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Miskolc 11. hét

Józsa Sándor Angyalföldről ér-
kezett két éve Szikszóra, ahol 
tavaly megalakította az Orosz-
lánszív Küzdősport Egyesüle-
tet. Tanítványai máris sikere-
ket értek el./9. oldal

1848. március 15.

Kikelet. Talán a legromantikusabb 
ünnepünk március 15-e. Ezen a héten még 
a naptár is úgy hozta, hogy maradjon egy 
nyúlfarknyi időnk megérezni az ünnepnek 
és a kikeletnek az erejét./3. oldal

Épül az M30-as

A március 12-i alapkőletétellel 
lényegében megkezdődött a 
Miskolc-Kassa közötti autópá-
lya magyar szakaszának épí-
tése, a megyeszékhelyünket 
Tornyosnémetivel összekötő 
57 km hosszúságú gyorsfor-
galmi út./3. oldal

Oroszlánszív-siker
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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, 20/955-6678

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

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.

   MérteX

FÜGGÖNY
MÉTERÁRU

Miskolc, Széchenyi út 88.
 (Bejárat a Munkácsy köz felől)

mertex.hupont.hu

Ha függönyt cserélne, 
jussunk az eszébe!

Függönyvarrást vállalunk!

EGYSZERŰSÍTETT 
GÁZKÉSZÜLÉK CSERE

GÁZKÉSZÜLÉK SZERVIZ
Víz, fűtés, gáz tervezés, 

javítás, szerelés
Fűtési rendszerek tisztítása

Energiatanúsítvány készítése
Energetikai felülvizsgálat

Energetikai pályázatok írása, 
lebonyolítása, kivitelezése!

Tel.: 06-30/955-3599

Kondenzációs
kazáncserék!

Bütykös kalapácsujjas láb nem akadály!
Miskolc, Technika Háza, Mindszent tér (temető mellett) 

2018. március 22. csütörtök 9.00-12.00-ig

CIPŐVÁSÁR!
NŐI TAVASZI

Széles problémás fájós lábakra
Egyes termékek 3.900 Ft-tól
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VIKTÓRIAstyle 
Új helyen 

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

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
Nyitva tartás: H–P: 9–17.30, Szo.: 9–13.30

Szeretnél 1 óra alatt
5500 Ft-ot keresni úgy,

hogy másokon is segítesz?

Hívd INGYENES
zöldszámunkat: 

+36 80 808 008
vagy látogass el weboldalunkra:

www.miskolc.plasmacentrum.hu

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

SZŰCS SÍRKŐ
Árainkkal díjmentesen házhoz megyünk.

 Minőségi gránit síremlék

Telefon:  06-30/351-6376

AKCIÓ! 2018. 03. 31-ig történő megrendelésnél 
INGYEN betűvésés + 1 db ajándék váza!

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
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Szuper ügyek Elmarad a koncert. A Művészet Házába március 30-ra meghirdetett Pannonia 
Allstars Ska Orchestra koncert technikai okok miatt elmarad! A megváltott jegyek, a vásárlás 
helyszínén április 6-ig visszaválthatók - tájékoztatta lapunkat Gyöngyösi Mariann marketing és 
értékesítési vezető.

Elkezdődik az M30  ■
autópálya Miskolc – 
Tornyosnémeti közötti 
szakaszának építése.

A március 12-i alapkőleté-
tellel lényegében megkezdő-
dött a Miskolc-Kassa közötti 
autópálya magyar szakaszá-
nak építése, a megyeszékhe-
lyünket Tornyosnémetivel 
összekötő 57 km hosszú-
ságú gyorsforgalmi út uni-
ós és hazai forrásból net-
tó 179,3 milliárd forintból 
készül el várhatóan 2021. 
harmadik negyedévére. Az 
Arnót és Sajópálfala határá-
ban megtartott ünnepségen 
Homolya Róbert közleke-
déspolitikáért felelős állam-
titkár arról beszélt, hogy az 
M30-as autópálya Miskolc és 
Tornyosnémeti közötti sza-
kasza a „Via Carpatia” terv 
része, amelynek lényege az 
Európán áthaladó észak-dé-
li közlekedési hálózat fejlesz-
tése rövidebb útvonal kiépí-
tésével. Ezzel az úttal a Via 
Carpatia terv utolsó hiányzó 
magyarországi szakaszának 
építése indul. Az államtitkár 

szerint csak-
nem 10 évet 
kellett arra 
várni, hogy 
egy i lyen 
ho s sz ú s á -
gú autópá-
lya-szakasz 
a l a p k ö v é t 
letegyék. Ez 
az autópálya 
a térség két 
legnagyobb 
városa kö-
zött teremt 
gyors összeköttetést, és fon-
tos a felvidéki magyarságnak 
is - hangsúlyozta. A terv az, 
hogy valamennyi magyar-
országi nagyvárost, megye-
székhelyet becsatolják a 
gyorsforgalmi úthálózatba, 
és valamennyi autópálya ve-
zessen a határokig. A 2500 
milliárd forint több mint felét 
a költségvetés biztosítja 2022-
ig. Négy-öt év alatt csaknem 
900 kilométernyi gyorsfor-
galmi út épül meg az ország-
ban, a tervek megvalósítása jó 
ütemben halad - fogalmazott 
Homolya Róbert.

Hörcsik Richárd Abaúj és 

Zemplén, valamint Csöbör 
Katalin, Miskolc és körzete 
országgyűlési képviselője 
egyaránt azt fejtegette, hogy 
ez a beruházás a térség szem-
pontjából kiemelt jelentősé-
gű. Nő a régió versenyképes-
sége, a közlekedés színvonala 
és biztonsága, javulnak az 
infrastrukturális feltételek.

Pántya József, a beruhá-
zó Nemzeti Infrastruktúra 
Fejlesztő Zrt. útfejlesztési 
igazgatója arról tájékoztat-
ta a jelenlevőket, hogy az 
57 kilométernyi autópálya 3 
szakaszra bontva épül meg. 
A Miskolc – Szikszó közötti 

szakasz 10,4 km hosszúsá-
gú. A nyertes kivitelező a 
STR 30 Konzorcium. A ki-
vitelezés nettó összege: 39 
944 503 947 Ft. A Szikszó 
– Encs közötti, 24,2 km-es 
szakasz kivitelezője a Colas 
Út Zrt. és a Colas Hungária 
Zrt.. A kivitelezés nettó ösz-
szege: 75 394 388 971 Ft. Az 
Encs – Tornyosnémeti közöt-
ti szakasz 22,15 km hosszú 
szakasz vállalkozója a Hó-
dút Kft. és a Duna Aszfalt 
Kft. A kivitelezés nettó ösz-
szege: 63 981 148 520 Ft. Az 
összesen 56,75 km szaka-
szon 2×2 sávos autópálya 
épül, burkolt leállósávval, 
fizikai elválasztással. A ter-
vezési sebesség 130 km/h 
lesz. A fejlesztés során 6 
különszintű és 7 szintbeni 
csomópont, 25 felüljáró és 
17 aluljáró épül. Arnótnál 
1 pár tengelysúlymérő állo-
más, Csobád és Ináncs ha-
tárán 1 pár komplex pihenő, 
Méra és Szalaszend határán, 
valamint Hidasnémetinél 2 
pár egyszerű pihenőhely, 
Encsnél autópálya mérnök-
ség létesül. SZI - BGy

