
Új, figyelemfelhívó útbur
kolati jeleket festenek fel a 
miskolci zebráknál. A pik
to gramok felhívják a  fi  

gyelmet arra, hogy veszélyes 
te lefonálni vagy zenét hall
gatni a gyalogátkelőhelyen. 
A jeleket a Miskolci Város

gazda Kft. festette fel, és ha
sonló jelzésekkel rövidesen 
még több helyen találkozha
tunk.

 Hamis magánokirat felhasználásának vétsége és csalás bűn-
tett miatt feljelentést tesz a Miskolc Holding Zrt. – jelentette be 
pénteki sajtótájékoztatóján Simon Gábor, a Miskolc Holding 
Zrt. felügyelőbizottságának elnöke és Szopkó Tibor felügyelő-
bizottsági tag.

Elmondták: „minden jel és 
bizonyíték arra mutat, hogy 
Szélyes Domokos prémium
kifizetése érdekében a Holding 
előző vezetése több dokumen
tumot – jegyzőkönyveket és 
szerződést – is meghamisított”, 

és ezek segítségével „közel 50 
millió forinttal akarták a vá
lasztást követően megrövidíteni 
2019ben a miskolciakat”. Szé
lyes Domokos a Miskolc Hol
ding  Zrt. gazdaságfejlesztési 
vezérigazgatója volt 2019ben.

– Ezt jogszerűtlennek ítéltük 
meg, nem fizettük ki – hangsú
lyozta Szopkó Tibor. A Miskolc 
Holding Zrt. Felügyelőbizott
ságának (fb) tagja, a Velünk a 
Város frakció képviselője hoz
zátette: független, külső jogi 
és informatikai szakértőket is 
megbíztak az ügy feltárásával. 
– Ők is megállapították, hogy 
„amatőr módon kivitelezett 
bűncselekmények gyanújával 
állunk szemben”.

A részletekről az FB elnö
ke beszélt. Simon Gábor (aki 
a Velünk a Város frakcióveze
tője is egyben) felidézte: 2017. 
május 10ére visszadátumo
zott határozatokban döntött 
arról Pál ffy Kinga, Szélyes 
Domokos és Vécsi György, 
hogy 5 éven belül rendez
ni kell a tagvállalati vezetők 
201415ös ki nem fizetett 
prémiumát.
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Miskolcon – hasonlóan 
más, vidéki településekhez 
– a cukrászdákban, étter-
mekben, kávézókban már 
bent is lehet tartózkodni. 
A kormány szerdán arról 
döntött, hogy a mindenki-
re kötelező közös szabá-
lyokon nem változtatnak, 
a másfél méteres távolság 
és a maszkviselés továbbra 
is kötelező marad min-
denhol.

Hétfőtől már bemehetünk 
az éttermekbe, kávézókba, 
cukrászdák belső, zárt részé
be is, de a dolgozóknak kö
telező lesz maszkot hordani. 
Emellett arra kérik a vendé

geket is, hogy viseljék a masz
kot, és tartsák be a megfelelő 
védőtávolságot. A szállodák és 
panziók is fogadhatnak ven
dégeket a szabályok betartása 
mellett, a többi között a védő
távolság betartásával. Buda
pesten kívül lehet lagzit is tar
tani, legfeljebb 200 vendégig.

Az már most biztos, hogy 
június 2áig nem lesz isko
la, az oktatást érintő további 
ügyekről még nem született 
döntés. Lehetnek napközbeni 
nyári táborok is, de ottalvásról 
még nem lehet szó. Mostantól 
Pest megyét is a többi megyé
vel egyenértékűnek tekintik, 
vagyis ott is hasonló intézke
dések lépnek életbe.

Már nem csak  
a teraszok nyitnak 

Az ünnepi programsorozat a 
hagyományoknak megfelelően 
koszorúzással indult. A közössé
gi oldalakon is figyelemmel kí
sérhették a miskolciak a mini
koncerteket, a felolvasásokat és a 
programokat. A Miskolci Szim
fonikus Zenekar fuvolakvartettje 
például a Jókai lakótelepen adott 
koncertet, amit sokan ablakaik
ból kísértek figyelemmel. 

