
bolygók vízdominanciájú állása roman-
tikus hangulatot hoz. 

Bika - A telihold körüli napokon 
belső nyugalma a külvilág 
támogató hozzáállásával tár-
sul. Otthon és a családban 
békés hangulat uralkodik, a 

munkahelyén pozitív események történ-
hetnek, amelyek az anyagi biztonságát is 
erősítik. Jelenleg sokkal eredményesebb 
a csapatmunkában is.

Ikrek - A Hold már a Skorpió  
jegyében áll, ez konfliktust 
hozhat a kapcsolataiban. Ne 
várjon maximumot másoktól és  
önmagával szemben se támasz- 

szon túlzó elvárásokat. Engedjen több sza- 
badságot kedvesének, hiszen soha nem 
élne vissza a bizalmával, kapcsolatuknak 
pedig jót tenne egy ilyen gesztus.

Rák - Csütörtöktől vasárnapig 
vannak a legjobb lehetőségei 
arra, hogy gyorsan és ered-
ményesen végezze feladatait. 
Utazásra és személyes ügyin-

tézésre is ezek a napok a legalkalmasab-
bak. Most rugalmasabb saját álláspontja 
átalakításában és rendelkezik a megfelelő 
pragmatizmussal is.

Oroszlán - Nem fog unatkozni 
a héten, a Mars bolygó tovább-
ra is megújult cselekvőerőt 
jelez az Oroszlán szülötteknek. 
Most azok érzik ezt leginkább, 

akik augusztus közepe táján születtek. 
A hétvégén a Hold az utazásokat és a 
kapcsolatteremtést támogatja, lehetőleg 
vasárnapra időzítse találkozásait.

Szűz - Egész héten egyetlen 
feladatra kellett volna igazán 
koncentrálnia, de nem talált 
megoldást, csak tologatta a 
problémát. Ezt már nem teheti 

tovább, mert a határidők nagyon szoron-
gatják. A mai napon elég inspirációt és 
lelkesedést érezhet ahhoz, hogy minden-
nek a végére járjon!

Mérleg - Egy probléma már 
régóta nyomasztja, mely talán 
a társával, vagy éppen a társta-
lanságával áll kapcsolatban. 
Amíg nem tudja megoldani 

ezt a gondját, nem fog tudni továbblépni 
az életében. A megoldás azonban nem 
feltétlenül jelent változást. Lehet, hogy 
csak meg kell békélnie helyzetével.

Skorpió - A Hold az Ön je-
gyében jár, ezért a kedve igen 
csapongó lehet. Ma is minden- 
félébe belekezd, de lehet, 
hogy a kitartás ma nem az 

erőssége. Az érzelmei vezérlik, ami nem 
baj, csak nehezebb megfelelnie a mun-
kahelyi elvárásoknak. Olyan feladatokat 
vállaljon most el, amit valóban szeret!

Nyilas - Nehéz ellenállnia 
egy jól fizető munkának,  
pedig előre tudja, hogy 
sokkal kevesebb ideje jut 
majd önmagára és az Önhöz 

közel állókra is. Valami történik Önnel,  
aminek néhány éve, vagy néhány hónapja 
még örült volna, ma azonban csak 
zavarja.

Bak - A családja felbolygathatja 
a nyugodt, előre megtervezett 
életét: kedden Merkúr, szerdán 
Vénusz lép be a Kosba. 
Meglehetősen kelekótya 

ötletekkel bombázhatják, amitől kiborul-
hat. Kár lenne! Alkalmazza a jól bevált 
módszert: húzza az időt és ne döntsön 
semmiben kellő körüljárás nélkül!

Vízöntő - Növekvő fizikai 
erőnlétet mutatnak a bolygók  
a Vízöntő számára, annak elle-
nére, hogy a telihold időszaka 
a februáriaknak zaklatottabb 

lehet. Azok a legeredményesebbek, akik 
merészségük és vállalkozó kedvük mel-
lett rászánják az időt arra, hogy alaposan 
kimunkálják projektjeiket. 

Halak - Ez a telihold az Ön 
átváltozási lehetőségeinek 
a napja, amikor különleges 
inspirációban lehet része. Alko-
tótevékenységével elismerést 

szerezhet, ezért tegyen meg mindent, 
hogy új lehetőségekhez jusson. Aki már-
ciusban született, egyre energikusabb és 
magabiztosabban 

 HOROSZKÓP 11. HÉT (2018. március 12-től március 18-ig)

LAKÁS- ÉS CSALÁDI HÁZRA

ENERGETIKAI
TANUSÍTVÁNY

(ZÖLDKÁRTYA)

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

LAKÁSOKAT VÁSÁROLOK 
KÉSZPÉNZÉRT, 
JELZÁLOGGAL 

TERHELTET IS!

% 06-30/985-3559

ATLAS-HAUS
TÁRSASHÁZKEZELÕ KFT. 

TÁRSASHÁZAK KÖZÖS KÉPVISELETE
www.atlashaus.hu 

Miskolc, 
Arany János utca 35. Földszint 1. 

Telefon: 46/ 321 607
Mobil: 30/ 9458 555 

HA ELÉGEDETLEN, VÁLTSON!

SZEMLÉL
ETTEL
ÚJ

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

Exkluzív ingatlanközvetítő 
és pénzügyi tanácsadó

Szinva-Ház
Ingatlaniroda
3530 Miskolc, Katalin út 9. 1/2.

Mobil: +36-30/535-7946
Telefon: 46/784-557

e-mail: 
szinvahazingatlan@gmail.com

Gyors eladás, 
külföldi partnerkapcsolat, 

10 éves szakmai tapasztalat.
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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.

Miskolc-szirmán 2 szoba, összkomfortos 
családi ház, szoba-konyhás lakható mel-
léképülettel, garázzsal, 200 négyszögöl 
telken, bútorozottan, azonnali költözéssel 
eladó. Ár: 20 M Ft. Tel.: 0630/9983-689, 
0630/9352-685.

Miskolc-szirmán egyszobás, összkomfor-
tos lakás 788 m2 telken tulajdonostól eladó. 
Irár: 8,9 M Ft. Tel.: 0620/9575-090.

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.

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+40 nm nappali+200 nm 
melléképület, műhely, garázs 1100 nm tel-
ken. Ár: 13 M Ft. Tel: 0670-701-2271.

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

l a K á s e l a d á s

a Bársony János úton eladó egy 4. emele-
ti, 2 szobás, jó állapotú távhős panellakás. 
Kiváló közlekedés, biztonságos, jó környék 
jellemzi az ingatlant. Tiszta, rendes lakókö-
zösség és lépcsőház várja az új lakókat. Ár: 
8,39 M Ft. Tel: 0670-701-2271.