Három szakaszban épül az M30-as
Az ablakom alatti fákon lakó ma-
darak reggeli zenéje csalhatatlan 
jele annak minden esztendőben, 
hogy akármit is mutat a hőmé-
rő odakint, a március mégiscsak 
egy tavaszi hónap. Igazából nem 
vagyok egyetlen évszak eluta-
sítója sem, de az idén valahogy 
nehezen ment a tél. 
Márai Négy évszakjában a már-
ciusról úgy emlékszik meg: az 
influenzán át gázoltunk feléd. 
Csak mosolygok magamban a 
sorait olvasva, hogy már abban 
az időben sem kímélte az orrfú-
jástól, a láztól, a heteken át való 
betegágyban való fekvéstől az 
embereket a sors a megelőző hó-
napokban. Pedig abban az időben 
organikusan táplálkoztak az em-
berek - nem ismerték még a fast 
foodot - meg mozgásban sem ké-
nyelmesedhettek el, használták 
a lábukat a közlekedésre.
Visszatérve az ablakom alatti 
madarakra, érdekes módon már 
február végén hangoskodtak reg-
gelente, és a hangjuk azóta is 
csak erősödik. Bár a múlt héten 
a mínuszokban még a reményünk 
is felhagyott azzal, hogy valaha 
is kisüt a nap, de a kitartásukat 
hallva csak erősödik bennem az, 
aminek ideje van, az megérkezik 
hozzánk.
Gyerekként szerettem a márciusi 
szelet, amikor még nagyon felöl-
tözve ugyan, de egyre többet le-
hettünk kint az udvaron. Szögli-
geten, ahol éltünk, valahogy más 
ereje volt ennek a szélnek. Piros-
ra fújta az arcunkat, éles volt, 
de benne volt az a frissesség és 
megújulás amit csak a tavasz tud 
megadni. És máig is emlékszem 
az illatára. A kesernyés, de még-
is tiszta illatot valószínű az erdő 
rügyfakadása hozta a levegőbe. 
Bármerre is jártam, bárhol is él-
tem eddig, ezt az illatot sehol 
máshol nem éreztem.
Március idusáról sokszor beszélt 
a nagyapám. Emlékezett arra, 
hogy gyerekkorukban volt idő, 
amikor már mezítláb szaladgál-
tak, és édesanyám is csak erő-
síteni tudta ezeket. Nagymama 
már ez idő tájt újra a patakban 
mosott és a kislibákat is kien-
gedték a fűre.
Mivel kisiskolásként Jókain szoci-
alizálódtam, így cseppet sem le-
pődök meg magamon, amikor azt 
érzem, nekem a március egyenlő 
a szabadsággal és a legromanti-
kusabb ünnepünknek a március 
15-ét tartom.
A héten még a naptár is úgy 
hozta, nemcsak egy nyúlfarknyi 
időnk lehet megérezni az ünnep-
nek és a kikeletnek az erejét. És 
ha jól sáfárkodunk ezzel a hosz-
szú hétvégével, akkor a takarítá-
son, kertgondozáson, wellnessen 
túl jut időnk arra is, hogy feltöl-
tekezzünk a múlt bátorságával, 
és hittel nézzünk saját boldogu-
lásunk felé. 

SZI – Maros Éva

RÚZS

Kikelet

Március 15. nálunk a  ■
szabadság eszményé-
nek ünnepe. Egy nap, 
amikor őseinkre, múl-
tunkra emlékezünk, és 
identitástól, pártpoliti-
kától vagy anyagi hely-
zettől függetlenül éltet-
jük a nemzetet. 

„1848 március 15 a történe-
lem magasságából szemlél-
ve csupán egy egyszerű esős 
tavaszi nap volt. Ám iskolai 
tanulmányainkból tudjuk, 
hogy ezen a napon Pesten 
forradalom zajlott. Tudjuk, 
hogy Petőfi Sándor és fiatal 
társai – akiket márciusi ifjak 
néven emlegetett az utókor 
– a Pilvax kávéházból elin-
dulva a Landerer nyomdához 

vonultak, kinyomtatták 12 
pontba foglalt követelései-
ket, és kiszabadították a job-
bágyok sorsát szívén vise-
lő Táncsics Mihályt.”- írja a 
tortenelemclub.com. Ennek 
emlékére minden évben ko-
kárdát tűzünk, koszorúzunk, 
és emlékezünk. Mi, magya-
rok. Érdekes belegondolni, 
hogy míg mi hazánk nagy 

ünnepét üljük, 
addig más orszá-
gokban mi törté-
nik március 15-
én. Világszinten 
ekkor tartják a 
fogyasztóvédelmi 
napot, valamint 
a nemzetközi fó-
kavadász-ellenes 

napot is. Az ókori római nap-
tárban is fontos dátum ez a 
nap, ami akkoriban még már-
cius idusa néven volt ismert. 
Az idus szó a hónap közepét 
jelenti. Március idusa azért 
kapott kiemelt szerepet, mert 
ezen a napon ölték meg Julius 
Caesart.  

A régi magyar történe-
lemben is híres ez a nap. 

Ekkor győzte le ugyan-
is Madarász Henrik német 
király kalandozó őseinket 
Merseburgnál. A hírhedté 
vált magyar harcmodor itt 
szenvedett először vereséget 
933-ban. Ez egyben a kalan-
dozások végét is jelenti, és 
nagyban hozzájárult őseink 
letelepedéséhez, valamint az 
államalapításhoz.

1985. március 15-én olyan 
dolog történt, ami a mai kor 
kultúrájának egyik alapkövét 
jelenti: Bejegyzik a világ el-
ső internetes domain-nevét, a 
symbolics.com-ot. Ez volt az 
első szem a világhálón, ami 
mostanra más a mindennap-
ok elengedhetetlen részét ké-
pezi.  SZI - BM

Nálunk nemzeti ünnep, de a világban is jelentős nap 

Fotó: Buzafalvi Győző

32018. március 16.
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H á z - ,  H á z r é s z e l a d á s
alsózsolca elején eladó vállalkozásra átalakított 
családi ház, nagy terasz, raktár, pince van hoz-
zá. Iár: 10,9 M Ft. Tel: 20/9168-855.

arnóton eladó 137 nm-es, 3 szoba, nappa-
lis, dupla garázsos extra családi ház gon-
dozott 700 nm telekkel. Iár: 34,9 M Ft. Tel: 
20/9168-855.

a Kristály utcában eladó egy tégla építésű, 
60nm, 2,5 szobás, 2015-ben teljes körűen fel-
újított családi ház. Új tető, nyílászárók, víz- és 
villany, burkolatok, szigetelés, kerítés, egyedi, 
gazdaságos automata pellet fűtéssel. Ár: 9,85 
M Ft. Tel: 0670-701-2271.

eladó Miskolcon családi ház. Ár megegyezés 
szerint. Tel.: 30/563-6572.

Felsőzsolcán vegyes használatú ingatlan eladó. 
2 ház van a 3000 nm telken. Továbbá raktárak, 
garázsok. Iár: 29,9 M Ft. Tel: 20/9168-855.

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

a Tamási Áron utcán eladó egy jó 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.

a vasgyári piaccal szemben 500 m2-es telken 
2 lakrészből álló 140 m2-es, 4,5 szobás családi 
ház eladó. Ár: 14,9 M Ft. Tel.: 0630/227-2273. 
Vállalkozásra is alkalmas 2 garázs+tároló.