A VÁROS NAPJÁT ÜNNEPELTÜK – MOST MÁSKÉPP

Ünnepi megvilágítást kapott Miskolc emblematikus épülete, az Avasi kilátó is Miskolc város napján, 
amelyet a közgyűlés 1993-as döntése óta május 11-én ünneplünk. A fények az ünnep előestéjén öl-
töztették díszbe a Szent István teret és a kilátót.

DÍSZFÉNYBE „ÖLTÖZÖTT” Piktogramok is figyelmeztetnek
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Szolgáltatásaink: 
• műanyag, fa, alumínium-nyílászárók  • redőnyök, reluxák  
• rovarhálók  • szellőzők • erkélybeépítések, télikertek   
• HiSec acél biztonsági ajtók • garázskapuk 

Díjtalan árajánlat, felmérés! Rövid határidő!  
Gyártás egyedi méretre. Teljes körű kőműves-helyreállítás. 

Bemutatóterem: Deluxe Ablak Kft. 
Tel.: 46/402-292, 06-30/336-5528. Bemutatóterem: Miskolc, Bükk Áruház, I. em.  
Nyitva h-p: 9-14 óráig, sze: 16-18óráig, sz: 9-12 óráig www.aluport.hupont.hu

Műanyag nyílászárók cseréje  
óriási kedvezménnyel!

Acél  

biztonsági ajtó  

kedvezményes  

áron!

Ismét az eredeti helyen, a 
Szent Anna téren várja vásár-
lóit a Cega Bútor.

Alkoss házadból egy mo-
dern kori kastélyt, mely lenyű-
göz minden vendéget! Meg-
nyílt a Cega Bútor – Italissima 
Home lakberendezési áruház. 
Magas minőségű tolóajtós szek-
rényekkel, gardróbokkal, kony-
habútorokkal, függönyökkel, ta-
karókkal, gyönyörű kerámiákkal 
várunk!

2020 márciusában újranyitott 
a Cega Bútor - Italissima Home 
lakberendezési áruház. Czeglé-
dy László, az üzlet tulajdonosa 
sokaknak lehet ismerős, hiszen 
korábban aktív sportolóként a 
DVTK kapusa volt. Ezt követően 
indította vállalkozását, 1997 óta, 
vagyis idén már huszonhárom 
éve foglalkoznak bútorotokkal.

– A Cega 2001 és 2008 kö-
zött már működött a régi Ke-
ravill-épületben. Néhány év 

szünet után 2015-ben aztán a 
Szinvaparkban nyitottunk újra, 
hogy végül idén visszatérjünk az 

eredeti helyszínre, most újra itt, 
a Szent Anna tér 1-3. szám alatt 
várjuk a vásárlóinkat – mondja.

Az üzlet március 14-én nyi-
tott újra, majd viszont az eredeti 
nyitvatartással a veszélyhelyzet 

és a kijárási korlátozások miatt 
csupán néhány napig tudott 
működni, azt követően csak dél-
után háromig várták a vásárló-
kat. Május negyedikétől viszont 
hétköznapokon ismét 10 és 18, 
hévégén pedig 9 és 14 óra kö-
zött látogathatóak.

A Cega Bútorban gyakorlati-
lag mindent megtalálni, ami a 
lakberendezéshez kapcsolódik, 
hangsúlyozza Czeglédy László. 
„Legyen egyedi méretre szabott 
tolóajtós beépített szekrény, 
gardrób, konyhabútor, minőségi 
ülőgarnitúra, kész függöny vagy 
éppen római roló, huszonhárom 
éves tapasztalatunk garancia a 
minőségre!” – mondta Czeglé-
dy László.

Feltétel: szakirányú műszaki elő-
képzettség, műszaki végzettség. 

