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SZERVO kormányművek, 
szivattyúk, kardántengelyek, 

felnik  javítása, 
GUMI és GYORSSZERVIZ

06-30/9286-648

Miskolc 12. hét

Sajóbábony önkormányzata 
március 20-án avatta fel ün-
nepélyesen az ófalusi város-
részben található játszóte-
ret./11. oldal

Hagyományteremtő céllal 
idén először rendezi meg áp-
rilis 25-29. között a Miskolci 
Nemzeti Színház a Horizont 
Nemzetközi Kortárstánc Fesz-
tivált./3. oldal

Új játszótér Bábonyban

Kevesebbet alszunk. Március 25-én 
elkezdődik a nyári időszámítás. Ez azt jelenti, 
hogy hajnal kettő órakor három órára állítjuk 
az órát. Így viszont kevesebbet alszunk. Az 
óraátállításról megoszlanak a vélemények. 
Hiszen van aki előnyt lát benne és van aki 
ragaszkodna a Nap ritmusához. Az biztos, 
Európában is átállítódnak az órák, így egységes 
a nyári időszámítás.

Kortárstánc Fesztivál
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A legjobbtól a legjobb áron!

+36 70 669 6812

Ipari gázpalackok
rendkívül kedvezményes áron, 
ingyenes házhozszállítással.

 az
Számos Valentin napi 

Alfa Ékszer

Az ékszer

örök ajándék!

Tekintse meg tavaszi 

akcióinkat és megújult 

kollekciónkat!

Alfa Ékszer
Kiemelt 

karikagyűrű 
AKCIÓK!

Várjuk önt mindkét Miskolci Auchanban: 
József A. u. 87. és Pesti u. 9.
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Szuper ügyek
Hagyományteremtő  ■

céllal idén először ren-
dezi meg a Miskolci 
Nemzeti Színház a Ho-
rizont Nemzetközi Kor-
társtánc Fesztivált.

A tánc határokon átívelő 
közös nyelv a világ minden 
pontján, a kortárs mozdulat-
művészet pedig ma a legiz-
galmasabb műfaj. Az április 
25-29. között megrendezés-
re kerülő fesztiválra neves 
külföldi és hazai alkotókat, 
együtteseket hívott meg a 
Miskolci Balett, akiknek 
színvonalas produkciói be-
bizonyítják a nézők számá-
ra, hogy a kortárstánc nem 
egy elvont, megfoghatatlan 
valami, hanem szórakoztató, 
érdekes és mindenki számára 
érthető színházi élmény.

A fesztiválról tartott márci-
us 16-i sajtótájékoztatón Bé-
res Attila, a Miskolci Nemzeti 
Színház igazgatója arról be-
szélt, hogy jó időben, a leg-
jobb helyen született az ötlet 
egy új nemzetközi táncfesz-
tivál indítására. – A Miskolci 
Balett szakmai munkája ki-
váló alap arra, hogy megfo-
ganjon Miskolcon egy ilyen 
típusú rendezvénysorozat, 
ami a tervek szerint az erős 
szakmai programot felvonul-
tató indulás után egy csodá-
latos, élettel teli fesztivállá 
növi majd ki magát az elkö-
vetkező években – jelentette 

ki Béres Attila.
Kozma Attila, a Miskolci 

Balett művészeti vezetője, a 
fesztivál művészeti igazga-
tója azt fejtegette, hogy or-
szágos szinten is hiánypótló 
kezdeményezés a Horizont. 
– Bár Magyarországon van-
nak nagy múltra visszate-
kintő táncfesztiválok, olyan 
nemzetközi szakmai talál-
kozó eddig nem volt, ahol a 
programban többségben len-
nének a külföldről hívott pro-
dukciók. A Horizont Nemzet-
közi Kortárstánc Fesztiválon 
öt ország nyolc előadását lát-
hatja a közönség, a nagyhí-
rű együttesek mellett teret 
adva olyan független, pálya-
kezdőkből álló alkotóközös-
ségeknek is, amelyek az al-
ternatív vonalat képviselik, 
mint a Trojka Színházi Tár-
sulás – jegyezte meg.

Az idei programban a ha-
zai táncélet nagyjai mellett 

francia, lengyel, olasz és 
német együttesek is bemu-
tatkoznak. A fesztivál négy 
napja alatt minden korosz-
tály megtalálja a számára 
izgalmas előadást. A legki-
sebbeknek egy nagyon lát-
ványos, technikai trükköket 
felvonultató interaktív me-
sét hoz az olasz együttes, 
míg németországi vendége-
ink a globalizáció kérdését 
feszegetik rengeteg humor-
ral egy ifjúsági előadásban. 
A francia csapat különleges, 
a kortárstánc, a street dance 
és a hip-hop elemeit elegyítő 
előadása minden korosztály 
számára élvezetes produkció. 
A lengyel Anna Piotrowska 
egy szóló darabbal érkezik 
Miskolcra, amelyet kifejezet-
ten erre a fesztiválra készít. 
A Miskolci Balett új bemuta-
tóval készül, a Harlequinade 
– szenvelgők komédiája cí-
mű táncjáték koreográfusa 

és rendezője a számos díjjal 
elismert Gergye Krisztián. 
Három jelentős hazai együt-
tes, a Kecskemét City Balett, 
a Feledi Project és a Trojka 
Színházi Társulás is meg-
hívást kapott a programba, 
így teljes értékű képet kap-
hatnak a fesztiválon résztve-
vők a hazai és nemzetközi 
trendekről.

A fesztiválprodukciók 
mellett szakmai progra-
mokkal is készül a színház. 
Anna Piotrowska a színház 
színművészeinknek fizikai 
színházi workshopot tart, 
amelyet színpadi munká-
juk során is hasznosíthat-
nak majd. Április 25-én 
a Magyar Táncművészek 
Szövetségének kihelyezett 
ülését Miskolcon tartják, 
amelynek témája ezúttal a 
vidéki együttesek helyzete. 
Terveznek egy fotókiállítást 
is, amely a Miskolci Balett 
hétköznapjait mutatja be a 
táncosok szemével. Érde-
mes tehát ellátogatni a Ho-
rizont Fesztiválra, ahol a mai 
hazai és nemzetközi tánc-
élet kiemelkedő együttesei 
oszthatják meg munkáikat a 
miskolci közönséggel és egy-
mással. A fesztiválról min-
den fontos információ megta-
lálható a hamarosan induló 
www.horizontfesztival.hu. 
honlapunkon.