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

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

debrecen, Csapókertben, 300nm emeletes 
ház 300 nöl kerttel, dupla garázzsal, 3-fázissal 
eladó, kiadó. Ár: 41,5 M Ft. Tel.: 06-20/357-
8924.

eladó Encsen egy 240 m2-es, 4 szobás szin-
tes családi ház, gyönyörű zöldövezeti telek-
kel. Irányár: 10,5 M Ft. Érdeklődni: 0630/535 
-946 számon.

Miskolc Perecesen Bollóalja utcán 50 m2-es, 2 
szobás, összkomfortos kertes családi ház eladó. 
Ár: 6,9 M Ft. Tel.: 70/4193-532.

Görömbölyön eladó egy tégla építésű, 3 szo-
bás, 100nm, jó állapotú központi fűtéses csa-
ládi ház, összkomfortos szoba konyha mellék-
épülettel, 450nm telken, garázzsal, pincével. 
Ár: 15,9 M Ft. Tel: 0670-701-2271.

Hejőcsabán az Egri utcában eladó egy tégla 
építésű, 2 szintes, 6 szoba + étkező + nap-
palis, 3 garázsos, jó állapotú, szigetelt családi 
ház 890 nm telken. Ár: 22,9 M Ft. Tel: 0670-
701-2271.

Miskolc belvároshoz közel Avasalja utcán 
370 m2-es, kétszintes, mélygarázzsal és bel-
ső parkolóval is rendelkező, irodaházként hasz-
nált családi ház értéke alatt eladó. Ár: 52 M Ft. 
Tel.: 70/3383-936.

Miskolc-szirmán 2 szoba, összkomfortos csa-
ládi ház, szoba-konyhás lakható melléképület-
tel, garázzsal, 200 négyszögöl telken, bútoro-
zottan, azonnali költözéssel eladó. Ár: 20 M Ft. 
Tel.: 0630/9983-689, 0630/9352-685.

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

Miskolc-Tapolca elején eladó 4 szobás, föld-
szintes, jó műszaki állapotban lévő csalá-
di ház 680 nm telekkel. Iár: 23,9 M Ft. Tel: 
20/9168-855.

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

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.

szolártsik téren Görömböly központi helyén 
eladó 929 m2 telek, 5 szobás, 4 állásos garázs-
zsal rendelkező új építésű ház. Műanyag hőszi-
getelt ablak, gázcirkó +padlófűtéssel ellátott 
ingatlan, mely üzleti lehetőséggel is rendelkezik. 
Irányár: 38,9 M Ft. Érd.: 0630/535-7946.

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

sajószentpéteren az Erkel Ferenc utcában 
eladó egy vállalkozásra is kiválóan alkalmas, 
jó állapotú, 4 szoba+40nm nappali+200nm 
melléképület, műhely, garázs, 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
déryné utcában eladó 66 m2-es, 2 szobás, 
teljes körűen felújított társasházi lakás. Teljes 
gépészeti felújítás: elektromos hálózat, szenny-
víz és vízvezetékek cseréje és komplett fűtés-
korszerűsítés. Műanyag nyílászárók! Irányár: 
17 M Ft. Érd.: 0630/535-7946.

a Déryné utcában egy házban (5 db) fszt-i 66 
m2 lakás 48-60 m2 iroda, ELSŐ emeleti, ERKÉ-
LYES, 94 m2 -112 m2, felújított, gázcirkós laká-
sok eladók. Ár: 16,5-27,9 M Ft. Tel.: 0630/227-
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: 2018/11. 

Lapzárta: kedd 11.00 óra Eng. szám: 163/1056/2/2010 
A Kiadó az elfogadott megrendelés alapján átadott hirdetések tartalmáért, azok valódiságáért, harmadik 
személyeknek okozott jogsérelemért felelősséget nem vállal, nem köteles olyan tényeket, vagy körülményeket keresni, 
melyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak, az ezzel kapcsolatos jogvitákból keletkező következményeket és 
hátrányokat a  Megrendelőre hárítja.

MTI
HÍRFELHASZNÁLÓ

ATLAS-HAUS
TÁRSASHÁZKEZELÕ KFT. 

A LEGJOBB
VÁLASZTÁS!

HA BIZALMATLAN,
ELÉGEDETLEN

A JELENLEGIVEL

VÁLTSON!
SZAVAZZON NEKÜNK 
BIZALMAT!
TÁRSASHÁZAK 
KÖZÖS KÉPVISELETE

www.atlashaus.hu 
Miskolc, 

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

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

Üzleteink:
Kertész Áruház 

Miskolc, Búza tér 10.

Kertész Áruházak Kft.  ...ha Ön termésben gondolkodik.

vetőmagok kiemelt kedelmi forgalmazója-ha Ön termésben gondolkodik…

2018. március 15-2018. március 21-ig
 minden kiskerti kiszerelésű paprika vetőmag 

-os kedvezménnyel vásárolható meg.20%

Aktuális akciós 
ajánlatunkban 

LAKÁS- ÉS CSALÁDI HÁZRA

ENERGETIKAI
TANUSÍTVÁNY

(ZÖLDKÁRTYA)

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

...AHOL AZ ELKÉPZELÉSEINK TALÁLKOZNAK...

LAKÁSFELÚJÍTÁS!
FESTÉS, BURKOLÁS!
MOST 20% AKCIÓ!
Kék Bástya Ingatlan % 20/246-50-72
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a Dél-Kiliánban a Kandó Kálmán utcán eladó 
egy felújításban lévő 3. emeleti, 54 nm, nagy 
erkélyes, 2 és félszobás lakás pincével. Ár: 8,9 
M Ft. Tel.: 0670-701-2271.

a Nyíri Dániel úton eladó egy 6. emeleti, 1+2 
félszobás, örök panorámás, szép állapotban 
lévő, felújított, erkélyes lakás, nagy pincével. 
Ár: 9 M Ft. Tel: 0670-701-2271.

a Stadion utcában, kiváló lakókörnyezetben, 
panelprogramos lépcsőházban eladó egy tel-
jes körű felújításon átesett 2+1 félszobás, 
63 nm-es, mért fűtéssel rendelkező, erké-
lyes, gyönyörű lakás! Ár: 12,9 M Ft. Tel: 0670-
701-2271.
a Stadion utcán eladó földszinti, 55nm, tégla 
építésű, gázkonvektor fűtésű, felújított, teher-
mentes lakás. A konyha IKEA, ablakok, bejárati 
ajtó műanyag, burkolatok szépek. Tiszta rende-
zett lépcsőház, kiváló lakóközösség várja az új 
lakókat. Ár: 8,3 M Ft. Tel: 0670-701-2271.
könyves Kálmán utcában eladó 41 m2-es, 
másfél szobás, földszinti, teljes körűen fel-
újított, klímával ellátott, műanyag nyílászárós 
lakás. Pince felől és az oldalfala szigetelt. Jó 
lakóközösség, kiváló infrastruktúra. Irányár: 7 
M Ft. Érd.: 0630/955-6167.

diósgyőrben, Árpád utcán 60 m2-es, 3 szobás 
panellakás eladó. 2 szobás, gázos, kertes ház 
csere is érdekel. Ár: 12 M Ft. Tel.: 0646/542-
009, 0630/379-4038, 0620/937-5523.