Szakmai önéletrajzokat a  
jaborcsik.agnes@inter-v.hu  

e-mail-címre várjuk

Inter-V Kft. keres  
GÉPSZERELŐ LAKATOS,

betanítással CNC-MARÓS
és SZIKRAFORGÁCSOLÓ
munkakörbe munkatársakat.

Tel.: +36 20 488 6007 (h-p: 7-15h)

Minden, ami lakberendezés  
– Újra nyitva a Cega Bútor!

Cega Bútor – Italissima Home
3531 Miskolc, Szent Anna tér 1-3. (korábbi Keravill-épület)
Telefon: 06-46/754-064. Mobil: 06-70/413-7384
Nyitva: h-p 10-18, sz: 9-14
email.: info@cegabutor.hu, honlap: www.cegabutor.hu
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Több mint 3,5 millió forin-
tot kell visszafizetnie Mis-
kolcnak az előző városveze-
tés hibájából. A visszafizetési 
kötelezettség a „Diósgyőr vá-
rosközpont integrált rehabili-
tációja” című projekt 2017-ben 
indított közbeszerzési eljárása 
miatt keletkezett. A szaktárca 
még 2017-ben megállapította, 
hogy szabálytalanság történt, 
emiatt most 3 622 739 forintot 
vissza kell fizetnie az önkor-
mányzatnak.

Adomány a mentőknek és 
a városnak. Kétszáz darab 
immunerősítő vitaminkészít-
ményt ajánlott fel a Miskol-
ci Mentőállomás dolgozóinak 
és a városnak a Pannonvital 
Pharma Kft. A miskolci mik-
rovállalkozás immár máso-
dik adományát Varga Andrea, 
Miskolc alpolgármestere és 
Leskó Diána, a mentőszolgálat 
helyi kommunikációs munka-
társa vette át.

Miskolci családoknak se-
gít az MSZP. A párt szolida-
ritási alapjának segítségével 
rászorulóknak adott át élel-
miszerből, tisztító- és fertőt-
lenítőszerből álló adományt 
Kunhalmi Ágnes, az MSZP 

választmányi elnöke, Varga 
László szocialista országgyű-
lési képviselő, valamint Bazin 
Levente önkormányzati kép-
viselő. A csomagokból a Lyu-
kóvölgyben, a Vasgyárban, a 
Kilián-városrészben és Pere-
cesen élő rászoruló családok 
részesültek.

Parkolók épültek Kili-
án-északon, a Szinyei Merse 
Pál utcában. „Még ősszel ke-
restek meg az ott élők, hogy 
a korábban kialakított par-
kolóhelyek között maradt egy 
üres terület, érdemes lenne azt 

beépíteni – mondta el érdek-
lődésünkre Bartha György, a 
terület önkormányzati képvi-
selője. A mostani beruházás-
sal hét új parkolóhelyet alakí-
tottak ki.

Harmincnyolc kitünte-
téssel ismerte el a város 
emberek és szervezetek ki-
emelkedő munkáját, és egy 
tagját díjazta a BOKIK. A 
díjazottakkal készült be-
szélgetést pedig következő 
lapszámainkban olvashat-
ják.

MISKOLC VÁROS DÍSZPOLGÁRA 
kitüntető cím: dr. Dobos László

MISKOLC VÁROS DÍSZPOLGÁRA 
kitüntető cím: dr. Hevesi Attila

PRO URBE kitüntető cím: Pap-
czun Ernő Ferenc, Péter Barna-
bás, Pfliegler Péter

Gálffy Ignác életműdíj: Drozs-
nyik István

Herman Ottó tudományos díj: 
dr. habil. Gyulai Éva

Szemere Bertalan közéleti díj: 
Nyírő Pál

Szabó Lőrinc irodalmi díj: Kabai 
Lóránt

Kondor Béla képzőművészeti 
díj: Lenkey Tóth Péter

Reményi Ede zenei díj: Iván Klá-
ra Judit

Déryné színházi díj: Nádasy Eri-
ka

Miskolc Város Építészeti Alkotói 
díj: Viszlai József

Bizony Ákos Kitüntető Jogi díj: 
dr. Bíró György, dr. Háger Miklós

Benkő Sámuel díj: dr. Felszeghi 
Sára, Harasztiné Tóth Margit

Pedagógiai díj: Mattyasovsz-
kyné Lipták Éva, Sarka Ferenc, 
Tóthné Csorba Mária

„Miskolc Város Turizmusáért” díj: 
Creppy PalacsintaHáz, Oszlánczi 
Réka tulajdonos