Győri kapuban eladó felújított, 65 m2, 1+2 
félszobás, panelprogramon átesett, mért 
fűtéses, 4. emeleti, azonnal költözhető lakás. 
Irányár: 11,2 M Ft. Tel.: 20/442-6653.

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

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

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

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

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

M
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A Kukori ajánlata!
Igényes környezetben kiváló magyar termékekkel, 

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

sajtkülönlegességekkel, óriási akciókkal,
tartósan alacsony árakkal gyors kiszolgálással 

várjuk kedves Vásárlóinkat! 

Hétvégi akció!
(a készlet erejéig érvényesek)

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

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

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

ELFOGADÓHELY

Szépkártya 
Erzsébet utalvány

VISA-kártya

l Csirke faros comb  339 Ft/kg 
l Csirke comb�lé  799 Ft/kg 
l Egész csirke  569 Ft/kg 
l Sertés comb  979 Ft/kg 
l Sertés bn.zsírszalonna  499 Ft/kg 
l Marha comb  2190 Ft/kg 
l Marha oldalas  1190 Ft/kg
l Marha hátszín  1490 Ft/kg
l Sertés zsír 1 kg  450 Ft/db
l Tojás  40 Ft/db

Hagyományos
érleléssel készült:
l kötözött combsonka  1799 Ft/kg
l csülök  1199 Ft/kg
l tarja  1999 Ft/kg
l angol szalonna  1999 Ft/kg
l szív sonka  1999 Ft/kg
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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 utcában, tégla építésű, gázkonvek-
toros, 2. emeleti, 28 nm garzonlakás eladó, 
akár albérlővel együtt is. Tiszta rendes lép-
csőház és jó lakóközösség jellemzi az ingat-
lant. Ár: 4,79 M Ft. Tel: 0670-701-2271.

Gyönyörű környezetben Komlóstetőn, 56 
m2, 2 szobás, II. emeleti, gázos, felújított, 
erkélyes, pincés lakás eladó. Tel.: 20/503-
9615.

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.

az Aba utcán eladó egy 3. emeleti, teljes körű-
en felújított, 51 nm, 2 szobás lakás. Víz, vil-
lanyvezetékek, burkolatok, konyhaszekrény, 
gáztűzhely új. A műanyag ablakok redőnnyel 
és rolós szúnyoghálóval vannak felszerelve. 
Ár: 9,9 M Ft. Tel: 0670-701-2271.

Katowice utcában eladó egy 43 m2-es, 
1+félszobás, gépészetileg is felújított ingat-
lan. Gázfűtéses, új nyílászárókkal, új bejára-
ti ajtóval, modern, szigetelt házban. Az ingat-
lanhoz franciaerkély is tartozik. Irányár: 7,7 
M Ft. Érd.: 0630/535-7946.

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

sajószentpéteren a Péch Antal utcában eladó 
egy második emeleti 1+2 félszobás, jó állapo-
tú, tehermentes, azonnal költözhető, gázkon-
vektoros társasházi lakás, akár bútorozva is. 
Ár: 4,99 M Ft. Tel: 0670-701-2271.

soltész Nagy Kálmán utcában eladó egy 79 
m2-es, 2. emeleti, 2 és félszobás polgári típu-
sú lakás. Alkalmi áron, rendkívül jó átalakítá-
si lehetőségekkel!! Az ingatlanhoz egyedül-
állóan lift is tartozik! Irányár: 12,5 M Ft. Hív-
jon: 0630/535-7946.

l a K á s K e r e s é s  

a befektető partnerek részére keresek házat, 
lakást, telket, pincét, garázst, 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.

avason, Szentgyörgy út közelében földszinti 
lakást vásárolnék. Tel.: 0630/375-8808.

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

 
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 MÁRCIUSI
AJÁNDÉKOT!

ÓRIÁSI VÁLASZTÉK, KEDVEZŐ ÁRAK!
Nálunk nem kell bejelentkezni,

bármikor jöhet 8.00–17.00 óra között!

3527 Miskolc, József Attila u. 51. Tel.: 46/413-756

MEGÉRKEZTEK AZ ÚJ NYÁRI GUMIK!
GUMIDISZKONT ÁRUHÁZ

25
év

    Épületgépészeti kis- és nagykereskedés 

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

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

VÍZ, GÁZ, FÛTÉS
szerelésekhez szükséges.

CSOK-os 
kivitelezésekhez 
NAGYKER árat 
biztosítunk  

Mindent egy helyrõl ami a 

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

!
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eladó ingatlanokat keresek érdeklődőink 
számára Miskolc területén és vonzáskörze-
tében. Ingatlanát rövid határidőn belül, tel-
jes körű szolgáltatással értékesítjük. Hívjon 
bizalommal! Tel.: 0670/450-5189.

eladó lakást keresek 1,5 szobástól - 55 
m2-ig, max. 6 M Ft-ig. Tel.: 0620/770-
9921.

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 
végrehajtás alatt  vagy közüzemi tartozás-
sal terhelt, esetleg hosszú távú bérlés is 
érdekel. Tel: 0620/370-6985. 

é P í t é s i  t e l e K

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

Görömbölyön, a Lavotta úton 600 nm kiváló 
belterületi építési telek, lebontandó kis ház-
zal eladó. Víz villany bent, a többi a telek 
előtt. Ár: 5,3 M Ft. Tel: 0670-701-2271.

Hejőcsabán aszfaltozott út mellett, jól meg-
közelíthető, csendes környezetben 2761 
nm-es zártkerti telek akár 84 nm alapterü-
letű lakóingatlan építési céljára is eladó. Ár: 
2,5 M Ft-tól. Tel: 0670-701-2271.

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

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

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.

Győri kapuban 2 szobás lakás kiadó. Tel.: 
06-20/496-4028.

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

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

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.

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!

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

@

GYÓGYTORNA
AZ ERZSÉBET FÜRDŐ GYÓGYÁSZATI ÉS SZŰRŐKÖZPONTBAN!

Miskolc, Andrássy út 10-12. (4 emeletes ház alatt
(Gyuri bácsi Gyógynövényboltja mellett)

EXTRA BÁLA 
és MOLETTI 
nem csak 
moletteknek!
Szenzációs
tavaszi vásár!

Újra nagy méretek 
AKCIÓBAN!

34-62 
méretig

Jöjjön!

Felöltöztetjük!

Nagyméretű kabátok, 
blézerek, farmerok, 
nadrágok, blúzok stb.

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 9-től 23-ig.

Amplifon Hallásközpont

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

amplifon.hu
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Ü d Ü l ő ,  n y a r a l ó

eladó Tiszatarjánban egy üdülőterület, víz, 
villany van, és két komfortos nyaraló beren-
dezve. Horgásztavak 300 m-re. 500.000 Ft-
tól. Tel.: 06-20/437-1485.