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

Miskolc Avas városrészen, a Felsőruzsin kör-
úton 4 emeletes társasház földszintjén 37 
m2-es, másfél szobás, erkélyes, részben fel-
újított lakás eladó. Ár: 5.850.000 Ft. Érdeklőd-
ni: +36-70/611-1486.

észak-kilián városrészen, Csortos Gyula utcá-
ban 36 m2-es, földszinti, felújított fürdőszo-
bás, tégla lakás jó lakóközösségben eladó. Ár: 
5.990.000 Ft. Érdeklődni: +36-70/611-1486.

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.

középszer utcában eladó egy 52 nm2-es, 2 
szobás, 7. emeleti lakás. Rendes lakóközös-
ség. Befektetésnek is kivallóan alkalmas. Elad. 
ár: 7,8 M Ft. Érd.: 0670/450-5189.

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

Miskolc, Hunfalvy Pál utcán tégla építésű tár-
sasházban eladó földszinti, egyszobás (nagy 
garzon) 37 m2-es, saját pincével rendelkező 
lakás. Egyedi gázfűtés, új konvektorok. A lakás 
tehermentes és azonnal költözhető. Ár: 5,8 M 
Ft. Tel.: +3630/239-2385.
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 M Ft. Érd.: 0630/535-
794.
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.

 hőszigetelő üvegezéssel
 fa léccel   zárcserével
 asztalosmunkával
 bontás nélkül, az eredeti 

 szerkezet megtartásával.

Erkélyüvegezés 
lakatos munkával együtt!

RÉGI TÍPUSÚ
FA nyílászárók

utólagos 
hőszigetelése.

Helyszíni munkavégzés!

www.glasker.hu

Miskolc-Diósgyőr
Nagy Lajos király u. 23.

Tel.: 46/531-482
06-30/619-9825

ROZSDAMENTES 
KORLÁTOK KIVITELEZÉSE

Teljes körű üvegezés!

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

LAKÁSOKAT VÁSÁROLOK 
KÉSZPÉNZÉRT, 
JELZÁLOGGAL 

TERHELTET IS!

% 06-30/985-3559
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Gyógyszálloda

Hajnal Hotel*** 
3400 Mezőkövesd, Hajnal u. 2.

Tel.: 06-49/505-190
info@hajnalhotel.hu www.hajnalhotel.hu

A csomag tartalma: 
Szállás, svédasztalos reggelivel Félpanziós ellátással 

Zárt parkoló Gyógyvizes medence, úszómedence, gyerekmedence, 
szauna, sókamra, infrakabin, konditerem korlátlan használata  

Új wellness fürdő komplexummal
+ajándék 3D masszázsfotel kezelés Napi egy kancsó lúgosított 

egészségvíz fogyasztása szobánként  Wi� a szálloda egész területén
Hajnal szárny:  27.000 Ft/fő/3 éj
Kikelet szárny: 28.000 Ft/fő/3 éj

+ helyi idegenforgalmi adó 350 Ft/fő/1 éj

4 nap /3 éj
Érvényes: április 2. és április 27. között, 

kivétel, péntek-szombat éjszaka.

Áprilisi 
nyugdíjas
hétköznapok

45
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Megyei Kórházzal szemben 49 m2 lakás eladó. 
Tel.: 46/317-780.

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.

Vászonfehérítő utcában eladó egy 35 nm2-es, 
6. emeleti lakás. Műanyag nyílászárók, bizton-
sági bejárati ajtó, radiátorok cseréje történt. Fel-
újított, rendezett lépcsőház. Elad. ár: 6,4 M Ft. 
Tel.: 0670/450-5189.

Vörösmarty utcában, a belvárosban eladó egy 
55 m2-es, 3. emeleti, 2 szobás, erkélyes, újon-
nan cserélt radiátoros lakás. A parkolási lehető-
ség adott a ház előtt, kulturált lépcsőház. Irányár: 
8,9 M Ft. Érd.: 30/535-7946 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, meglévő ügy-
felei részére, teljes körű ügyintézés. Tel.: 06/30-
227-2273. 

eladó ingatlanokat keresek érdeklődőink számá-
ra Miskolc területén és vonzáskörzetében. Ingat-
lanát rövid határidőn belül, teljes körű szolgál-
tatással értékesítjük. Hívjon bizalommal! Tel: 
0670/450-5189.

Miskolc egész területén keresek lakást, garzon-
tól 3 szobásig, készpénzes érdeklődőim részé-
re. 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
Miskolc belvárosában 55 m2-es, bútorozott 
lakás kiadó. Tel.: 20/519-3418.

székesfehérváron munkásoknak szállás fürdő-
vel, felszerelt konyhával kiadó. Tel.: 06-31/781-
9391.

é P í T é s i  T e l e k
a Belvárosban, Szirmán, Kistokajban, Tapolcán, 
Mályiban és Sajóládon összközműves építési tel-
kek eladók 700-1100 nm. Ár: 1,4 M Ft-tól. Tel: 
0670-701-2271.

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

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

Hejőcsabán aszfaltozott út mellett, jól megköze-
líthető, csendes környezetben 2761 nm-es zárt-
kerti telek, akár 84 nm alapterületű lakóingat-
lan építési céljára is eladó. Ár: 2,5 M Ft-tól. Tel: 
0670-701-2271.

F ö l d ,  k e r T 
Hejőcsabán zártkert 880 m2 eladó. A telken vil-
lany, pince, kis faház, fúrt kút. Gáz, víz a szom-
széd telkéről bevezethető. Irányár: 1,9 M Ft. Tel.: 
46/369-807.

Ü z l e T ,  M ű H e l y ,  T e l e P H e l y
Miskolc, Dózsa György út végén 80 m2, FÖLD-
SZINTI, 3 külön nyíló szobás, teljes körűen 
MOST felújított IRODA KIADÓ. Bíróság, Földhi-
vatal 2 perc. Ár: 85000+rezsi+2 hó kaució. Tel.: 
0630/227-2273.

Miskolc, Nagyváthy J. u. 1.
46/506-196, 20/326-6575, info@capelli.hu Tö
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A SZÉPSÉG ÁRUHÁZA
FODRÁSZ, KOZMETIKUS  

ÉS KÖRMÖS ALAPANYAGOK ÉS ESZKÖZÖK

www.capelli.hu webshop és információ

@

GYÓGYTORNA
AZ ERZSÉBET FÜRDŐ GYÓGYÁSZATI ÉS SZŰRŐKÖZPONTBAN!

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.

3529 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 112.
Elérhetõségeink:  06-46/406-795, 06-20/349-6660, 06-20/203-3333

Nyitva tartás: H-P: 7-17, Szo.: 8-12 óráig     E-mail: mikrathermpro@gmail.com

ERKADO beltéri és bejárati ajtók

Árnyékolástechnika, szúnyoghálók, garázskapuk

Műanyag ablakok, bejárati ajtók

Tavaszi
akció!

Meghosszabbított akció*
műanyag nyílászárókra 40%, a beltéri ajtókra  20%

kedvezményt adunk!  *Az akció március 31-ig érvényes!

www.victofon.hu
* Az akció 2018. április 6-ig tart, a hirdetés
   felmutatásával érvényes.