„Az év sportolója” díj: Nemes 
Rita, Mészáros László, Süttő Ro-
land és Tombácz Anikó verseny-
táncpáros

„Miskolc Város Sportjáért” díj: 
Egri István

„A Civilek Támogatásáért” díj: 
Juhász Jánosné

„Az Év Civil Szervezete” díj: 
Északkelet-Magyarország Ipar-
történetének Ápolásáért Ala-
pítvány, Rotary Club Miskolc

Pro Minoritate díj: Fekete Dé-
nes Gyula

Nívódíj: Bíborszél zenekar, 
Boncsérné Szinai Tünde, Hold-
viola Zenekar, Miskolci Egressy 
Béni-Erkel Ferenc Művésze-
ti Iskola Erkel Ferenc Alapfokú 
Művészeti Tagiskolája, Múzsák 
Kertje Alapítvány, Pirity Attila, 
Timkó Tünde, dr. Varga Zoltán

Az Egyetemért – A Városért díj: 
Prof. dr. Roósz András

Szentpáli István Kamarai díj: dr. 
Vékony Sándor

Miskolc város napja –  
gratulálunk a díjazottaknak!

A rendészeti dolgozóknak mondtak köszönetet a járvány-
helyzetben tapasztalt helytállásukért május 11-én. A progra-
mon Veres Pál polgármester, Varga Andrea alpolgármester és 
Ignácz Dávid jegyző is köszöntötte a rendészeket. – Ez a közös-
ség hosszú hetek óta keményen dolgozik a városért, önök az 
idősellátásban, a szociális területen és a rend fenntartásában is 
jelesre vizsgáztak – mondta Veres Pál.

Dr. Dobos László (balra) és dr. Hevesi Attila (jobbra) 
2020 miskolci díszpolgárai. 

HÍREK RÖVIDEN



Irodánk: Színházzal szemben  
Miskolc Széchenyi u. 26. 1. em

Online jelentkezés: allas.hsagroup.hu

Partnercégeinkhez keresünk dolgozókat  
azonnali kezdéssel, 2 HETI KIFIZETÉSSEL!
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Az MSZP szerint a vírus elleni küzdelem helyett a tele-
pülési önkormányzatok kifosztásán dolgozik a kormány 
– erről Kunhalmi Ágnes, a párt választmányi elnöke és 
Varga László szocialista országgyűlési képviselő beszélt 
szerdán Miskolcon.

– Ez a javaslat lényegében 
minden olyan beruházást, 
amelynek értéke megha-
ladja az ötmilliárd forintot, 
különleges gazdasági öve-
zetté nyilváníthatna. Innen-
től kezdve a kormány min-
den egyes, a beruházásból 
származó forrást einstan-
dolna az önkormányzatok-
tól, és azokat átcsoportosí-
taná a jellemzően fideszes 
többségű megyei önkor-
mányzatokhoz, azokat ők 
költhetnék el, ők rendel-
kezhetnének vele – mond-
ta Kunhalmi Ágnes választ-
mányi elnök. Ez azt jelenti 
– folytatta –, hogy a javaslat 
elfogadása esetén nagyon 
nagy bevételtől fognak el-
esni az önkormányzatok, 
amelyeknek a koronaví-

rus-járvány idején már így 
is nagyon nehéz a dolguk, 
rengeteg pluszköltségük van 
a védekezés miatt.

A törvényjavaslat tovább 
nehezítheti Miskolc hely-
zetét is – erről már Varga 
László beszélt. Az ország-
gyűlési képviselő emlékez-
tetett: a kormányzati el-
vonások, a veszélyhelyzet 
okozta bevételkiesések és a 
védekezés költségei miatt 
idén több mint 7 milliárd 
forinttal kevesebb összegből 
gazdálkodhat Miskolc.