SZI - BGy

Kovács Kati és Kovács  ■
Gábor ad élő koncertet 
március 31-én Szikszón az 
ipari területen aznap nyí-
ló Angel Petrol töltőállo-
más három napos családi 
programja keretében dél-
után öt órától. 

Kovács Kati a népsze-
rű énekesnő többször volt 
már vendége a szikszói ren-
dezvényeknek. Néhány év-
vel ezelőtt figyelt fel az ak-
kor még útkeresésben lévő 

szikszói Kovács Gáborra, aki 
ma Olaszországban él, és a 
Lucca Operaház operaéne-
kese. A művésznő már ak-
kor eldöntötte - támogatva 
ezzel a fiatal lírai tenor te-
hetséget -, hogy szeretne egy 
olyan koncertet létrehozni, 
ahol a két Kovács lép majd a 
színpadra.

Ez valósul most meg Szik-
szón. Az ingyenes előadáson 
különleges élménynek lehe-
tünk tanúi, hiszen Kovács 

Kati zenéje találkozik majd 
a fiatal operaénekes dalaival. 
Nemcsak jól szórakozhatunk 

majd, hanem zenei csemegé-
re is számíthatunk. 

                              SZI

Nemzetközi Kortárstánc Fesztivál

A két Kovács zenei csemegéje

Feri atya előadása. A sajóbábonyi Déryné Szabadidőközpont és Városi Könyvtár 
szervezésében március 25-én, szombaton délután 4 órától a Deák Ferenc Általános Iskolában Pál 
Feri atya római katolikus pap, mentálhigiénés szakember, volt válogatott atléta tart előadást. A 
rendezvény ingyenes. A program a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató 
Rendszer támogatásával valósul meg.

Kozma Attila (balra) és Béres Attila

Kovács Gábor (balra), Kovács Kati és Füzesséri József, Szikszó polgármestere
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A vacsora asztal terítése közben 
Zsuzsa megígérte a férjének, 
hogy ha ezt az estét kibírja, ak-
kor elmegy vele a jövő héten a 
foci meccsre. Csak most az egy-
szer még legyen kedves a leg-
jobb barátnője új pasijához. Az 
utóbbi években ez a férfi volt a 
sokadik új. Nemcsak a férje un-
ta már ezeket a találkozókat, ha-
nem Zsuzsa is.
Tényleg szereti a barátnőjét és 
kölcsönösen segítik egymást, 
amióta csak az eszét tudja. De 
Ildikó nem képes egy férfi mel-
lett sem lehorgonyozni. A forga-
tókönyv mindig úgy indul, hogy 
viharosan beleszeret valakibe, 
akiről csak szuperlatívuszokban 
képes beszélni. Mindig mindenki 
magas, jóképű, intelligens, kü-
lönleges, romantikus, családra 
és gyerekre vágyó. Aztán ami-
kor néhány találkozó után elci-
peli hozzájuk a jelöltet, mindig 
csak egy átlagos férfinak nyit-
nak ajtót. 
Aztán eltelik néhány hónap és 
jön a panaszáradat. Hogy még-
sem olyan nagyvonalú amilyen-
nek látszott. Hétvégenként már 
ki sem akar mozdulni a lakás-
ból, pedig teljesen úgy nézett ki, 
hogy egy program őrült. Zsuzsa 
férje legutóbb meg is jegyez-
te: Ildikónak szemüvegre lenne 
szüksége. Bár a belső tulajdon-
ságokat csak cselekedetekből 
tudja meg az ember fia, de egy 
magasságot azért be lehet sac-
colni. Aztán meg is érti a jelölte-
ket, hogy egy idő után nyúlcipőt 
húznak. Mert ki bír úgy egy éle-
ten át viselkedni, hogy ne önma-
ga legyen, hanem olyan, amit a 
párja belé gondol.
Az Azt gondolom, hogy kezde-
tű mondat igazi mérge a pár-
kapcsolatoknak. Nagy dózisban 
azonnal hat vigasztalhatatlan 
szerelmi csalódás formájában, 
ha csak azt akarjuk meglátni és 
hallani  ami a királylány vagy ki-
rályfi eszmeiségünknek megfe-
lel. Kis adagokban lassan pusz-
tít. Az úton akkor indulunk el 
amikor elkezdünk a másikról fel-
tételezgetni dolgokat, ahelyett 
hogy utána járnánk. Biztos meg-
sértődött, azért nem szól hoz-
zám. Már nem szeret, mert nem 
úgy néz rám. Biztos van valakije, 
azért fogyókúrázik. 
A sort persze végtelenségig so-
rolhatnám és tesszük is a hét-
köznapokban. És egyszer csak 
oda érünk, hogy összeomlik 
bennünk minden, és a másik 
nem érti mi történt. A filmek-
ben gyakran happy end-el zárul 
a félreértések sorozata, a való 
életben nem. Ugyanis ha nem 
akarunk kérdezni, nem akarunk 
szembesülni a valósággal, ennek 
oka van. A bizalmatlanság tala-
ján soha nem nő őszinteség.