F ö l d ,  K e r t 

Hejőcsabán zártkert 880 m2 eladó. A tel-
ken villany, pince, kis faház, fúrt kút. Gáz, 
víz a szomszéd telkéről bevezethető. Irány-
ár: 1,9 M Ft. Tel.: 46/369-807.

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, marógé-
pet, kompresszort, invertert, kis gépeket. 
Tel.: 0670/624-5475.

H O B B i ,  s P O r t ,  j á t é K e s z K .

Flippereket vásárolok akár működés-
képtelen állapotban is. Tel.: 0630/644-
4486.

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.

szeMélyaUtóKat, kisteherautókat 
vásárolok azonnali készpénzfizetéssel! 
Bármilyen korú, állapotú érdekel! Tel.:  
0630/231-7750.

á l l a t

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

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

tyúkvásár! Sajólád Gyömrőpusztán márc. 
15-től 9-14-ig, vasárnap kivételével. Ár: 500 
Ft/db. Tel.: 0620/217-4755.

r é G i s é G ,  é K s z e r ,  G y ű j t e M .
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Úgy tűnik, az idő bebizonyította, hogy 
az olcsón készíttetett szemüveg is lehet 
jó minőségű és időtálló. Az immáron 
nyolcadik éve működő, szokatlanul olcsó 
árairól híres Válság Szemüvegdiszkontot 
üzemeltető céget Magyarország 
legmegbízhatóbb cégei közé sorolta a 
független európai minősítő. A diszkont az 
utóbbi években egyre népszerűbb lett a 
tehetősebb vásárlók körében is.

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

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

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

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

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

A SZEMÜVEG NEM LUXUS!
8 éves a Válság Szemüvegdiszkont®

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

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

www.olcsoszemuveg.hu l www.valsagdiszkont.hu

A gombák természetes erejének ismerete több évezredre 
nyúlik vissza. A gyógygombakivonatok az immunrendszer 
szabályozásán keresztül nyújtanak segítséget az egészség szabályozásán keresztül nyújtanak segítséget az egészség 

Max-Immun Gyógygomba Inf. Központ
Miskolc, Lehel u. 2.
+36-46/508-768
www.max-immun.hu,  info@max-immun.hu

SZOCIÁLIS
ÉTKEZTETÉS

NYUGDÍJASOK,
ROKKANT-

NYUGDÍJASOK
RÉSZÉRE!

EGY EBÉD ÁRA KISZÁLLÍTÁSSAL:

390 Ft/ebéd/fő
Az Arany Kanál Szociális 

Étkeztető Szolgálat kedvezményes 
étkeztetést biztosít

A és B menü választási lehetőséggel! 
Az igénybevétel feltételeiről 

érdeklődjön
a 46-780-160, 06-70/773-9607-es

telefonszámokon v. személyesen
a Miskolc, Arany János u. 25. Fsz./3.

VÁRJUK HÍVÁSÁT!
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SUPER ASIA DIVATÁRUHÁZ

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

40%
50%
60%
70%

Utalványokat elfogadunk!

Megbecsüljük
értékeit!

RÉGISÉGBOLT
Régiséget, órát, bútort, festményt, 
régi játékot, hagyatékot, porcelánt,
érméket, retro tárgyakat vásárolunk

06-30-461-7708

ingyeneskiszállás100%értékgarancia

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

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

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

Vásárolnék könyveket, könyvtárakat, por-
celánokat, bútorokat. Mindenféle gyűjte-
ményt készpénzért. Tel.: 30/8383-649.

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 és szállítólevél-
lel. Tel.: 06-20/958-6233. AA5946453.

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

Konyhakész, kalodás tűzifa számlá-
val 11.000 Ft/m3. Ingyenes kiszállítás. 
Tel.: 06-70/590-4645, 06-30/550-3930. 
AA-5917776.

tavaszi akció! Dió, kocka, darabos szén 
közvetlen a bányától. Gyors kiszállítás, akár 
hétvégén is. További információ: 06-70/545-
7791.

e G y é B  K e r e s é s

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

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, 
lomtalanítás háztartási gépeket, vashulla-
dékot. Tel.: 06-20/616-6303.

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

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

Felesleges bútorzatát akár ingyen elszál-
lítom. Hagyatéki lakáskiürítését tel-
jes körűen vállalom. Pincétől-padlásig, 
takarítással együtt, hétvégén is. Tel.: 
0630/631-7105.

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

ingyen lomtalanítás cserébe pár használ-
ható dologért. Tel.: 20/353-4938.

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

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

Vásárolnék készpénzért hűtőt, mosógé-
pet és mindennemű háztartási készüléket 
szállítással. Tel.: 46/561-403.

s z O l G á l t a t á s  K í n á l a t

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

Szeretné, ha társasháza hatékonyabban működne? Csökkentené a rezsiköltségeket?
Nagyobb kényelemre vágyik? Vagy szebb környezetre?

Az OTP Business Társasházi Pályázattal most az Ön lakóközössége is részesülhet a pályázati alapból.
Négy kategória – számos nyertes − 20 000 000 forint elnyerhető támogatás − értékes ajándékutalványok. 
 
Pályázzon és nyerjen!
Az első 500 teljes körű pályázati anyagot benyújtó pályázónak a Társasházi Háztartás (THT) című szaklap
1 éves előfi zetését adjuk ajándékba.

Az idei évben a nyertes pályázatok beadójának többszörösen is megtérül a munkája!
A nyertes társasház/lakásszövetkezet pályázatának benyújtója 100 000 forint értékű ajándékutalvánnyal  
kerül jutalmazásra.

Részletes feltételek: www.otpbusiness.hu/tarsashazipalyazat • 06 1 366 6030

A tájékoztatás nem teljes körű, és nem minősül ajánlattételnek, célja kizárólag a fi gyelem felkeltése. 

Nyerjen fejlesztési támogatást lakóközösségének!

Az OTP Business Társasházi Pályázat
a kaputelefon-rendszer fejlesztésében
is segíthet.

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!

SZERKESZTŐSÉG, HIRDETÉSFELVÉTEL:
3526 Miskolc, Zsolcai kapu 3. 

Tel./fax: 06-46/502-901
E-mail: miskolc@szuperinfo.hu

Internet: www.szuperinfo.hu

MISKOLC

SZERKESZTŐSÉGÜNKBEN

az ország
bármely

SZUPERINFÓJÁBA
feladhatja hirdetését!