– Úgy látjuk, hogy ez a 
javaslat a kormány által a 
nem fideszes vezetésű ön-
kormányzatok ellen indított 
átfogó hadjárat követke-
ző állomása. Hatalmas ösz-
szeget vontak el az önkor-
mányzatoktól, ez a javaslat 
pedig újabb terhet jelenthet 
majd, ráadásul olyat, ami a 
veszélyhelyet után is meg-
nehezítheti majd az életet, 
vélhetően elsősorban az el-
lenzék által vezetett váro-
sokban – tette hozzá a po-
litikus.

NE FOSSZÁK KI  
AZ ÖNKORMÁNYZATOKAT! 

Hamisíthatott az előző holdingvezetés

Hirdetés

Antik tárgyak vásárlása aukciós árakon 
l Arany-ezüsttárgyak l Festmények l Műtárgyak  

l Porcelánok l Érmék, kitüntetések 
l Forgalomból kivont pénzek l Bizsukat válogatás nélkül

OSZTRÁK GALÉRIA

MISKOLC, MÁJUS 25-én (hétfő) 9-15 óráig
Hunyadi utca 56. sz. alatti üzlet (az udvarban)

www.osztrakgaleria.hu, értékbecslés és kiszállás díjtalan!

MAGYAR KIRENDELTSÉGE

l FAZONARANY 13 500 FT/G-TÓL 
l TÖRTARANY 8500 FT/G-TÓL 11 000 FT/G-IG

l BRILLES ÉKSZEREK 20 000 FT/G-TÓL 50 000 FT/G-IG

Minden fajta karórát kiemelt áron vásárolunk,  
akár hibásat is

AZONNALI KÉSZPÉNZ! 
Tel.: 06-20/800 52 11

 A Tiszaújváros Transz Kft. miskolci telephelyére
az alábbi munkakörökbe keres kollégákat:

Az alábbi elérhetőségek egyikén várjuk jelentkezésüket:

Eszlári Tímea 06-30/259-8027
timea.eszlari@tiszaujvarostransz.hu

• magasépítésben jártas építésvezető
• magasépítésben jártas művezető

• műszaki előkészítő • útépítő

MISKOLCI ELADÓ INGATLAN
A Miskolc Holding Zrt. kétfordulós versenyeztetési eljárás  
(nyílt írásos ajánlattétel + versenytárgyalás) útján történő  

értékesítésre meghirdeti 2020. május 29-i beadási határidővel 
az alábbi miskolci ingatlant:

Az ingatlanról és az értékesítési eljárásról bővebb tájékoztatás  
a www.ingatlangazdalkodas.miskolcholding.hu honlapon, a Miskolc, 

Széchenyi u. 60. sz. alatt található ügyfélszolgálati irodában, valamint 
a 70/466-4399 és az 516-243-as miskolci telefonszámokon kérhető. 
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a kiíró az értékesítési eljárást 

annak bármely szakaszában eredménytelennek nyilváníthatja.

Cím  
(Jelleg)

Alapterület  
(m2)

Minimális  
bruttó 

ajánlati ár (Ft)

Szén u. 11.  
(általános iskola)  

35288/1 hrsz

telek: 2634 m2 
épület:  

1209 m2

89 200 000

650-0/2020

85-9/2020

Apróhirdetés
SZŐNYEGTISZTÍTÁS, KÁRPITTISZ-
TÍTÁS GARANCIÁVAL! Minden ti-
pusú bútorkárpit, padlószőnyeg, 

autókárpit helyszíni tisztítása, gyors 
száradási idővel. Szőnyegtisztítás, in-
gyenes hozom-viszem szolgáltatás-
sal. Telefonszám: 06-70/320-3483, 
www.tisztitomiskolc.hu.

APRÓHIRDETÉSEK
a Miskolci Naplóban

Kedves Olvasóink! Adják fel apróhirdetésüket kedvezményes 
áron a Miskolci Naplóban hétköznap 8.00 és 16.00 óra között!