A HALLÁSROMLÁS SÚLYOS
KÖVETKEZMÉNYEKKEL

JÁR

NE KOCKÁZTASSON!
KERÜLJE EL A SÚLYOS KÖVETKEZMÉNYEKET!
Vegyen részt ingyenes hallásvizsgálaton
2018. április 6-ig*

Magány

Bizony-talanság

Vész-
helyzet

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

MISKOLC BELVÁROSI HALLÁSVIZSGÁLÓ
3530 Miskolc, Széchenyi u. 101.
A Centrumtól csak 1 percre

Miskolc, Füzes u. 14.
Miskolc belvárosától 

mindössze 1000 méterre

AUTÓSZERVIZ 

Autószervizünk márkafüggetlen, 
ezért minden autó típust, 

képzett szakemberekkel és a lehető 
legalkalmasabb felszereléssel javít. 

Várjuk szervizünkbe!
Tel.: 06-46/505-153 

vagy 06-20/945-8704
www.derbyauto.hu
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Felsőzsolcai Ipari parkban telephely bér-
beadó busz vagy kamion parkolására. Érd.: 
20/9421-159.

Ü d Ü l ő ,  n y a r a l ó
Mályi tóparton 50 m2-es, összkomfortos, part 
kapcsolatos, szép, tetszetős, összkomfortos 
kis nyaraló dupla 640 m2-es telekkel eladó. 
Ár: 12,5 M Ft. Tel.: 70/3383-936.

Tiszadadán csodálatos kis Tisza parti üdülő-
faluban a csárda mellett 50 m2-es, 2 szobás, 
összkomfortos, felújított nyaraló eladó. Ár: 4,8 
M Ft. Tel.: 70/3383-936.

G é P , s z e r s z á M , T e r M . e s z k .
VásárOlnék lakatos, bádogos gépeket, 
élhajlítót, fúrógépet, gépsatut, üllőt, CO hegesz-
tőt, műszerészesztergát, marógépet, kompresz-
szort, invertert, kis gépeket. Tel.: 0670/624-
5475.

J á r M ű k e r e s é s 

autóbontóba vásárolok keleti-nyugati autó-
kat 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 vásá-
rolok azonnali készpénzfizetéssel! Bármilyen 
érdekel! Hívjon bizalommal! Tel.:   0630/231-
7750.

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

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

Gyűjtő, szakképzett műtárgybecsüs magas 
áron vásárol régiséget, bútort, festményt, por-
celánt, ezüsttárgyakat, hagyatékot. 46/348-436, 
06-20/388-7997
Vásárolnék könyveket, könyvtárakat, porcelá-
nokat, bútorokat. Mindenféle gyűjteményt kész-
pénzért. Tel.: 30/8383-649.

á l l a T
TOJóTyÚk 599 Ft/db. Szép tollas, kiváló-
an tojó, ingyen házhoz szállítva. Tel.: 06/70-
240-13-31.

e G y é B  e l a d á s
Gázkészülékek garanciával, kipróbálható-
an eladók szereléssel is. Tel.: 46/329-734, 
0620/9825-061.

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

Tavaszi akció! Dió, kocka, darabos szén közvet-
len 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

Felesleges bútorzatát akár ingyen elszállítom. 
Hagyatéki lakáskiürítését teljes körűen vál-
lalom. Pincétől-padlásig, takarítással együtt, 
hétvégén is. Tel.: 0630/631-7105.

Hibás-hibátlan tv-t veszek 1000-5000-ig. LCD 
Tv 1000-30000-ig, hétvégén és ünnepnapokon 
is. Tel.: 30/435-0173
inGyen Elszállítom bútorait, üzemképtelen ház-
tartási gépeit! Tel.: 30/964-9572.
ingyen elszállítom feleslegessé vált, üzemkép-
telen háztartási gépeit, bútorait. Tel.: 0620/477-
1474.

ingyen lomtalanítás cserébe pár használha-
tó dologért. Tel.: 20/353-4938.

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

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

eladó minőségi tűzifa 23500 Ft/m3. Bükk, 
tölgy, gyertyán, minimum rendelés 7 m3-től. 
Helyszínen ellenőrizhető minőség és meny-
nyiség, hívjanak bizalommal bármikor! Tel.: 
06-20/218-8703.
Fák szakszerű kivágása, gallyazás,  sövény-
vágás, bozótirtás, gallyak, levelek elszállítása, 
fűkaszálás rövid határidővel, garancia vállalás-
sal. Tel.: 20/433-3119
Festés, burkolás, gipszkartonozás, víz, gáz, 
kőműves munkát vállalunk. Tel.: 0670/359-
4527.
lakásfelújítást, kőműves és burkoló munkát 
vállal kőműves mester. Tel.: 0670/275-9497.

redőny javítás, redőny készítés! Gurtnicsere 
akár még ma! Péter úr! 06-20/420-8576.
lomtalanítás szolgáltatás kedvező feltételek-
kel. Hagyatékok felvásárlása! Keressen minket 
a Facebookon is: Lomtalanítás Borsodban. Tel.: 
0620/5477-499.
Palatető bontás nélküli felújítása színes, min-
tás, bitumenes zsindellyel. Ingyenes árajánlat 
készítés. Akció -10%. 06-30/229-2206,  www.
palatetofelujitasjavitas.hu

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

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

Évente 45 plazmaadás után ennyi költségtérítéssel köszönjük meg a segítségedet. 

• Életeket menthetsz.
• A törvényben megengedett garantáljuk.
• Rendszeresen visszajelzést kapsz egészségi állapotodról.
•  Naponta ráadásul minden héten más meglepetéssel kedveskedünk.
•  A CSL 102 éves tapasztalata és szuper kedves kollégáink szakértelme garantálja, hogy a legjobb kezekben vagy.

Több mint 177 000 Ft 

CS_szuperinfo_161x89_20180312.indd   1 2018. 03. 13.   13:48

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

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!

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

(4-es busz Lavotta megálló)

Ingyenes házhoz szállítás Miskolcon!

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

díjmentes kiszállás. 
Érd.: 70/456-3337

„PUMPI” DUGULÁS-
ELHÁRÍTÁS

ROVARIRTÁS
ÁGYI POLOSKA

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

Sáfrány Miklós 06-30/822-0730
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 45
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ÚJD
ONSÁG!

INNOVATIVE ENGINEERING
DESIGNED FOR YOU

FORRADALMI ÚJÍTÁS
KIHAJTHATÓ 
MARKOLATTAL

www.cmco.hu
3531 Miskolc, Kiss Ernő utca 23. Tel.: +36 22 880 540
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Mindenféle kőműves  
munkát, burkolást, festést,  

parkettázást  vállalok.
Rövid határidő, precíz kivitelezés!

Tel.: 06-30/913-57- 86
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Cserepes lemeztetők készítése akár bontás 
nélkül a palára is. Palatetők átfedése bitume-
nes zsindellyel. Lapostetők hő-és vízszigetelé-
se. Csatornázás, kéményrakás. Ingyen árajánlat! 
Tavaszi kedvezmények!  www.lackoteto.5mp.
eu  Tel.: 06-70/591-9739.

személy- és kistehergépjármű bérelhető. 
5-7 személyesek. 3,5 tonnás kisteherautó 
is. Akár napi 6000 Ft-tól. Tel.: 06-70/670-
5846.