      Szuperinfó Miskolc

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

díjmentes kiszállás. 
Érd.: 70/456-3337

„PUMPI” DUGULÁS-
ELHÁRÍTÁS
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Palatetõ bontásnélküli felújítása színes, 
mintás, bitumenes zsindellyel. Ingyenes 
árajánlatkészítés. Akció -10%. 06-30/229-
2206, www.palatetofelujitasjavitas.hu

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

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

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

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

jóslás kártyával. Szerelmi kötés, rontás 
levétel. Telefonon is. Vibrációs fogyókúra 
ugyanott. Tel.: 0646/353-518, 0620/247-
4058.

lapostető hő-vízszigetelés, bádogos mun-
kák, palatetők mosása, bontás nélküli szi-
getelése bitumenes-mintás lemezzel. Tel.: 
70/595-7105.

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

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

M U n K a H e l y e t  K í n á l

B kategóriás jogosítvánnyal rendelkező 
embert keresek. Tel.: 0670/678-50-39.

Teljes tavaszi
árukészlet csere!

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

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

+36-70/882-3984

dugulaselharitas-miskolc.net
Végső Ádám

MINDENFÉLE 
kőműves munkát,  

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

FEKETEFEHÉR SZAKBOLT
Miskolc, Batóház földszint 25. üzlet, 

a folyosó végén (a Ruhadoktor mellett) 
Egyes ruhák 40% engedménnyel!

 Blézerek, blúzok érkeztek!
Ajánlat: kardigánok, sapkák

Stílus DivatáruStílus Divatáru

DUNNÁBÓL PAPLANKÉSZÍTÉS
LAKÁSTEXTIL - RÖVIDÁRU 

RUHAJAVÍTÁS, CIPZÁR CSERE.
3561 Felsőzsolca, Kassai út 6. 

Tel.: 46/383-437
Nyitva: H, P: 9-17 l K: 10-14 l Sz, Cs: 9-14 l Szo-V: zárva

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

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

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

elnyert ˝Legvonzóbb munkáltató a kiskereskedelemben” elismerés mellett.

Amennyiben szeretnél részese lenni sikereinknek, akkor most lehetőséged nyílik 
munkatársként csatlakozni hozzánk, az alábbi pozíciókba:

Mire számíthatsz nálunk?
•    A dm üzletpolitikájának megvaló-

sítása

•    Szakszerű tanácsadás nyújtása 
a vásárlóknak

•    Pénztárgép kezelése

•    Árupakolás, a polcok feltöltése

•    Pontos készletszámolás, 
leltáro zásban való részvétel

•    Munkaterület rendben  
és tisztántartása

És mi mit kérünk tőled? 
•      Önálló, felelősségteljes  

munka végzés

•     Jó kommunikációs képesség

•    Pontos, precíz munkavégzés

•    Jó problémamegoldó készség

•    Fizikai munka iránti nyitottság

•    Rugalmas munkaidő beosztás
Mi növelheti tovább  
az esélyeidet? 
•    Szakirányú eladói tapasztalat

•    Szakirányú kereskedelmi  
végzettség

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

jelentkezz a www.karrier.dm.hu oldalon 
az „Állásajánlataink menüpont alatt.

TAKARÍTÓ MUNKATÁRS
határozatlan idejű munkaviszony

Mire számíthatsz nálunk?
•    Az üzlettér, az irodahelység  

és a raktár tisztántartása

•    Bevásárlókocsik és kézi kosarak 
tisztítása

•    Üvegfelületek tisztántartása (fotó-
pult, parfümszekrény, bejárati ajtó)

•     Az üzlet előtti terület tisztítása

•    Elvégzett takarítási feladatok 
adminisztrálása

És mi mit kérünk tőled? 
•    Alapfokú iskolai végzettség

•    Fizikai munka iránti nyitottság

Mi növelheti tovább 
az esélyeidet? 
•    Hasonló munkakörben szerzett 

gyakorlat

•    Szakirányú eladói tapasztalat

ELADÓ-PÉNZTÁROS
határozatlan idejű munkaviszony

Hova keressünk új munkatársunkat?
3530 Miskolc, Andrássy Gyula utca 32. – heti 25 óra

3527 Miskolc, József Attila u. 87. (Miskolc Auchan) – heti 20 óra

Hova keressünk új munkatársunkat?
3527 Miskolc, József Attila u. 87. (Miskolc Auchan) – heti 20 óra

Álláshirdetések
folytatása a 12. oldalon!

Aszaló Község Önkormányzata pályázatot hirdet

két fő tanár  
munkakör betöltésére, 1 fő informatika tanár  

és 1 fő műhelyfoglalkozás oktató
Határozott idejű 2019.12.31-éig, teljes munkaidős munkaviszonyban.

A munkavégzés helye: 3841 Aszaló, Rákóczi út 87. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 20.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 21.

A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.

A pályázatok benyújtásának módja: 
 Személyesen, vagy postai úton az 
 Aszaló Község Önkormányzata (3841 Aszaló, Rákóczi út 87.) 
 vagy aszalohivatal@chello.hu e-mail címre történő megküldésével.
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Szuper ügyek

A miskolci Gyarmati  ■
Dezső Sport Általános 
Iskola csapatai parádés 
teljesítményt nyújtva, 
négy kategóriából hár-
mat megnyertek, egy-
ben pedig ezüstérme-
sek lettek a február 
utolsó hétvégéjén, a 
borsodi megyeszékhe-
lyen megrendezett 
Grundbirkózás Diák-
olimpia Országos Dön-
tőjében.  

Ugyanitt a Kazincbarcikai 
Pollack Mihály Általános Is-
kola egy-egy második és har-
madik hellyel zárt, ami szin-
tén dicséretes. A hazai iskolai 
sport versenysorozatok törté-
netében soha nem volt még 
példa arra, hogy három-há-
rom olimpiai- világbajnok- 
és Európa-bajnok sportolói 
is megtisztelte jelenlétével a 
nebulókat és a házigazdákat. 
A Magyar Diáksport Szövet-
ség (MDSZ) megbízásából a 
Borsod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei Diáksport és Szabadidő 
Egyesület, a Miskolc Városi 
Szabadidősport Szövetség, 
mint rendezők a Generali 

Arénában üdvözölhették 
Együd-Máthé Vivien világ-
bajnok öttusázót, az MDSZ 
osztályvezetőjét, Varga János 
olimpiai bajnok, kétszeres vi-
lágbajnok birkózót, Majoros 
István olimpiai bajnok bir-
kózót, Komáromi Tibor há-
romszoros világbajnok, olim-
piai ezüstérmes birkózót, a 
Magyar Birkózó Szövetség 
(MBSZ) alelnökét, Kovács Ist-
ván birkózó világbajnokot, 
az MBSZ alelnökét, Dombi 
Rudolf olimpiai bajnok kaja-
kost, az MDSZ menedzserét. 
A kategóriánkénti hét súly-
csoportban kiírt erőpróba 
versenybíróságának elnöke 
sem volt akárki, ezt a posztot 
Deák Bárdos Mihály, birkózó 
Európa-bajnok, ötszörös vb-
ezüstérmes, a Miskolc Városi 
Sportiskola szakmai vezetője 
töltötte be. 