Hirdetésszervezőink az alábbi címen érhetők el:
3530 Miskolc, Kis-Hunyad u 9.

Tel.: 70/795-7402, 30/499-8630
E-mail: info@mikom.hu

Hamis magánokirat felhasz-
nálásának vétsége és csalás 
bűntett miatt feljelentést 
tesz a Miskolc Holding Zrt. 
– jelentette be pénteki saj-
tótájékoztatóján Simon Gá-
bor, a Miskolc Holding Zrt. 
felügyelőbizottsági elnöke 
és Szopkó Tibor felügyelőbi-
zottsági tag.

Folytatás az 1. oldalról
– A Holding informatikai 

rendszerének automatikus men-
tései szerint a 2017. május 10-
ére dátumozott dokumentumot 
2019. augusztus 31-én, nem sok-
kal a választások előtt hozták 
létre – mondta el Simon Gábor, 
hozzátéve: a Holding előző veze-
tése már csak a választások után 
vette észre, hogy Szélyes kima-
radt a kedvezményezettek köré-
ből, hiszen ő 2017. május 10-én 
már nem volt tagvállalat-vezető. 
Ezért, hogy megoldják a prob-
lémát, több évre visszamenő-
leg meghamisították a jegyző-

könyvet, úgy, hogy a határozat 
ne csak a vezetőkre, hanem Szé-
lyes Domokosra is vonatkozzon. 
Mindkét határozatot Pálffy Kin-
ga és Vécsi György írta alá.

– Az informatikai vizsgálat 
alapján egyértelműen megálla-
pítható, hogy Szélyes az 50 mil-
lió forintot egy meghamisított 
dokumentum alapján követeli 
a várostól. Ezt követően bevon-
tunk egy neves büntetőjogászt. 
A szakvéleménye szerint fennáll 
a jogi lehetősége, hogy nevezett 
személyek folytatólagosan elkö-
vetett, hamis magánokirat fel-
használásának vétségét, és csalás 
bűntettének kísérletét követték 
el – sorolta Simon Gábor.

Simon Gábor elmondta azt is, 
hogy számos, korábban megkö-
tött szerződést vizsgál a felügye-
lőbizottság és ügyvédjeik. – Jó 
néhány kétes ügyet látunk még. 
Veres Pál polgármester kijelen-
tette, nem az a cél, hogy feljelen-
tések tömkelegét gyártsuk. De 
ha valamiről kiderül, hogy sza-

bálytalan, törvénytelen, akkor a 
város és a Holding vezetése nem 
fog habozni, és megteszi a szük-
séges intézkedéseket. Mi csak 
olyan esetben indítunk eljárást, 
ha ez teljes egészében megalapo-
zott – hangsúlyozta. – A felügye-
lőbizottság ezért határozatban 
arra kötelezte a Holding vezeté-
sét, hogy a büntetőeljárást hala-
déktalanul indítsa meg.

A most feltárt tények azt mu-
tatják, hogy az ügyben bűncse-
lekmény történt, amit az előző 
városvezetést, előző holding-
vezetést terheli – fogalmazott 

Szopkó Tibor. – Októberben már 
feleltek az elmúlt 9 évért a mis-
kolci választópolgárok előtt, itt 
az ideje annak, hogy a bíróság 
előtt is megtegyék ezt – jelentet-
te ki Szopkó Tibor, hozzátéve: ez 
csak egy ügy, hamarosan követ-
kezik a folytatás.

Megkerestük a Holding ko-
rábbi gazdaságfejlesztési vezér-
igazgatóját is, Szélyes Domokos 
azonban nem kívánt interjút 
adni. Annyit mondott: „Az el-
hangzott állítások valótlanok, a 
megfelelő jogi lépéseket meg fo-
gom tenni”.

A kormány semmit nem 
von el Miskolctól a veszély-
helyzet miatt, ez a pénz-
ügyi valóság - mondta 
Alakszai Zoltán, a Fidesz 
miskolci önkormányzati 
frakcióvezetője sajtótájé-
koztatón.