SZI – Maros Éva

RÚZS

Feltételezés 
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H á z - ,  H á z r é s z e l a d á s
eladó 3 szobás családi ház központi fűtéssel, 
garázzsal, pincével Mérán. A ház 1993-ban épült, 
7 éve volt tatarozva. A tetőtér újabb szobák kiala-
kítására nyújt lehetőséget. A telek  1000 m2. ÁRA: 
14,5 MFt. Tel.: +421903616561

eladó 3 szobás családi ház központi fűtéssel, 
garázzsal, pincével Tornyosnémetiben. A ház 
2012-ben lett felújítva. A telek 1390 m2. ÁRA: 
13,5 MFt. Tel.: +421903616561

a Balaton utcában, Martin-kertvárosban, 2 szin-
tes, 110 nm, 3 szoba nappalis, tégla falazatú csa-
ládi ház 1000 nm telken eladó. Ár: 12,9 M Ft. Tel.: 
0670-701-2271.

a Bulgárföldön csendes környezetben, közel 600 
nm-es telken, 152 nm-es, 4 szobás családi ház 
felújítandó állapotban eladó. Ár: 11.900.000 Ft. 
Telefonszám: +36 70 603 6037.

a Csaba vezér úti sorházban kiváló adottságokkal 
rendelkező, fiatalos, 130 nm 4+1 szoba, 3 tera-
szos, szép tágas világos családi ház garázzsal, 
tehermentesen, azonnal költözhetően eladó. Ár: 
23,9 M Ft. Tel.: 0670-701-2271.

a Gorkij soron, Komlóstetőn 90 nm, téglaépíté-
sű, háromszobás + nappalis családi ház 700 nm 
telken, melléképületekkel eladó. Ár: 11,9 M Ft. 
Tel.: 0670-701-2271.

a Felsőszinva utcán 60 nm, 1+2 félszobás, tég-
laépítésű, gázkonvektor fűtésű, műanyag nyí-
lászáróval felújított, szép jó állapotú családi ház 
830 nm telken eladó. Ár: 8,49 M Ft. Tel.: 0670-
701-2271.

a Komlóstetőn a Hengerész utcán 35 nm, szo-
ba-konyha, szilikát építésű, gázkonvektor fűté-
sű családi ház 770 nm telken eladó. Ár: 4,7 M 
Ft. Tel.: 0670-701-2271.

abaújszántó, Rákóczi utcában 50nm, 1,5 szo-
bás, központi fűtéses (vegyes és gáz) jó állapotú, 
1992-ben szilikátból épült, tehermentes, azonnal 
költözhető ház 250nm teleken eladó. Ár: 3,9M Ft. 
Tel.: 0630/408-3308.

alsózsolca Vay telepen, 110 nm nagyságú, 3 
szobás, téglaépítésű, gázkonvektor fűtésű, össz-
komfortos családi ház garázzsal, 920 nm telken, 
tehermentesen eladó! Ár: 8,9 M Ft. Tel.: 0670-
701-2271.

arnóton eladó 3 szoba, nappalis, igényes, újsze-
rű családi ház 700 nm parkosított telekkel. Iár: 
34,9 M Ft. Tel.: 20/9168-855.

Miskolcon, a Daru utcában mediterrán stílus-
ban 60 m2-es családi ház, 250 m2-es telken, 
igényesen felújítva eladó. Ár: 14,5 MFt. Tel.: 
30/743-1648.

eladó 3,5 szobás családi ház Hejőcsabán, Csaba 
vezér utcán. Tel.: 06/30/657-3811.

Bükkaranyos hegyoldalban 50 m2-es téglaház, 
2 szoba, nappaliban konyha. Fürdőszoba, wc. 
Teljesen alápincézve. 800 m2-es telken gyönyö-
rű fenyőfák, tujasorok, eladó. Ár: 4,3M Ft. Tel.: 
0620/945-5402.

Bükkszentkereszten 2 szintes (3 szoba, kony-
ha, nappali, fürdőszoba) családi ház eladó. Mis-
kolci 4 emeletesben bérházi lakást beszámítok. 
Tel.: 06-30/4404-143.

eladó 940 m2 zártkert 2 szobás kis házzal, 
víz, villany a telken. Busz 500 m-re, Lyukó-
Magyartanya. Irár: 1,2 M Ft, csak Kp! Tel.: 
46/331-835.

eladó Sátoraljaújhelyen a szlovák határ men-
tén (város szélén) 2 szobás, kertes ház nagy 
telekkel, alkalmas vállalkozásra illetve gazdál-
kodásra. Közelben kalandpark, sípálya. Tel.: 
0630/629-6150.

Győri kapu déli részén ház eladó. 111 nm-es, 
dupla fűtés, műanyag ablakok, klimatizált. Érd.: 
16h után. Tel.: 70/612-8005.

Mályi, Erkel Ferenc utcán 240 nm-es, igényes, 
újszerű, szigetelt, 3 szintes 5 + félszobás csa-
ládi ház 537 nm-es telken garázzsal, hatalmas 
fedett terasszal eladó. Ár: 29,5 M Ft. Tel.: 0670-
701-2271.

Miskolc belvárosához közel eladó háromszobás, 
téglából épült magánház. Busz, villamos, vonat 
300 méterre. Tel.: 0630/430-7686.

Miskolc Győri kapui, dupla komfortos családi ház 
712 m2 telekkel eladó. Tel.: 0630/686-4393.

Miskolc Szarkahegyen csendes környezetben 
eladó 243 nm alapterületű, földszint-emelet-
tetőtér tagolású, 5 szobás családi ház. A ház-
hoz tartozik garázs, mosókonyha, szauna, hobbi 
helyiség. Irányár 17 M Ft.  Érd.: 70/450-5189.

Miskolc, Lyukói úton buszmegálló közelében 
szoba, konyhás kis ház alápincézve, zárt kert-
tel eladó. Tel.: 20/975-3962.

Miskolc, Martin-kertvárosban, 84nm, 2 szobás, 
gáz központi fűtéses, 1960-as években épült, 
jó állapotú, tehermentes családi ház 560nm tel-
ken eladó. 2007-ben a ház tetőszerkezetének a 
teljes felújítását elvégezték. Ár: 9,99M Ft. Tel.: 
0630/408-3308.

Miskolc-diósgyőrben jó állapotú, 3 szobás, nagy 
nappalis, szigetelt családi ház garázzsal eladó. 
Irár: 18 M Ft. Tel.: 0630/205-8382.

Miskolci 45 m2-es házrész eladó melléképü-
lettel, garázzsal, központi fűtéssel. Ár: 3,9 M Ft. 
Tel.: 0630/380-2591.