Török Dezső, a megyei köz-
gyűlés elnöke beszédében 
megemlékezett a hazai és a 
helyi birkózó hagyományok-
ról, a nagy nevű elődökről, 
a sportág jeles személyisé-
geiről és követendőnek ne-
vezte azt a kezdeményezést, 
ahogy a diáksport szövetség 

újra felkarolta a grundbirkó-
zást. - Miskolc városa kiemel-
ten támogatja a sportot, ezen 
belül a diáksportot is, mely-
lyel jelentős mértékben hoz-
zájárul ahhoz, hogy évente 
legalább egy országos döntő-
nek otthont adjon a borsodi 
megyeszékhely – jelentette 
ki Rakaczki Zoltán sportért 
felelős polgármesteri biztos. 
- A sportágban dolgozó nagy 
bajnokok, Repka Attila, Deák 
Bárdos Mihály, Jászkai Imre, 
Lakatos Győző, Juhász Sán-
dor példát és motivációt jelen-
tenek az utánpótlás képvise-
lőinek. Erre alapozva is azt 
mondhatom, hogy a miskolci 
birkózásnak nagyon pozitív 
jövőképe van!

Az első versenynapon az 

I. korcsoport képviselői csa-
táztak az érmekért és dobo-
gós helyezésekért. A döntőt 
kiharcoló 10-10 csapat közül 
betegségek, visszalépések mi-
att a lányoknál a távolmara-
dó makóiak, nagydobszaiak, 
pécsiek, szegediek, szigetvá-
riak miatt, csak öt együttes, 
míg a fiúknál a szegediek nél-
kül kilenc egység kezdte meg 
a négy küzdőtérre kiírt ver-
senyt. A gyengébbik nem kör-
mérkőzéses formában, míg a 
fiúk két csoportban viaskod-
tak. A lányok között a mis-
kolci Gyarmati Dezső Sport 
Általános Iskola rendkívül 
magabiztossággal menetelt és 
meg sem állt az első helyig. A 
fiúk között a Gyarmati a fővá-
rosi Gyulai István Általános 

Iskola csapatával döntőzött 
és nyert, így a kettőből két 
aranyéremmel teljes lehetett 
az örömük. 

A második versenynapon a 
II. korcsoportos finalistákon 
volt a sor. A lányoknál borso-
di házi-döntőt tekinthettek 
meg az érdeklődők, melyben 
a miskolci Gyarmati színvo-
nalas csatában, 5-2 arányban 
múlta felül a kazincbarcikai 
Pollackot. A fiúk utolsó talál-
kozóján az volt a nagy kér-
dés: a Gyarmati vajon 100 
%-ot hoz-e a két nap során és 
begyűjti négyből 4. aranyér-
mét is. Nos a fővárosi Gyulai 
iskola ellenében lebirkózott, 
kiélezett ütközetben, az utol-
só mérkőzést 5-4 arányban 
elveszítve végül ezüst jutott 
nekik, akik így is fantaszti-
kusan helytálltak. Csak úgy, 
mint a rendezők, akik alig 
győzték fogadni a tanároktól, 
csapatvezetőktől, szülőktől, 
a birkózó szövetség tisztség-
viselőitől, a bírói testület tag-
jaitól a szakmai színvonalért, 
az egyedülálló hangulatért, a 
kiváló versenyért feléjük ér-
kező gratulációkat.

SZI

Reinecker Szandra fi- ■
atal festő a Miskolci 
Nemzeti Színházban mu-
tatkozott be először.

A Nagyszínház emeleti né-
zőtéri társalgójában március 
8-án nyílt Reinecker Szand-
ra bemutatkozó kiállítása. A 
tárlaton 30 képet láthat a kö-
zönség. Az alkotások egy hó-
napon keresztül tekinthetőek 
meg a színház közönsége szá-
mára. A jogászként végzett 
művész két éve fest jellemző-
en akril festékkel vászonra, 
vagy farostra képeket, de szí-
vesen kísérletezik különböző 
vegyes technikákkal is. Nem 
tanulta a képzőművészetet, 

autodidakta módon sajátítot-
ta el a technikákat, gyakran 
az interneten elérhető vide-
ók segítségével. Művei több-
ségükben figurális és abszt-
rakt képek, témáit tekintve 
pedig a nőiség, az emberi ér-
zések, érzelmek jelennek meg 
bennük. A sokszínű, erőteljes 

figurális alakzatokról Picasso 
képei juthatnak a szemlélődő 
eszébe. Reinecker Szandra el-
mondta, a festészet szeretetét 
és a művészi vénát valószínű-
leg festőművész nagyapjától 
örökölhette, akit sajnos nem 
ismerhetett, a végső lökést 
viszont ahhoz, hogy ecse-
tet ragadjon, kisfia születése 
adta meg számára. – Először 
csak gyakorlásképp, az alko-
tás öröméért kezdtem festeni, 
hiszen rengeteg szabadidőm 
lett, ahogy otthon maradtam 
a gyermekemmel. Aztán rá-
jöttem, hogy a bennem lévő 
képeket, színeket, érzéseket 
megvalósítani a vásznon jelen-
ti az önkifejezést számomra.  

A tárlaton egy olyan kép is ki-
állításra kerül, amelyet a mű-
vész kisfiával együtt készített. 
– Volt otthon egy két méter-
szer másfél méteres vásznam, 
ami nagy kihívás volt a mérete 
miatt, így nem tudtam eldön-
teni, mi is szülessen belőle. A 
másfél éves kisfiam viszont 
elkezdett rá rajzolni ceruzá-
val. Meglepően jól komponált 
firkát sikerült alkotnia, ami 
beborította az egész vásznat 
– meséli nevetve Reinecker 
Szandra. – Akkor jött az öt-
let, hogy ezt használjam alap-
nak, és elkezdtem különbö-
ző figurákkal megtölteni ezt 
a keretet. 