A politikus arra reagált, 
hogy Miskolc jelenlegi veze-
tése szerint a kormány a ko-
ronavírus miatti veszélyhely-
zet kihirdetése után döntött 
arról, hogy a védekezés költ-
ségeihez való hozzájárulás 
címén helyi adóbevételeket 

von el az önkormányzatok-
tól, köztük Miskolctól is.

Alakszai Zoltán a rész-
letekről szólva elmondta: 
a gépjárműadó összegénél 
időarányosan magasabb ösz-
szeget hagy az önkormány-
zat büdzséjében az állami 

járulékkönnyítés, amit az 
önkormányzati szektor vál-
lalatai is igénybe vehetnek, a 
be nem szedett idegenforgal-
mi adót az állam megtéríti, és 
a parkolási díjakat sem viszi 
el az állam, azok a miskolci 
lakosoknál maradnak.

A Fidesz szerint a kormány nem von el Miskolctól 
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ÖSSZESZERELŐ OPERÁTORI,  
LOGISZTIKAI KÜLDEMÉNY-FELDOLGOZÓ  

munkakör
Érd.: +36 30 507 6371

NYÁRI MEZŐGAZDASÁGI IDÉNYMUNKA  
SZÁLLÁSSAL

Érd.: +36 30 7420678
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Bulgárföldi  
Háztartási Bolt
BORSODCOLOR KFT. Miskolc, Kiss tábornok u. 6/a. Tel.: 46/530-336

Az akció érvényes: 2020. 05. 16-tól 2020. 05. 22-ig 

Star papírkéztörlő, 2 tekercs 199 Ft 159 Ft
Signál fogkrém, 75 ml,  3986 Ft/ml 349 Ft 299 Ft
Baba tusfürdő, 400 ml, 1247,5 Ft/l 569 Ft 499 Ft
Palette hajfesték 799 Ft 699 Ft
Well Done antibakt. konyhai tiszt., 750 ml, 1065 Ft/l 899 Ft 799 Ft
Bref Power aktív trio, WC-illatosító 1099 Ft 799 Ft
Perlux foly. mosószer, 3 l, 266 Ft/l 999 Ft 799 Ft
Biopon Takarékos 1,4 kg, 570 Ft/kg 899 Ft 799 Ft
Star WC-papír, 24 tekercs, 41,65 Ft/tekercs 1099 Ft 999 Ft
Tomi Kristály kapszula, 42 db-os, 47,5 Ft/db 2499 Ft 1999 Ft
Magasfényű zománcfesték, 0,75 l, 2665,33 Ft/l 2999 Ft 1999 Ft
Héra beltéri falfesték, 15 l, 466,6 Ft/l 7999 Ft 6999 Ft
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A veszélyhelyzetre való tekintettek a MIVÍZ Kft. a VÍZMÉRŐFOGYASZTÁSI 
ADATOKAT AZ ALÁBBI ELÉRHETŐSÉGEKEN várja felhasználóitól:

• online ügyfélszolgálat (https://mhugyfelportal.hu/miviz/hu/), 
• eNNYI applikáció,
• e-mail (meroallas@miviz.hu) vagy
• telefon (06-46/519-346/3-as menüpont)

CSAK A SZÁMLÁN FELTÜNTETETT DIKTÁLÁSI IDŐSZAKBAN!

További információk a www.miviz.hu oldalon.

l  MIVÍZ MISKOLCI VÍZMŰ KFT.

3527 Miskolc, József Attila u. 78.
Tel.: +36 46 519 300
mivizkft@miviz.hu
www.miviz.hu
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Nagy-Deák Viktória
értékesítési munkatárs
30/499-8630
nagy-deak.viktoria@mikom.hu

Putnokiné Batta  
Zsuzsanna
értékesítési munkatárs
70/795-7402
putnokine.zsuzsanna@mikom.hu

HÍVJA HIRDETÉS- 
SZERVEZŐINKET

Munkatársakat keresünk Miskolc és környéki  
munkahelyekre az alábbi munkakörökbe:

l CNC gépkezelő (esztergályos/marós)
l Hegesztő l Könyvelő

l Lakatos l Minőségellenőr
l Targoncavezető
l Villamosmérnök 

Amennyiben bármelyik munkakör felkeltette érdeklődését,  
kérjük, jelezze nekünk, felvesszük Önnel a kapcsolatot.