Miskolctapolcán, gyönyörű környezetben 5 szo-
bás családi ház átlagos állapotban, tehermen-
tesen eladó. Az ingatlan kiválóan alkalmas lak-
hatási célra, valamint panziónak, befektetési 
célra is. Ár: 24.900.000 Ft. Telefonszám: +36 
70 603 6037.

sajóecsegen eladó 3 szoba nappalis újsze-
rű családi ház garázzsal. Iár: 19,9 MFt. Tel.: 
20/9168-855.

sajóládon a Kossuth utcában 2004-ben épült, 
tégla falazatú, hőszigetelt, kiváló állapotban lévő 
100 nm, 3 szoba nappalis családi ház 780 nm tel-
ken, 30 nm garázzsal eladó. Ár: 13,9 M Ft. Tel.: 
0670-701-2271.

szikszón eladó 1,5 szobás kis családi ház 1100 
nm telekkel. Irár: 3,5 MFt. Tel.: 20/9168-855.

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: Russmedia Kft. 4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 11. 

Tel.: 52/526-626 Fax: 52/526-615 www.russmedia.hu Nyomdavezető:  Dubóczki Tibor  
Terjeszti: Szuperinfó Média Kft.  Sokszorosítás ideje: csütörtök Megrendelési szám: 2017/12. 

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 - Magánéletében nem 
alakul minden fényesen, 
de ne vegye túlságosan a 
szívére. Most csak a csatát 
veszítheti el, ettől függetlenül 

a háborút még megnyerheti. Ez a 
hét számos meglepetéssel ke-
csegtethet. Használja ki a kínálkozó 
lehetőségeket!

Bika - Ne engedje másoknak, 
hogy eltántorítsák céljától! Ön 
sokkal erősebb, mint gon-
dolná és ezt már jó párszor 
sikerült is bebizonyítania. A 

családtagjaira most mindenben számít-
hat. Éppen ezért már most arra kény-
szerül, hogy a szeretteire támaszkodjon. 
Érdemes lenne pihennie is.

Ikrek - A héten új meg-
világításba kerülhetnek 
a dolgok. Ennek oka egy 
nem várt esemény lesz, ami 
miatt sok mindent újra kell 

értelmeznie. Használja ki a változást és 
kezdje a kapcsolatait tiszta lappal. Az égi 
konstellációk most elegendő energiát 
sugároznak Önnek ehhez.

Rák - Valaki felbukkan 
a múltjából a héten, aki 
ráadásul kellemes meg-
lepetést is tartogathat Önnek. 
Olyan ajánlatot kaphat tőle, 

ami visszautasíthatatlannak tűnik, 
mégse hamarkodjon el semmit! Párjára 
számíthat a döntés meghozásában. Ne 
kapkodjon, nyugodtan támaszkodjon rá!

Oroszlán - Miközben tanácsot 
ad, megválaszolja azokat a 
kérdéseket is, amik Önt foglal-
koztatják. Éppen azok keresik 
fel, akik hasonló gondokkal 

küzdenek, csak már megfogalmazód-
tak a kérdéseik. Így segítséget kaphat 
ahhoz, hogy bizonyos lépéseket kihagyva 
egyből a megoldásokat kereshesse.

Szűz - Bár úgy érzi, súlyos 
terhek nyomják a vállait, 
Ön mégis inkább a szeret-
tei igényét tartsa szem előtt 
ebben az időszakban! Mondjon 

nemet azokra a megkeresésekre, melyek 
miatt ők háttérbe szorulnának. A közös 
programok, egy kis kikapcsolódás csak 
még közelebb hozza Önöket egymáshoz. 

Mérleg - Törődjön többet 
az egészségével. A bolygók 
most kedvező pozícióban áll-
nak, ellátják Önt energiával, 
így az ügyes-bajos dolgai 

szinte maguktól megoldódnak. Szel-
lemi gyarapodásra is számíthat pihenés 
közben. Ehhez azonban az kell, hogy a 
könyveket is falja, ne csak a sütiket. 

Skorpió - Élvezi a kihívásokat, 
ezért a merész terveivel 
bátran hozakodjon elő. Reme-
kül érvel, képes meggyőzni 
másokat, a sikert biztosra 

veheti. Szerelmi téren ne legyen túl 
óvatos. Vesse bele magát teljes szívvel a 
dolgokba, engedje át az érzelmeinek az 
irányítást, ne hezitáljon!

Nyilas - Nagyon kitett magáért 
az elmúlt hetekben és nem 
vágyik másra, mint egy kis 
magányra. Éppen ezért, ha 
kedvező az időjárás, akkor 

feltétlenül mozduljon ki egy kis sétára 
egyedül vagy sportoljon valamit, de a 
klasszikus téli sportokkal azért legyen 
óvatos! Egy sérülés hátráltatná a terveit. 

Bak - Figyeljen a környezete 
apró sugallataira! A szeret- 
tei is értékelik, ha nem 
parancsolgat, nem támaszt 
elvárásokat. Szívesen tartanak 

Önnel, ha a hangulat békés és kötetlen. 
Végül úgy érnek célba, hogy észre sem 
vették a felmerült nehézségeket. Munka 
terén kiegyensúlyozott hét várja. 

Vízöntő - Valami múltbeli 
hatás még mindig frusztrálja, 
pedig lehet, hogy már nem 
létező  problémán idegeskedik. 
Ne aggódjon, előbb utóbb túl-

lendül rajta, ha szembe tud nézni a 
probléma gyökerével! A munkájában 
legyen kicsit pontosabb. A szorgalom 
nem mindig pótolja a precizitást. 

Halak - Tele van önbizalommal 
és ötletekkel. Fantasztikus 
formában van. De ügyeljen 
arra, hogy a plusz energiát  
a megfelelő irányba is 

hasznosítsa. Ami pedig az egészségét 
illeti, legyen kicsit mértéktartóbb. 
Hajlamos arra, hogy túlzásokba essen, 
étkezés vagy akár a munka terén is.