SZI 

Vádemelési javaslattal  ■
élt a rendőrség két miskol-
ci fiatalemberrel szemben, 
akik összevesztek, majd az 
állatviadalokhoz hasonló-
an kutyáikat egymásra 
uszították.
Állatkínzás bűntett elkövetésé-
nek megalapozott gyanúja mi-
att folytatott büntetőeljárást a 
Miskolci Rendőrkapitányság egy 
27 éves és egy 21 éves helyi la-
kossal szemben. A gyanúsítot-
tak 2017 júniusában szóváltás-
ba keveredtek egymással, hogy 
melyikük kutyája szebb és erő-
sebb. A fiatalemberek a vitát az 
állatviadalokhoz hasonlóan dön-
tötték el, a négylábúakat egy-
másra uszították. A kutyák vé-
resre marcangolták egymást, a 
küzdelmet pedig videóra vették. 
Az ügyben indított nyomozást a 
Miskolci Rendőrkapitányság a 
napokban befejezte és az irato-
kat vádemelési javaslattal meg-
küldte az ügyészségnek.  SZI

Fiatal festőnő kiállítása a színházban Állatviadal

Az év játékvezetője tiszaújvárosi. Az MLSZ megyei igazgatóságának 
illetékes testülete, a tiszaújvárosi Rendek Istvánt választotta meg az elmúlt év 
legjobb labdarúgó játékvezetőjévé. A 42 éves Rendek István 1997-ben végezte el 
a játékvezetői tanfolyamot. Játékvezetői arc poeticája: a legfontosabb a tökéletes 
szabályismeret mellett a fizikai felkészültség, a határozottság és a szerencse.

 Fotó: Varga Tamás

Fotó: MNSz

Gyarmati-parádé a grundbirkózó országos döntőben
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alKalMazOttat felvesz ingatlaniroda fő 
vagy másodállásba (alapbér+ jutalék). Tel:. 
0630/334-5262.

ápoló végzettséggel napi 8 órában, fekvő 
idős nő mellé, vért venni és infúziót beköt-
ni tudó ápolót keresünk, 60 év alatt. Tel.: 
0630/375-8808.

Balaton-parton, gyenesdiási étterem keres 
éves, illetve szezonális munkára szakácso-
kat, közétkeztetésben jártas szakácsokat, 
főzőasszonyokat, konyhai kisegítőket, fel-
szolgálókat (lehet pályakezdő is)! Bérezés 
200.000 Ft- 400.000 Ft/hó. Szállás megold-
ható. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal:  
zsinkone.livia@freemail.hu,  +36-30/9360-
907.

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

KarBantartói állás gépész/villamos 
területen. Kiemelt bérezés, szállás és 
utazás biztosítva. Állandó, hosszú távú 
munkalehetőség Tatabányán multi kör-
nyezetben. Önéletrajzokat a  multi.tata-
banya@gmail.com  címre várjuk.

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

Miskolci élelmiszer vegyes üzletbe alkalma-
zottat keresünk, nyugdíjas is lehet. Érdek-
lődni: 8-19-ig Telefonszám: +3620/410-
6463.

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

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

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

KFt keres gyakorlattal rendelkező vil-
lanyszerelőket alapszerelésre. Nettó 
1500.-Ft-/óra. Szállás, utazás, napi elő-
leg megoldott. Tel.: 06/30-197-7141, 
06/20-323-2208.

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

ruházati üzlet takarításához keresünk 
kollégákat részmunkaidőbe, délelőtti idő-
beosztással. Bér: nettó 600 Ft/óra. Érd.: 
+3630/913-7353.

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

M U n K a H e l y e t  K e r e s

63 éves nyugdíjas nő betegfelügyeletet és 
gyermekfelügyeletet vállalna. Tel.: 30/4845-
239.

t á r s K e r e s é s

165/65/70-es, miskolci, fiatalos, csinos, igé-
nyes nő társat keres. Tel.: 0620/577-7364.

40-50-es, sportolni szerető, csekély italt 
kedvelő, nemdohányzó, utazni szerető, rajon-
gást kiváltó és elváró, önzetlen, karcsú höl-
gyet keres önző, életvidám boldogtalan férfi. 
Jelige: Boldogságod az én örömöm.

62 éves férfi vagyok, rendezett körülmények 
között élek. Barátnőt keresek tartós kapcso-
latra. Tel.: 0630/632-5342.

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

Vénusz Társközvetítő. Alapítva: 1986-ban. 
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.: 
06-30/977-6495 vagy 06-30/944-9398  
www.frankvendeghaz.hu

Felveszünk műgyanta
padlóbevonat készítésében

jártas dolgozót
(festőt, burkolót).

Elérhetőség: 06-20/9392-670    
E-mail: felvikorr@gmail.com

Gyakorlattal rendelkező 
valutapénztárost 
keresünk Miskolc belvárosába. 

Önéletrajzokat a 
miskolczi.allas@gmail.com 

címre várjuk.

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.

Szórólapok, 
reklámkiadványok

terjesztésére 
megbízható, 

kézbesítésben jártas 
munkatársakat keresünk 
Martinkertváros 

és Szirma
területekről.

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

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

Ingyenes szállás 
Utazási költségtérítés

Előlegrendszer

AMIT BIZTOSÍTUNK:

BOS AUTOMOTIVE 
P. M. BT.

nettó140000-200000 Ft 
+cafetéria/hó 

Több műszakos munkarend

/nyugatimelo www.jobmotive.hu

Hosszú távú munkalehetőség, 
kiváló munkakörnyezet.

MOSONSZOLNOK, 
GYŐRLADAMÉR

06 70 639 9920

BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT KERESÜNK

AZ AUTÓIPARBA
BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT KERESÜNK

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

Ingyenes szállás 
Utazási költségtérítés

Előlegrendszer

AMIT BIZTOSÍTUNK:

GYŐR-MOSON-SOPRON
MEGYE

140000 Ft-tól 

Több műszakos munkarend

AZ AUTÓIPARBA

/nyugatimelo www.jobmotive.hu

Hosszú távú munkalehetőség, 
kiváló munkakörnyezet.

06 70 315 8492

próbaidő után akár
nettó

200000 Ft-ig 
 +cafetéria/hó

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. 

 
Kiemelt bérezés, havonta 
nettó 18 800 Ft Cafeteria 
juttatás, telj.arányos bónusz, 
lakhatási támogatás, havonta 
2x-i hazautazás támogatása.

Kandallógyártó cég -
 székhelyére 

 szakmai tapasztalattal 
rendelkező munkatársakat keres az 
alábbi területekre:

Jelentkezés: 
szemelyugy@hu.edilkamin.com 

vagy 95/520-880.

Miskolci hipermarketbe
POLCTÖLTŐT keresünk alkalmi
vagy állandó munkavégzésre.
Munkaidő napi 5–6 óra heti
6 napban. Kezdés akár azonnal.

Érd.: 06-30/640-30-23
45
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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.

Miskolcra, 8 órás munkarendben,
kereskedelmi munkakörbe, kassza 

ismerettel rendelkező, helybeli vagy vonzás-
körzetében élő hölgyek jelentkezését várom! 