Részletesebb állásajánlatainkról honlapunkon tájékozódhat:

www.myhrteam.hu
Elérhetőségeink: 3530 Miskolc, Széchenyi u. 54. fszt./3.

+36 46 612 212, jelentkezes@myhrteam.hu

Elérhetőség: 3531 Miskolc, Győri Kapu utca 24/B.

Tel: 06-70/327-9584, 06-70/336-5302
e-mail: watbkft@gmail.com, ajánlat: watb.ajanlatkeres@gmail.com

ALUMÍNIUM-NYÍLÁSZÁRÓK, 
HŐSZIGETELT ABLAKOK,AJTÓK, 
TÉLIKERTEK,ELŐTETŐK, ÜVEGFALAK

•  Első és második trimeszteri genetikai  
ultrahangszűrés: 12-13 és 18-20 hetes terhességi 
korban részletes genetikai ultrahangvizsgálat.

-   Első trimeszteri kromoszómarendellenesség- 
szűrés (Down-, Edwards-, Patau-szindrómák szűrése) 
nagy pontosságú, FMF alapú kombinált teszttel: 
ultrahangvizsgálat és anyai vérből lepényi fehérjék 
laboratóriumi vizsgálata, kockázatbecslés FMF-szoft-
verrel a három leggyakoribb kromoszómarendelle-
nességre.

-  Első trimeszteri kiterjesztett kombinált teszt:  
kromoszómarendellenesség-szűrés és a korai ter-
hességi preeclampsia/toxémia nevű anyai beteg-
ség szűrése, mellyel a koraszülés egyik leggyakoribb 
oka szűrhető és előzhető meg.

-  Nagy pontosságú, anyai vérben keringő magzati 
DNS-alapú szűrőtesztek (NIFTY, TRISOMY).

MAGZATOM DIAGNOSZTIKAI KÖZPONT KFT.

Időpontkérés: 06-30/497 0997, hétköznap napközben

Magzatom Diagnosztikai Központ Kft.,
Miskolc, Eger

Dr. Fülöp Viktor
klinikai genetikus, szülész-nőgyógyász szakorvos,

FMF és ISUOG akkreditált ultrahangvizsgáló

ÉTKEZŐK, SZEKRÉNYSOROK, KONYHASZEKRÉNYEK, IRODABÚTOROK, 
ÜLŐGARNITÚRÁK, ÁGYAK, KOMÓDOK, KISBÚTOROK KAPHATÓK.

3D KONYHATERVEZÉS! WWW.FONODABUTOR.HU
https://www.facebook.com/Fonoda-bútor-422810384721659/

ÓRIÁSI  
bemutató- 

készlet  
HELYBEN!

Miskolcon belül akár díjtalan, vidékre kedvezményes házhozszállítással.

Válassza a legjobbat  
a legjobb áron!
Közvetlen gyártótól!

Műanyag-nyílászárók
szakszerű beépítése

1 nap alatt akár
falbontás nélkül is!

l Díjmentes felmérés
l  Bontás, beépítés 

(kőműves munkával)
l Külső, belső párkányozás
l Törmelékelszállítás
l 5 ÉV GARANCIA
l REDŐNY
l SZÚNYOGHÁLÓ

HÍVJON BIZALOMMAL, NEM FOG CSALÓDNI! 06-70/401-9777, www.begyikablak.hu
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HIBRID KLÍMA  
– komfort mesterfokon

Split klímák telepítése,  
karbantartása, forgalmazása

Ingyenes helyszíni felmérés

info@hibridklima.hu, www.hibrid-klima.hu

Tel.: 06-20/245 54 69
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