 HOROSZKÓP 13. HÉT (2017. március 27-től április 2-ig)

LAKÁS- ÉS CSALÁDI HÁZRA

ENERGETIKAI
TANUSÍTVÁNY

(ZÖLDKÁRTYA)

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

ATLAS-HAUS
TÁRSASHÁZKEZELÕ KFT. 

A LEGJOBB
VÁLASZTÁS!

HA BIZALMATLAN,
ELÉGEDETLEN

A JELENLEGIVEL

VÁLTSON!
SZAVAZZON NEKÜNK 
BIZALMAT!
TÁRSASHÁZAK 
KÖZÖS KÉPVISELETE

www.atlashaus.hu 
Miskolc, 

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

    Épületgépészeti kis- és nagykereskedés 

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

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

Mindent egy helyrõl ami a 

Épületgépészeti anyagszükségletéhez kérjen árajánlatot.

VÍZ, GÁZ, FÛTÉS, NAPELEM, 
NAPKOLLEKTOR szerelésekhez szükséges.

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

A kép csak illusztráció! Az akciós ár március 31-ig érvényes!

Locsoló 
induló készlet

AKCIÓS 
bruttó ár:

690 FtAKCIÓS 
bruttó ár:

 3.690 Ft

Locsoló tömlő 1/2”
csavarodás mentes  25 m

● közel 400 eladó ingatlan ● új építésű projektek
● ingyenes CSOK ügyintézés

Keresse irodánkat!      46/ 382-982      www.ingatlandemeter.hu

www.NORLAND.hu

árnyékolástechnika - nyílászárók - garázskapuk - trapézlemezek - beltéri ajtók 

 
NEM FOGJA MEGBÁNNI!
NEM FOGJA MEGBÁNNI!
NEM FOGJA MEGBÁNNI!

  Kérjen

 ABLAKRA 
árajánlatot,

NEM FOGJA MEGBÁNNI!

MISKOLCI BEMUTATÓTERMÜNK 

József Attila út 69. 

Tel.: +36 30 386 4000, 30 389 0000

(közvetlenül a Sajó híd mellett)
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sajószentpéteren, kitűnő helyen áron alul sür-
gősen eladó kétszintes, 125 m2 családi ház 
rendezett telken. Ár: 13M Ft. Tel.: 0630/336-
7663.

Tapolca csendes zöldövezeti részein, a Hattyú 
és a Zilahi utcákban, parkosított telken, alagsor, 
földszint + tetőtér beépítésű ingatlanok teher-
mentesen eladók! Ár: 24,9 M Ft. Tel.: 0670-
701-2271.

Újdiósgyőrben a Gépész utcában, jó állapo-
tú 198nm-es, 4 szobás családi ház gondozott 
kerttel, ásott, ivóvíz minőségű kúttal eladó. Irány-
ár: 21M Ft. Érd.: 70/450-5189.

H á z c s e r e 
Hejőcsabai 2 szobás, 4. emeleti, 55 m2-es 
önkormányzati lakást cserélnék első-máso-
dik emeletire. Tiszta, rendezett lakás érdekel. 
Betegség miatt. Tel.: 0670/264-6838.

l a k á s e l a d á s 
a  Vörösmarty utcán gyönyörűen felújított, 37 
nm-es, erkélyes, másfél szobás földszinti lakás 
azonnal költözhetően, tehermentesen eladó. A 
burkolatok, nyílászárók és a bejárati ajtó cseré-
je is megtörtént. Ár: 6.800.000 Ft. Telefonszám: 
+3670/603-6037.

a Berekalján, a Fényesvölgyi utcában téglaépí-
tésű, gázkonvektor fűtésű, 4 szintes lépcsőház-
ban, magasföldszinti, 2,5 szoba, 64 nm, igénye-
sen felújított lakás 8 nm terasszal eladó. Ár: 13,5 
M Ft. Tel.: 0670-701-2271.

a Kis-Hunyad utcán 39 nm-es, 1,5 szobás, tég-
la falazatú, gázkonvektor fűtésű, felújított lakás 
eladó. Az ingatlan kertkapcsolatos, tehermen-
tes, azonnal költözhető, irodának is kiválóan 
alkalmas. Ár: 6.290.000 Ft. Telefonszám: +36 
70 603 6037.

a Bulgárföldön első emeleti, 28 nm tégla fala-
zatú, gázkonvektor fűtésű, tehermentes, azon-
nal költözhető garzon eladó. Ár: 4,3 M Ft. Tel.: 
0670-701-2271.

a Dankó Pista utcán eladó 8. emeleti, 3 szobás, 
73nm-es, jó állapotú, tehermentes lakás, mér-
hető, szabályozható gazdaságos alacsony fűtés-
költséggel. Műanyag nyílászárókkal, erkéllyel. Ár: 
10,99 M Ft. Tel.: 0670-701-2271.

a Diósgyőri városrészen, a Kuruc utcán 35 nm-es 
1,5 szobás, tehermentes panellakás kiváló lakó-
közösségben eladó. Ár: 4.990.000 Ft. Telefon-
szám: +36 70 603 6037.

a Selyemréten 4 szintes társasházban az első 
emeleten, nagy konyhával és nagy fürdőszobá-
val rendelkező 40 nm-es, felújított, tehermentes, 
azonnal költözhető garzonlakás eladó. Ár: 5,9 M 
Ft. Tel.: 0670-701-2271.

a Soltész-Nagy Kálmán utcán, tégla falazatú, gáz-
fűtéses 3. emeleti, 52 nm, 2 szobás lakás eladó. 
Az ingatlanhoz nagy zárt parkolható udvar tarto-
zik. Ár: 6,49 M Ft. Tel.: 0670-701-2271.

a Stadion utcán 53 nm, tégla falazatú, gázkon-
vektor fűtésű, 4 emeletes társasházban, 3. eme-
leten kétszobás, jó állapotú, parkettás, erkélyes 
lakás tiszta, rendes lépcsőházban eladó. Ár: 6,3 
M Ft. Tel.: 0670-701-2271.

a Stadion utcán 63 nm-es, 1+2 félszobás, tég-
la falazatú, gázkonvektor fűtésű lakás teher-
mentesen eladó. Erkély, saját használatú pince-
rész tartozik, rendezett lépcsőházban, jó lakó-
közösség. Ár: 7.280.000 Ft. Telefonszám: +36 
70 603 6037.

a Széchenyi és a Szemere úton első és máso-
dik emeleti, 2-3 szobás lakások akár irodának, 
szalonnak is eladók! Ár: 12 M Ft-tól. Tel.: 0670-
701-2271.