Műkörmös végzettség előny! 
Fényképes önéletrajzokat az alábbi e-mail 
címre várok: baroczi.erika@gmail.com 45

28
49

45
26

77
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Az ENSZ azt akarja,
hogy bontsuk le 

a bevándorlás útjában 
álló kerítést.

Készült Magyarország Kormánya megbízásából

202x273mm_ENSZ.indd   1 2018. 02. 28.   11:06:14
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45
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ACÉLSZERKEZETES

Megrendelés: 06-30/747-7376, 06-30/748-5923
www.bomstal.hu

BOMSTAL GARÁZSOK

Áraink a szállítást, összeszerelést is tartalmazzák!

CSAK

140.000 Ft

*17 színből választhat. 
Az akció érvényes 2018. május 31-ig. Az akció részleteiről 
érdeklődjön telefonon, vagy látogasson el honlapunkra.

3x5 méteres garázs horganyzott
vázszerkezet, színes lemez 155.000 Ft

17 színben

Nem rozsdásodik, nem igényel festést!      3x5 méteres garázs 
horganyzott vázszerkezettel

Kutyakennel 3x2 m

99.000 Ft259.400 Ft

t

3x5 méteres 
színes garázs 

billenő 
kapuval

t

t

45
28

50
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Vádemelési javaslattal  ■
élt a rendőrség egy 
felsőzsolcai és egy ongai 
férfival szemben, akik la-
kóhelyükön új pszichoaktív 
anyagot árultak.

Új pszichoaktív anyaggal visz-
szaélés bűntett elkövetésének 
megalapozott gyanúja miatt 
folytatott büntetőeljárást a 
Miskolci Rendőrkapitány-
ság egy 38 éves felsőzsolcai 
és egy 32 éves ongai lakos-
sal szemben. A gyanúsítottak 
2017. októberi elfogásukig új 
pszichoaktív anyagot szereztek 
meg, majd árultak a lakókör-
nyezetükben. A vásárlók közt 
fiatalkorúak is voltak.
Az ügyben indított nyomozást 
a Miskolci Rendőrkapitányság 
Felderítő Alosztálya a napok-
ban lezárta és az iratokat meg-
küldte az ügyészségnek. SZI

Díler-ügy

Szuper ügyek Tavaszindító programsorozat. Színes családi programokkal és külön-
leges gasztronómiai élményekkel várja vendégeit az Avalon Park a márciusi hosszú 
hétvégén. Koncertek, gyermek műsorok, kézműves foglalkozások és finom ételek 
szerepelnek a tavaszindító négy napos programsorozat kínálatában.

A FIT Kaland Orszá- ■
gos Tehetségverse-
nyen a miskolci régió 
legjobb negyedikes 
csapata a Gyémántkéz 
(Miskolc-Diósgyőri Re-
formátus Általános Is-
kola és Óvoda). 

A FIT Kaland Országos Te-
hetségverseny miskolci re-
gionális eredményhirdetés-
ét március 1-jén tartották a 
Mathias Corvinus Collegium 
Fiatal Tehetség Program 
miskolci központjában, 
amelyet Váraljai Zoltán, az 
Ifjúsági Kereszténydemok-
rata Szövetség (IKSZ) orszá-
gos alelnöke nyitott meg. 
A rendezvényen jelen volt 
Berkecz Jánosné, Magyar-
ország Főkonzulátusának 
ungvári konzula is, aki az 
egyetlen külhoni csapatot, 
a Beregéniuszokat kísérte. A 
Mathias Corvinus Collegium 
(MCC) felső tagozatosoknak 
szóló Fiatal Tehetség (FIT) 
Programja által szervezett 

versenyre összesen 120 csa-
pat jelentkezett, amelyből 
a miskolci régió legjobban 
teljesítő öt csapata mutatko-
zott be március 1-jén a helyi 
FIT-központban rendezett 
eseményen. Az ünnepélyes 
díjátadón az országos dön-
tőbe jutott csapatot is kihir-
dették. A több tudományte-
rületet felölelő, negyedikes 
diákoknak szóló országos 
tanulmányi csapatverseny 
első fordulójában egy online 
elérhető projektfeladatot kel-
lett megoldaniuk a csapatok-
nak, amelyek a FIT Program 
öt képzési területéhez kap-
csolódtak: robotika, termé-
szettudományos kísérletek, 
egészségügyi alapismeretek, 
pénzügyi tudatosság és az 
internetes tudatosság. 

A miskolci régió legjobb 
öt csapata közül egy jutott 
tovább a májusi országos 
döntőbe, míg a többi csapat 
a regionális dobogós helye-
ken végzett - közölte lapunk-
kal dr. Madzinné Ortó Ildikó 

régióvezető. Döntőbe jutott 
a Gyémántkéz csapata (Mis-
kolc-Diósgyőri Református 
Általános Iskola és Óvoda 
csapata, Miskolc). Regionális 
első helyezett holtverseny-
ben a Beregéniuszok csapata 
(Beregszászi 10. sz. Középis-
kola csapata, Beregszász) és 
az Agymenők csapata (Mis-
kolci Szilágyi Dezső Általá-
nos Iskola, Miskolc). Máso-
dik az Aggteleki Jósvafőiek 
(Aggteleki Általános Iskola 
csapata, Aggtelek), harma-
dik a Tudós Palánták csapata 
(Kossuth Lajos Evangélikus 
Általános Iskola Gimnázium 
és Pedagógiai Szakgimná-
zium, Miskolc). A díjazott 

csapatok az elismerő okle-
veleken túl a Takata Kft., a 
Miskolci Turisztikai Kft., a 
Zenével az Ifjú Tehetsége-
kért Alapítvány, az Anyu-
kám mondta étterem, a 
bodrogkeresztúri Csicsörke 

Lekvár Szörp Műhely, vala-
mint a Bau-Konténer Kft. ál-
tal felajánlott értékes nye-
reményekkel gazdagodtak. 
A FIT Kaland döntőjét az 
MCC Fiatal Tehetség Prog-
ram 2018-as tavaszi országos 
pedagóguskonferenciáján 
rendezik meg Budapesten, 
ahol a csapatok értékelé-
sében olyan neves szemé-
lyek vesznek részt, mint dr. 
Kádár Annamária vagy dr. 
Bagdy Emőke pszichológus 
szakértők, akik a Fiatal Te-
hetség Program védnökei is 
egyben. SZI - BGy

Gyémántkéz képviseli Miskolcot a tehetségverseny döntőjében

Bár aranyszobrot  ■
nem kapott a Testről és 
lélekről, a Bükkben for-
gatott jeleneteivel dup-
lán belopta magát a 
borsodi szívekbe.