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

s z O l G á l T a T á s  k e r e s é s
idős, beteg férfi teljes ellátására nyugdíjas höl-
gyet keresünk bentlakással. Tel.: 0630/667-
6508.

M U n k a H e l y e T  k í n á l
alkalMazOTTaT felvesz ingatlaniroda fő 
vagy másodállásba (alapbér+ jutalék). Tel.: 
0630/334-5262.

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

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

értelmes segédmunkást, kőműves, festő, vil-
lanyszerelő szabadúszókat keresünk. Minden 
nap fizetünk! Tel.: 0670/354-1296.

lakatosokat keresünk alapszintű német nyelv-
tudással. CO hegesztőket keresünk 40 éves 
korig Németországba. Tel.: 30/222-6095.
ruházati üzlet takarításához keresünk kollégá-
kat részmunkaidőbe, délelőtti időbeosztással. 
Bér: nettó 600 Ft/óra. Érd.: +3630/913-7353.
Téglásra keresünk CO hegesztőket kiemelt 
bérezéssel! Tel.: 20/440-8355.

Balatonkenesei vendéglőbe szezonra pultost, 
szakácsot, konyhai kisegítőt keresek. Érdek-
lődni: 06-30/3933-548.

M U n k a H e l y e T  k e r e s
a, B, C, CE, D, DE, nehézgépkezelői, autóda-
rus jogosítvánnyal állást keresek. Tel.: 49/424-
122, 30/588-4224.

O k T a T á s T  V á l l a l
Tanulási nehézségekkel küszködik gyermeke? 
Szívesen segítek fejlesztéssel, korrepetálással. 
Hívjon bizalommal! Tel.: 0620/271-8746.

T á r s k e r e s é s
165/65/70-es miskolci, fiatalos, csinos hölgy 
hosszú távra komoly kapcsolatra társat keres. 
Tel.: 0620/577-7364.
egyedülálló 35 éves férfi barátnőt keres Mis-
kolc és környékén. Tel.: +3630/500-6164

8 2018. március 16.

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.

Felveszünk műgyanta
padlóbevonat készítésében

jártas dolgozót
(festőt, burkolót).

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

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.

E-mail: laszlokoncz.kl@gmail.com Tel.: 06-30/271-2344
H-P. 9-16-ig hívható La Crema Kft. 3527 Miskolc, József Attila u. 74.

szakács, pék, cukrász, fagylalt készítő, 
konyhai kisegítő. 

Szakképesítés nem szükséges.
Jelentkezni: 18–70 éves korig.

Miskolci vendéglátó 
egységünkbe kollégákat 

keresünk az alábbi 
pozíciókba:

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. 

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

Miskolci munkahelyre 
keresünk 

OPERÁTOR 
munkakörbe munkavállalókat 

gyors munkába állási 
lehetőséggel. Elvárás: min. 

középfokú iskolai végzettség.
Jelentkezni lehet: 

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

E-mail: info@primajob.hu 

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

Tűzifa fuvarozás 
kedvező áron
0620 5297719

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

+36-70/882-3984

dugulaselharitas-miskolc.net
Végső Ádám
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Szuper ügyek
Március 19. a határidő. Idén már csaknem 5 millió embernek készít a Nem-
zeti Adó- és Vámhivatal (NAV), külön kérés nélkül személyijövedelemadó-bevallási 
tervezetet. Az „Ügyfélkapusok” már egy hete hozzáférnek a tervezetekhez, akinek 
nincs ügyfélkapuja, március 19-éig kérheti a tervezet postázását. Eddig csaknem 
félmillióan éltek ezzel a lehetőséggel, a legtöbben sms-eztek.

Szép sikereket ért el  ■
a Thaiföldről származó 
harcművészetben 
Józsa Sándor, aki thai 
boksz magyar bajnok 
és K1 Világ Kupa győz-
tes. Úgy gondolta, hogy 
elérkezett az ideje an-
nak is, hogy tapaszta-
latait átadja a feltörek-
vő nemzedéknek, ezért 
Szikszón tavaly meg-
alakította az Oroszlán-
szív Küzdősport Egye-
sületet. 

Józsa Sándor 13 éve fog-
lalkozik thai boksszal, ame-
lyet a „nyolc végtag tudomá-
nyának” is neveznek, mivel 
a küzdelem során a bunyós 
nem csak az ökleit, hanem a 
lábát, a térdét és a könyökét 
is használhatja. Angyalföl-
dön lakott negyedszázadon 
át, s lám mit tesz a szerelem, 
megismerkedett leendő fe-
leségével, Szalai Evelinnel 
két esztendeje, „feldobott 
mindent” és utána költö-
zött Szikszóra. Arról kér-
deztük Józsa Sándort, hogy 
indult személyes pályafutá-
sa, karrierje: - Gyerekkorom-
ban szinte minden sportág-
ban megmérettem magamat, 
úsztam, fociztam, sportisko-
lába jártam. Igazából egyik 
sem kötött le, aztán kipró-
báltam a harcművészetet. A 
boksszal kezdtem, azonnal 
megtetszett és azóta is a pá-
lyán vagyok. A nagyobb si-
kereim közül megemlítem 
azt, hogy 2014-ben thai 
boksz magyar bajnok let-
tem, 2016-ban pedig K1 Vi-
lágkupa győztes. Rengeteg 
gálán szerepeltem itthon és 
külföldön egyaránt, ahon-
nan győzelmekkel tértem 
haza. Az utolsó meccsemet 
tavaly márciusban Skóciá-
ban vívtam. Három meste-
remnek különösen hálás le-
hetek: Nagy Ferenc Gábor 

indított el pályámon, Pénzes 
Pál és Peszlen „Rendes” Fe-
renc pedig hosszú évek ke-
mény munkájával a csúcsig 
navigáltak. A Predator Gym-
ben versenyeztem. Amit 
tudok, mindent edzőimtől 
tanultam. Tudatosították 
bennem, hogy nem szabad 
elszállni, mert mindig van 
hová fejlődni, ezt a szem-
léletet igyekszem átadni ta-
nítványaimnak. Tanulunk, 
edzünk és egyre több sike-
rünk van, kezd igazi csapat-
tá válni a társulat. Füzesséri 
József polgármester úrral 
beszélgettünk a lehetősé-
gekről, megkérdezte mihez 
értek. Azt válaszoltam ne-
ki, hogy a verekedéshez, így 
kezdődött edzői pályafutá-
som Szikszón. Az volt a cé-
lunk a feleségemmel, hogy 
az itteni srácok ne kint kó-
boroljanak a Fő téren, ha-
nem járjanak el edzeni. Nem 
gondoltuk, hogy fél év alatt 
ennyit fognak fejlődni, már 
versenyeken is részt vesznek 
és egy sor szép eredményt 
értek el.