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

Telefon: 46/789-417

A kanapéágyak mestere

Eladó a Forrásvölgyben 2.250 m2 
alapterületű gyümölcsös körbekerítve 
16 m2  faházzal, alatta pincével eladó. 
Fúrt kút az udvaron, villany bevezetve. 

Irányár: 900.000 Ft.  
Érdeklődni: +36-46/333-358, 

+36-70/358-37-99, +36-30/520-34-94

Telephely: 3434, Mályi, Pesti út 7.
Elérhetőségek: 06-46/529-236  

info@malyiglass.eu
06-46/529-266  

uvegkonstrukt@pr.hu
www.malyiglass.eu

Ha üvegre van szüksége...

  Egyedi üvegkorlátok  
gyártása, beépítése
  Egyedi zuhanykabin  
gyártása, beépítése
  Edzett üvegportálok, ajtók  
gyártása, beépítése
  Lépésálló üvegpadlók  
gyártása, beépítése

  Üveg-,  tükör-, asztallap-,  
csiszolás, fazettázás

  Hőálló üvegek (pl.: kandalló)
  Speciális hőszigetelt üvegek
  Integrált reluxás üveg
  LCD fóliás  
kapcsolható üveg 
  Üveghajlítás, domborítás

6 féle nemesvakolat helyszíni színkeverése raktárról, akár azonnal!
VAKOLATCENTRUM '94 KFT

Építôanyagok
NEMESVAKOLATOK
Díszítôelemek
Hôszigetelô rendszerek

Miskolc, Futó út 70/a.
Tel./Fax: 46/431-491, 560-449

Web: www.vakolatcentrumkft.hu
E-mail: vakolatcentrum@t-online.hu

Üzleteink:
Kertész Áruház Miskolc, Búza tér 10.

Kertész-Iparcikk Szaküzlet, 
Miskolc, Vasgyári u. 1.

Ke rtész Áru háza k Kf t.  ...h a Ön te rmésben gondolk odi k.

20%

Az akcióban résztvevő 
termékekből kereskedelmi mennyiséget 

nem szolgálunk ki!
VETŐMAGOK KIEMELT 
KISKERESKEDELMI 
FORGALMAZÓJA

Aktuális 
akciós ajánlatunkban 

2017. március 23-tól március 29-ig minden 
kiskerti kiszerelésű paprika vetőmag

-os kedvezménnyel  vásárolható meg.

Szakál és Társa Kaputechnika Kft.
3528 Miskolc, Duna u. 14. Tel.: +36-30-935-8157
e-mail: szakal@szakalkaputechnika.hu l www.szakalkaputechnika.hu

Akciós kétszárnyas kapunyitó motor szett br. 120 000 Ft

KAPU, az örök sláger!
kedvezmény minden 
MOTOROS SZEKCIONÁLT
GARÁZSKAPURA

Az akció március 31-ig tart!

25%

HUNTh m
Consulting Kft.
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a Szentgyörgy utca Tapolca felé eső részén 4 
emeletes lépcsőházban, szigetelt épületben, 
panelprogramos, 73 nm-es, háromszobás, nagy 
konyhás, erkélyes lakás tehermentesen eladó. 
Nyílászárók műanyagra cserélve, fűtése mérhe-
tő. Ár: 6.990.000 Ft. Telefonszám: +3670/603-
6037.

a Tapolcai elágazásnál a Testvérvárosok úton 
első emeleti, 1+2 félszobás, 55 nm-es, teher-
mentes lakás műanyag nyílászárókkal, erkély-
lyel, kiváló közlekedéssel eladó. Ár: 5,9 M Ft. Tel.: 
0670-701-2271.

avas II. ütemben 63 nm2-es, 2+1 félszobás, nagy 
konyhás, erkélyes tehermentes panellakás eladó. 
Felújított lépcsőház, rendezett lakóközösség jel-
lemzi az ingatlant.  Ár: 4.800.000 Ft. Telefon-
szám: +36 70 603 6037.

avas II. ütemben első emeleti, 37 nm-es, 1+1 
félszobás, erkélyes, szépen felújított lakás teher-
mentesen eladó. Burkolatok a közelmúltban cse-
rélve, fürdőszoba, konyha felújításra került, új 
biztonsági ajtó. Ár: 4.700.000 Ft. Telefonszám: 
+3670/603-6037.

az Ifjúság úton eladó panelprogramos, 6. eme-
leti, 1+2 félszobás jó állapotú, felújított lakás 
mérhető, szabályozható alacsony fűtésköltség-
gel. Műanyag nyílászárókkal, erkéllyel. Ár: 8,9 
M Ft. Tel.: 0670-701-2271.

eladó Bocskain 3.em. 1,5 szobás, erkélyes, jó 
állapotú lakás megegyezéssel. Tel.: 30/4345-
312.

Gyula utcában eladó egy 51nm-es, 2 szobás, 3. 
emeleti, gázfűtéses téglalakás. Belső zárt udvarral 
rendelkezik, kiváló elhelyezkedésű. A 2 külön nyí-
ló szobájában műanyag hőszigetelt ablakok van-
nak. Irányár: 6,65M Ft. Érd.: 30/535-7946.

Miskolc belvárosi nagypolgári 145 nm-es köz-
ponti fűtéses lakás eladó. Iár: 24,9 MFt. Tel.: 
20/9168-855.

Hajdúszoboszló központjában, fürdőhöz közel, 
Szilfákalja utcán teljesen felújított, 72 nm-es, I. 
emeleti társasházi lakás eladó! Tel.: 06-30/573-
9250.