Az utóbbi években filmes 
nagyágyúink igazán elké-
nyeztették a moziba járókat, 
hiszen mostanra sorozatban 
a harmadik Oscar-gálát izgul-
hattuk végig, magyar sikerért 
szorítva. A szobor idén elma-
radt, de a jelölés már önma-
gában is igazi siker. Ebből a 
sikerből pedig a minket kör-
beölelő bükki táj is kivette 
a részét, hiszen a film talán 
legfontosabb külső jeleneteit 
itt forgatták. 

A mozi tartalmáról nem 
is írnék mélyebben, mert 
mindenképp érdemes meg-
nézni, szerintem az utóbbi 

idők legsikerültebb hazai 
filmalkotása Enyedi Ildikó 
munkája. Azt azonban el-
árulhatom, hogy az említett 
jelenetek központjában két 
szarvas áll. Sőt, nem csak 
áll, néha rohan is, patakok, 
tisztások és cserjések között. 
Ez pedig mind-mind igazi 
borsodikum, 100% B.A.Z. 
megyei termék. A rendező 
közel száz állatból válasz-
totta ki a két szarvast, Gó-
liátot és Picúrt, akik nem a 

legszelídebb példányok vol-
tak, így kicsit nehezítették a 
stáb dolgát, de Enyedi velük 
álmodta meg a filmet. Picúr 
szinte teljesen szelídítetlen 
volt, és Góliát is csak a sze-
lídítés elején járt a forgatás 
kezdetekor, épphogy csak 
elfogadta az ételt az embe-
rek kezéből. Góliát egyéb-
ként alig pár nappal a for-
gatás vége után hullajtotta 
el agancsát, amit a rendező 
a lakásában őrzi, mint valódi 

filmes relikviát. Az állato-
kat Horkai Zoltán, a Horkai 
Animal Training Center ve-
zetője trenírozta a szerepre. 
A vásznon látható csodála-
tos táj a Bükki Nemzeti Park 
egy-egy varázslatos részle-
te. Külön érdekesség, hogy 
Enyedi Ildikó, mielőtt elláto-
gatott volna a Bükkbe, szá-
mos helyen járt, de egy se 
nyerte meg tetszését. Elgon-
dolkodtató, hogy ami szá-
munkra alapvető, és néha 
már észre sem vesszük azt 
a természeti csodát, ami kör-
bevesz minket, az más szá-
mára csiszolatlan gyémánt. 
A film megtekintése mellett 
tehát ajánljuk azt is, hogy te-
gyünk egy túrát a még havas 
erdőkben, mert nem csak a 
testünknek, de a lelkünknek 
is jót tesz az ilyen kirándu-
lás. SZI - BM

Borsod művész szemmel: Oscar-jelölt a bükki táj
Fo

tó
: M

RK

Fotó: Buzafalvi Győző

Mathias Corvinus Collegium
A Mathias Corvinus Collegium (MCC) a Tihanyi Alapítvány által 
működtetett különleges képzési intézmény, amelynek célja, hogy 
Magyarországon a felső tagozattól a középiskolán át az egyetem 
végéig a hagyományos oktatást kiegészítő, Nyugat-Európában 
már régóta eredményesen működő, magas színvonalú képzési 
formát honosítson meg. Az MCC a fiatal tehetségek oktatásá-
val, nevelésével és felkarolásával a tehetséggondozás minőségi 
formáját valósítja meg, amellyel célja a felelős értelmiség neve-
lése. Az intézmény képzései valamennyi felvételt nyert diák szá-
mára ingyenesek. 
Az MCC Fiatal Tehetség (FIT) Programja speciálisan felső tago-
zatos diákoknak szóló, hagyományos oktatást kiegészítő tehet-
séggondozó képzés, amely az ország hat városában Budapesten, 
Szolnokon, Pécsett, Miskolcon, Veszprémben és Kecskeméten 
elérhető. 
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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

Szőnyegtisztítás!
Pro� gépekkel, teljesen új technológiával,

akár 24 órás átadással!
10 m2 alatt:   1100 Ft/m2/db
10 m2 felett: 1000 Ft/m2/db

         Miskolcról ingyenes háztól – házig szállítás

Szolgáltatásaink:
l Ruhafestés, tisztítás l Szőnyegtisztítás

l Bőrfestés tisztítás l Lépcsőházak takarítása
l Kárpittisztítás l Felújítás utáni takarítások
l Extrém takarítás l Családi házak, lakások,

épületek általános takarítása 
l Cégeknek, intézményeknek,

magánszemélyeknek teljes körű takarítás.

Elérhetőségeink:
Mirafresh Kft.

Kazincbarcika, Építők útja 31.
06-70/398-9233    06-70/398-9218
03-70/398-9234       06-48/789-211

mirafresh.kft@gmail.com

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.

A Jabil tiszaújvárosi telephelyére 
keresünk munkatársakat 

kulcs-operátor 
munkakörbe. 

Kiemelkedő bérezés és juttatások, 
hosszú távú munkalehetőség, valamint 

ingyenes buszjárat vagy szálláslehetőség! 

Jelentkezni: 
dora.horvath@adecco.hu 

vagy 06-30/688-2068-as telefonszámon.

BEMUTATÓTEREM: Miskolc, Soltész N.K.  u. 107. 
Tel.: 46/321-298 Nyitva: H–P: 8.30–16.30 

Szombaton is nyitva: 9.00–13.00

Lefaragjuk az árakat!

MEGÚJULTUNK! a minőségre, biztonságra, 
jó hőszigetelő képességre!MEGA = GARANCIA

EXTRA minőségű Mega beltéri ajtók rendelhetők 
EGYEDI MÉRETBEN is! Ajánlunk 5 kamrás Kömmerling 

műanyag szerkezeteket, redőnyöket, reluxákat, 
szúnyoghálókat extra áron!

Több mint 20 fajta mintázat, különleges
színkombinációk, rendkívül jó 
hő- és hangszigetelő képesség.
A beépítés most 
50% kedvezménnyel!

www.megadoor.hu
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        
        

         
      

  

 

         

   

   

 
    

      
         

    
  

    
    

   
      

      
  

       
        

              
 

  

 

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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Miskolc belvárosi ékszerüzletbe keresünk 
ékszerbecsüs 

végzettséggel és 
gyakorlattal rendelkező 

munkatársat. 
Érdeklődni:

Tel.: +36-20/916-3594

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

Egyedi kedvezmény
Új helyen

Megbízható
minőségben

RELUXA
ROLETTA

REDŐNYÖK
ROVARHÁLÓ

SZAL.FÜGGÖNY
NAPELLENZŐK

Péchy László
árnyékolás-

technikai
szerelő

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

ROVARIRTÁS
ÁGYI POLOSKA

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

Sáfrány Miklós 06-30/822-0730

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

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.
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