Milyen sikerekkel öreg-
bítették Szikszó hírnevét? 
- Februárban Zuglóban a 
Reménység Kupán szere-
peltünk, melyet 
Rehák György 
szervezett. Meg-
lepetés volt szá-
munkra, hogy 
sportolóink an-
nak ellenére, 
hogy ruti-
nos abb 
és kicsit 
nagyobb 
ellenfe-
l e k k e l 
sorsol -
ták ösz-
sze, mégis 
diadalmas-
k o d t a k , 
név szerint 
Papp József 

és Zörgő Krisztián. Szalai 
Seron sérülés miatt nem 
versenyezhetett, de hama-
rosan visszatér. A K1 orszá-
gos bajnokságnak a soproni 
Növényi Norbert Sportaka-
démia adott otthont. Itt négy 
versenyzőnk indult, hár-
man (Galajda István, Mar-
ton Máriusz és Papp József) 
bronzérmet szereztek, Zör-
gő Krisztián pedig ezüstöt. 
A magyar bajnokság szerve-
zője Horváth Ferenc. Ez volt 
az első igazán nagy versenye 
srácainknak, összességében 
elégedett vagyok velük, de-
rekasan helytálltak, ezek 
komoly verekedések 

voltak, adtak 
és kaptak is po-

fonokat. Jövő-
re még fénye-
sebb érmeket 

sz e r z ü n k 
- mond-
ja Józsa 
S á n d o r . 
A sz ik-

szói önkor-
mányzat biztosí-

totta számunkra az 
utazáshoz a mikro-
buszt, és az is nagy 

segítséget jelent, hogy az in-
kubátorházban edzhetünk 
hetente négy-öt alkalommal, 
délután 5-től. Alakulásunk-
kor 12-en kezdték el a foglal-
kozásokat, teljesen az ala-
pokról kezdtük, ma már 20 
feletti a létszám, 12 éves kor-
tól jönnek a gyerekek, nincs 
korhatár, akár 60 éves ember 
is edzhet. Következő állomá-
sunk Miskolc lesz, április 14-
én észak-magyarországi régi-
ós sparingon veszünk részt. 
Szeretném, ha jövőre Szik-
szó is házigazdája lehetne 
egy rangos viadalnak. Oly-
kor én magam is be szoktam 
állni, hogy legyen hajtóerő, 
motiváció tanítványaimnak. 
Feleségem szigorúbb tőlem, 
én időnként engedékenyebb 
vagyok. Ő leveszi vállamról 
a terhek nagy részét. Igazi 
társ, sokat segít a szervezés-
ben, a tennivalók intézésé-
ben, a nyugodt légkör, háttér 
megteremtésében.

Hogy kiből lehet bajnok? 
Ez sok mindenen múlik, a 
tehetség, az adottság önma-
gában nem elég a sikerhez, 
sok edzésre is szükség van. 
Ebben a sportágban nincs 

papírforma: egy jól kivitele-
zett, megrendítő erejű ütés 
vagy rúgás az utolsó pilla-
natban is eldönthet min-
dent. A thai boksz életfor-
ma, nemcsak harcművészet, 
művelőit kiegyensúlyozottá, 
stabillá teszi. Épp a napok-
ban beszéltünk arról, hogy 
aki tehetséges, az nem je-
lenti azt, hogy annak nem 
kell keményen dolgoznia, 
ha bajnok akar lenni. Több-
szörös magyar bajnok ba-
rátom, ha nem volt rend-
ben a családi élete, akkor 
szinte bárki megverhette, 
mert rövidzárlatot kapott. 
Ha viszont nyugodt körül-
ményei voltak, akkor szin-
te verhetetlen volt. Mindezt 
lefordítva a mi esetünkre, 
azt mondom: nem részesí-
tem előnyben a tehetsége-
sebbet, mert az, aki többet 
edz, előbb-utóbb túl fogja 
szárnyalni. Az ugyanis csak 
általánosságban igaz, hogy 
a vékony, magas versenyző 
mindig legyőzi az alacsony 
ducit. Lehet utóbbinak ak-
kora szíve, hogy megveri a 
vékony, magas srácot.

SZI - Buzafalvi Győző

A thai bokszban nincs papírforma

A soproni verseny után összeállt a négy érmet hozó szikszói csapat Fotók: magánarchívum
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Minden nyári ruha és cipő

Miskolc, Ady E. u. 9.
Nyitva: H-P: 8.30–17.30 Szo.: 8.30–13.00

Miskolc, Szendrey u. 2.
(Búza téri Virágpiac mellett, a Piactéri 100 Ft-os helyén)
Nyitva: H-P: 7.00–16.00, Szo.: 7.00–12.00

Gyerekcipők méretválasztékkal 21-36-ig

TAVASZI CIPŐ és TÁSKA VÁSÁR!

-20%
Egyes női cipők

-20%
Minden

táska

Minden 
férfi cipő

-20%
Az akció 2018. március 12-től március 29-ig, ezen belül a készlet erejéig érvényes!

-20%
36-42-ig

41-46-ig

GUMI-ÉRT BT. GUMISZERVIZ 
A KOMLÓSTETÔN

Mindennemû gépjármû gumiabroncsok értékesítése, 
szerelése, centrírozása, javítása, könnyûfém és lemez 
keréktárcsák értékesítése, javítása a helyszínen.

3533 Miskolc, Komlóstetõ u. 20/A.
Tel./Fax: (46) 333 181, Mobil: (30) 9558 770
www.gumiert.hu · Nyitva: H-P.: 8-17, Sz.: 8-12 óráig

Folyamatos nyári gumi akció!* 

*Az akció a készlet erejéig tart.

 - 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!
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Szuper ügyek

Nyékládháza is csatla- ■
kozott azokhoz az önkor-
mányzatokhoz, amelyek 
gondoskodnak a védőol-
tással megelőzhető beteg-
ségek elleni védelemről.

Ez Surmann An-
tal alpolgármester 
indítványára és 
Nyékládháza Vá-
ros Önkormányzata 
képviselő-testület-
ének támogatásá-

val történt meg február végén. 
– Városunk vezetése új támoga-
tási formaként az idén először 
átvállalta a szülőktől a 6-24 he-
tes csecsemők rotavírus elleni 
védőoltásának költségeit. Fon-
tosnak tartom, hogy lehetősé-
geink szerint mindent megte-
gyünk a helyi lakosság, kiemelten 
a gyermekek egészségének meg-
őrzéséért. A védőoltásprogram 
bevezetésével megóvjuk a csalá-
dokat a betegségekkel járó több-
letkiadásoktól és az esetleges 
jövedelem-kieséstől is – rész-
letezte az alpolgármester. Mint 
hozzátette Surmann Antal, az új 
támogatást a városban dolgozó 
védőnőknél, illetve a Nyékládházi 
Polgármesteri Hivatalban igé-
nyelhetik a szülők.
 SZI - BGy

Új támogatási forma

Képzés az adatvédelemről. Az Európai Unió új adatvédelmi rendeletének 
(GDPR) gyakorlati megvalósításáról szervez képzést a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara a GDPR - adatbiztonsági gyakorlati megvalósítás workshop 
március 21-én lesz 9.00 - 16.30 óra között a miskolci Felnőttképzési Központ Konfe-
renciatermében, az Andrássy Szakgimnázium és Szakközépiskolában. Előadó Gilincsek 
Szabolcs GDPR menedzser, konzorcium vezető. Jelentkezési határidő: március 19.

Drón segíti a szikszói rendőrök munkáját
Szikszó önkormány- ■

zata egy korszerű esz-
közzel, egy 1,2 millió fo-
rint értékű magas tech-
nológiai szintet képvi-
selő drónnal segíti a 
szikszói rendőrök mun-
káját. A berendezés 
használatba adása 
március 8-án történt 
ünnepélyes keretek kö-
zött.