Huba utcában eladó egy 43 nm-s másfél szobás 
téglaépítésű, gázfűtéses, részben felújított lakás 
szigetelt házban, felújított lépcsőházzal. Szigete-
lés kifizetve, tisztaság, rend, megbízható lakókö-
zösség. Irányár: 5,69  M Ft. Tel.: 30/535-7946.

kazinczy utcában 53 nm-s, első emeleti, 2 szo-
bás, gázfűtéses polgári lakás eladó. Belső zárt 
udvar parkolási lehetőséggel. Vállalkozásra, iro-
dának kiváló! Irányár: 8,9M Ft. Érd.: 30/535-
7946.

Miskolc, Kilián-dél, Írinyi J. utcában 57nm, 2 
szoba+étkezős, 2. emeleti, jó állapotú, teher-
mentes, azonnal költözhető, tégla, konvektoros 
lakás négyemeletes házban, jó lakóközösségben 
eladó. Ár: 8,5M Ft. Tel.: 0630/408-3308.

leszih utcai 55 m2, 1+2 félszobás, I. emeleti, 
felújított, zuhanykabinos, járólapos, tehermen-
tes, pincés, négyemeletesben eladó. Ár: 10,8 M 
Ft Tel.: 0670/705-9294.

Miskolc Bulgárföldön 2 szobás, közepes álla-
potú lakás eladó. Ár: 5,49M Ft. Érd.: 06/20/468-
1495.

Miskolc, Augusztus 20. utcában felújított 
fsz-i lakás eladó különálló bejárattal. 90 m2, 
3 szoba+előtér+ebédlő+konyha+2 fürdő. 
Összkomfortos. Irányár: 18,5M Ft. Ugyanitt 
teljesen különálló, 30 m2, szintén felúj. iroda 
is eladó. Érd.: +3670/601-1167.

Miskolc-avas, Középszer utcában 61nm, 1+2 
félszobás, 7. emeleti, nagy konyhás, szép vilá-
gos, napfényes, erkélyes, jó állapotú panellakás 
eladó. Ár: 6,5M Ft. Tel.: 0630/408-3308.

Miskolc-Bodótető, Dóczy J. utcában (sokak által 
kedvelt városrész) 64nm, 1+2 félszobás, 3. eme-
leti, kilépő erkélyes, jó állapotú, nagy konyhás, 
tehermentes társasházi lakás kiváló lakóközös-
ségben 3 emeletes házban eladó. Ár: 14,99M Ft. 
Tel.: 0630/408-3308.

Miskolc-Bulgárföld, Fazola H. utcában 43nm, 
1,5 szobás, 3.emeleti, tehermentes, kilépő erké-
lyes, teljes körűen felújított, gázcirkó fűtéses tár-
sasházi lakás négyemeletes házban, jó lakókö-
zösségben eladó. Ár: 7,5M Ft. Tel.: 0630/408-
3308.

Miskolc-Győri kapu, Győri kapu úton a szolgál-
tatóházzal szemben 48nm, 2 szobás, 4.emeleti, 
átlagos állapotú, tégla, konvektoros fűtéses, azon-
nal költözhető társasházi lakás négyemeletes ház-
ban eladó. Ár: 5,8M Ft. Tel.: 0630/408-3308.

Miskolc-belváros, Vörösmarty utcában (Szinva-
ház mellett) 55nm, 1+2 félszobás, erkélyes, első 
emeleti, átlagos állapotú, tehermentes panellakás 
eladó. Ár: 8,5M Ft. Tel.: 0630/408-3308.

Hazai gyártás, több 
mint 140 év nemzetközi 

tapasztalat.
Széles kínálat, gyors, 
rugalmas ügyintézés!

GYORS ÉS MOBILIS 
SZERVIZELÉS!

Bemutatóterem
Miskolc, Kiss Ernő u. 23

+36 (70) 314 3407
ugyfelszolgalat.hungary@

cmco.eu

SZAKTANÁCSADÁS

Vegye igénybe új 
helyszíni emelőgép 

- felülvizsgálati 
szolgáltatásunkat! 

Részletek:
WWW.CMCO.HU

RAKOMÁNYRÖGZÍTÉS

KÖNNYEN ÉS EGYSZERŰEN

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!

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

A kép illusztráció!

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

Telefon: 70/384-0700

Aki velünk 
költözik,

idõt és pénzt
spórol meg!

BELFÖLDI ÉS NEMZETKÖZI

FUVAROZÁS-
KÖLTÖZTETÉS
Gyorsan, pontosan, megbízhatóan!

Tel.: 06-30/9581-200
www.nemethtrans.hu 39
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Miskolc, Bulgárföldön 56nm-es, III.emele-
ti, gázos, felújítandó lakás eladó. Ingatlanosok 
kíméljenek! Tel.: 06-70/632-0141.

Miskolc-szentpéteri kapu, Katowice utcában 
42nm, 1,5 szobás, 4.emeleti, felújított, teher-
mentes, tégla, konvektoros, társasházi lakás 
négyemeletes házban eladó. Ár: 6,99M Ft. Tel.: 
0630/408-3308.

Petneházy bérházaknál 48 m2-es, 2 szobás, 
gázkonvektor fűtésű lakás 1. emeleten eladó. 
Fürdőszoba felújításra szorul. Ár: 8,1 M Ft. Tel.: 
46/328-385.

selyemréten, a Kőrösi Csoma Sándor utcán 
eladó egy 57nm-es, 3. emeleti, felújított, 2 szo-
bás, 2 erkélyes, gázfűtéses téglalakás. Felújított 
lépcsőház, igényes lakóközösség! Irányár: 7,8M 
Ft. Érd.: 30/535-7946.

siófokon kiváló helyen eladó 60m2-es, 1. 
emeleti, erkélyes téglalakás. Ár: 14,5MFt. 
Tel.: 20/215-2535.