Füzesséri József, Szikszó 
polgármestere köszöntőjé-
ben arról beszélt, az elmúlt 
esztendőkben rendkívül jó 
kapcsolatot alakítottak a 
rendőrséggel és a jövőben 
is azon dolgoznak, hogy se-
gítsék a településen dolgozó 
rendőrök munkáját. Szikszó 
híres a különleges kezdemé-
nyezéseiről és a drón beszer-
zésében is elöl jár, példát 

kíván mutatni más önkor-
mányzatok számára is, fo-
galmazott a polgármester. 
Ez az eszköz a megelőzésre 
és bűnüldözésre is szolgál. 
Hiszen arc és rendszám fel-
ismerése lehetővé teszi, hogy 
elriassza azokat, akik nem 
pozitív szándékkal érkeznek 
a városba. Az eszköz gyorsa-
sága pedig a helyszínelésnél, 

nyomrögzítésnél is kiváló. 
Az eseményen jelen volt 

dr. Vereckei Csaba r. dandár-
tábornok, megyei rendőrfő-
kapitány és dr. Antal István 
r. ezredes, az Encsi Rendőr-
kapitányság vezetője is.

Dr. Vereczkei Csaba me-
gyei rendőrfőkapitány hoz-
zátette: a rendőrségnek 
vannak már tapasztalatai 

a drón használatnál. Nagy 
segítséget nyújt tömegren-
dezvények biztosításban, el-
tűnt személyek keresésében, 
vagy nagy területre kiterje-
dő terepszemlénél. Köszö-
netét fejezte ki Szikszó Ön-
kormányzatának, az eddigi 
támogatásokért, és ennek a 
divatos eszköznek a bűnül-
dözés történő használatba 
adásáért.

Az átadást követően 
Füzesséri József polgármes-
ter – egy Szikszón, a közel-
múltban történt rablás elkö-
vetőinek felderítése kapcsán 
- elismerésben és jutalom-
ban részesítette a helyi rend-
őrőrs állományába tartozó 
Pocsai Tamás r. őrnagyot, 
Rábai Helga r. főtörzsőrmes-
tert és Mikó Vivien r. őrmes-
tert is.

SZI 

Fotó: magánarchívum

Fotó: Buzafalvi Győző

Kopátsy Sándor 96 éves
A Magyar Közgazda- ■

sági Társaság Borsod-
Abaúj-Zemplén megyei 
Szervezetének elnök-
sége ünnepi ülést tar-
tott március 9-én a 
Magyar Tudományos 
Akadémia Miskolci Te-
rületi Bizottsága nagy-
termében. Ezen a na-
pon ünnepelték Dr. 
Kopátsy Sándor 96. 
születésnapját család-
tagjai, barátai és tisz-
telői körében.

Bihall Tamás, a BOKIK 
elnöke köszöntötte és adott 
át ajándékokat az ünnepelt-
nek. Idézte Gabriel García 
Márquez gondolatát, ami 
Sanyi bácsira különösen 
igaz: „Az ember nem any-
nyi idős, ahány éves, hanem 
amennyinek érzi magát.” A 
jeles történész-közgazdász 
ugyanis jelenleg is rend-
szeresen kifejti véleményét 

korunk történéseiről, esemé-
nyeiről, publikációi megszív-
lelendőek. A MAB-székházi 
születésnapi ünnepségen je-
len voltak a szakma képvise-
lői, a BOKIK munkatársai és 

a Szentpáli szakközépiskola 
tanárai és diákjai.

A köszöntések, a meg-
ajándékozás után mode-
rált beszélgetés hangzott el 
Kopátsy Sándorral A három 

születésnapi kívánságom cí-
mű írásáról Sebestyén János 
Attila, a Magyar Közgazda-
sági Társaság megyei szerve-
zete alelnöke közreműködé-
sével. Kérdések és válaszok 
egy életmű margójára cím-
mel zajlott a tanulságos 
diskurzus. Kopátsy Sándor 

és partnere szót váltott az 
ünnepelt három alkotásá-
ról, melyek a következők: 
A szellemi vagyontermelés 
gyarapítása, A gyermekne-
velés társadalmi támogatása 
és A homo sapiens meghódí-
totta a földet.

SZI - BGy 

Fotók: Buzafalvi Győző

112018. március 16.
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SUGÁR ÁRUHÁZSUGÁR ÁRUHÁZ

AKCIÓ!
Az akció 2018. március 10-től április 10-ig tart.

3530 Miskolc, Ady E. u. 7. Nyitva tartás: H-P: 8.30–18.30, Szo.: 8.30–14.00-ig

50%
kedvezmény
MINDEN ÁRURA
a Sugár Áruházban 

60%50%

60%
70%

MISKOLC
Pesti úti TTL parkoló
MÁRCIUS 21-től 

(szerda)
ÁPRILIS 2-ig

 (hétfő)

Előadások kezdete:
hétköznap 18 óra

szombat és vasárnap
15 és 18 óra

március 30. péntek
15 és 18 óra

április 2., hétfő 15 óra
március 26., 27. 

SZÜNNAP
Március 24., szombat 

11 óra  NYÍLT NAP
FŰTÖTT

 NÉZŐTÉRREL!

MISKOLC
Pesti úti TTL parkoló

MÁRCIUS 21-T�L (szerda)
ÁPRILIS 2-IG (hétf�)

El adások kezdete: hétköznap 18 óra,
szombat és vasárnap 15 és 18 óra,

április 2., hétf� 15 óra,
március 26., 27. SZÜNNAP

Március 24., szombat 11 óra NYÍLT NAP!
F�TÖTT NÉZ�TÉRREL!

MISKOLC
Pesti úti TTL parkoló

MÁRCIUS 21-T�L (szerda)
ÁPRILIS 2-IG (hétf�)

El adások kezdete: hétköznap 18 óra,
szombat és vasárnap 15 és 18 óra,

április 2., hétf� 15 óra,
március 26., 27. SZÜNNAP

Március 24., szombat 11 óra NYÍLT NAP!
F�TÖTT NÉZ�TÉRREL!

CIRKUSZ
 INFORMÁCIÓ:

06 20 935 40 50

A Monte-Carlo-i Cirkuszfesztiválon elért 
hatalmas siker eredményeként 

a Magyar Nemzeti Cirkusz bemutatja:

ARANYBOHÓC A PORONDON
című vadonatúj nemzetközi gálaműsorát!

 Argentínából Bruno Ra� o és csodálatos oroszlánjai.
 Kolumbiából a Gerling csoport: Dupla halálkerék 
és 7 piramis a drótkötélen! SZENZÁCIÓ! 

 I� . Richter József bemutatja: A világ legnagyobb 
egzotikus állat produkciója: elefántok, zsiráfok, 
zebrák, púpos tevék, lámák egyszerre a porondon.

 Don Christian humoros Bohóc.
 A világhírű Casselly család és 5 afrikai elefántjuk. 
VILÁGSZÁM!

 Arany Bohóc-díjas Richter csoport lovas akrobaták.
 Japán vendégművészünk Ty Tojo sztárzsonglőr.
 Brazíliából Super Silva Jr. az igazi pókember.
 8 tagú élő zenekar és Lady Masallah énekes.

I� . Richter József és 70 tagú társulata közel 
100 állatával sok szeretettel várja az igényes és magas 

színvonalú szórakozásra vágyó közönségét.
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