Tehermentes, 45 m2 lakás alápincézéssel, 
villany, gáz, gyűrűs kút, 1734 m2, eladó. Tel.: 
0630/290-7305.

l a k á s k e r e s é s 
a befektető partnereink részére keresek ingatla-
nokat készpénzes vásárlással, teljes körű ügyin-
tézéssel. Tel.: 0670-701-2271.

keresek Miskolcon eladó lakást, házat, meglé-
vő érdeklődőink részére. Ingatlanát rövid határ-
időn belül eladom. Tel.: 70/450-5189.

Miskolcon cégeknek-befektetőknek kere-
sünk hosszú távra kiadó, eladó ingatlanokat 
jutalékmegosztással. Profit Ic Megegyezünk, 
hívjon! Tel.: 0670/607-3176.

Miskolcon eladó lakást keresek meglévő 
ügyfeleimnek,1-2-3 szobásat. Tel.: 0620/468-
1495.

Miskolcon, Hegyalján keresek 3 szobás lakást. 
Tel.: 0620/468-1495.

sürgősen eladó lakásokat keresek Miskolc 
egész területén, visszatérő külföldi érdeklő-
dőink és készpénzzel rendelkező vásárlóink 
részére. Gyors eladás! Hívjon bizalommal! Tel.: 
30/535-7946.

a l B é r l e T k í n á l a T 
Miskolc Tesconál apartman hosszabb-rövidebb 
távra kiadó. Ár: 35EFt/hó+rezsi. Tel.: 0630/449-
1276.

Miskolcon nagy telken korszerűsítés alatt lévő 
parasztház dolgos ezermesternek megegyezés 
szerint kiadó. Tel.: 30/527-7304.

é P í T é s i  T e l e k 
Miskolc-Görömbölyön építési telek eladó 
csendes, összközműves utcában, 500 m2. Tel.: 
0670/606-8175.

Miskolcon, Margittai úton 624 m2-es beépíthető 
építési telek eladó. Tel.: 0620/350-9552.

Miskolc-Tapolcán (Fenyő u.) 516 m2-es telek 
összközműves utcában, lebontandó téglaházzal 
eladó. Tel.: 0646/363-079.

F ö l d ,  k e r T 

szántóföldet keresek Alsóvadász, Edelény, 
Kazincbarcika, Szikszó, Boldva, Krasznokvajda 
térségében, legalább 5 ha táblamérettel. Érd.: 
Fáy Atilla. Tel.: 0630/209-7887.

Ü d Ü l ő ,  n y a r a l ó 
alsózsolca, Csavargyári II. tónál hétvégi ház 
berendezéssel, terasszal, stéggel eladó. Tel.: 
20/201-4616.

a történelmi avasi pincesoron borospince prés-
házzal eladó! Az ingatlan 30 nm, a pince 70nm, 
víz, villany és csatorna bevezetve. Ár: 2,49 M Ft. 
Tel.: 0670-701-2271.

Mezőkövesd Zsóryn, közel a fürdőhöz 320 m2-es 
telken 72 m2-es (2 szobás, konyha, nappali, 
zuhanyzó, tetőtér beépíthető) víkendház eladó. 
Miskolci 4 emeletesben bérházi lakást beszá-
mítok. Tel.: 06-30/4404-143.

Pingyom, Pacsirta utcában 30 nm-es, tetőteres 
faház, 1000 nm-es telken, 16 nm-es pincével, 
sok gyümölcsfával, 300 nm veteményeskerttel 
eladó. Ár: 1,99 M Ft. Tel.: 0670-701-2271.

zártkerti telek kis házzal, szép környezetben, 
építkezni is lehet rá. Tel.: Du. 0630/425-6859.

T a n y a 

Mályi-Pingyom-tetőn tanya eladó. 25 m2-es 
lakóépület, 4,5 hektár szántófölddel+szőlővel, 
állattartásra alkalmas ólakkal, gazdasági épü-
letekkel. Részben közművesített (villany, víz). 
Irányár: 8,5 MFt. Érdeklődni: +3670/601-
1167.

Ü z l e T ,  M ű H e l y ,  T e l e P H e l y 
alsózsolcán eladó vendéglátó egységgé átala-
kított családi ház kerthelyiséggel, nagy telekkel. 
Iár: 12,9 MFt. Tel.: 20/9168-855.

egri strandon melegkonyhás büfé betegség miatt 
eladó. Tel.: 06-30/340-3663.

G a r á z s 
eladó üzlethelyiségként használt garázs az Ava-
son, Jósika utcában. Tel.: 0620/243-9899.

Miskolcon, a Szentpéteri kapuban, villanyórás, 
aknás garázs kiadó. 10.000 Ft/hó vagy 27.000/3 
hó. Tel.: 30/249-9222.

Miskolc-selyemrét, Kőrösi Cs. S. utcai garázs-
soron 16nm, lemez ajtós garázs eladó. Ár: 790e 
Ft. Tel.: 0630/408-3308.

é P í T ő a n y a G 
kerítésfonat tavaszi AKCIÓ! Vadháló, rostahá-
ló, csibeháló, hegesztett háló ketrecnek és kerí-
tésnek, panel kerítések, tüskésdrót, horganyzott 
és fekete huzal. Minden ami a barkácsoláshoz 
kell kedvező áron. Keressen Hejőcsabán a Kerí-
tés és Barkács szaküzletben! A régió legnagyobb 
választékával. Kereskedőknek, viszonteladóknak 
és iparosoknak KEDVEZMÉNY! Tel.: 46/303-256, 
30/756-4221.

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, 
műszerész esztergát, marógépet, kompresszort, 
invertert, kis gépeket. Tel.: 0670/624-5475.

a u T ó 
renault Megane 1,4 2000-es, 160.000 km-el, 
friss műszakival, kevés esztétikai hibával eladó. 
Irányár: 390 EFt. Tel.: 70/358-3799.

M O T O r k e r é k P á r 
eladó S 51-es Simson motor. Tel.: 0670/349-
3389.

régi motorokat vásárolok, romos, hiányos álla-
potban is. Tel.: 30/9509-170.

J á r M ű k e r e s é s 
auTóBOnTóBa VÁSÁROLOK KELETI-NYUGATI 
AUTÓT 5-30 Ft/kg áron, ELSZÁLLÍTÁSSAL. Tel.: 
+36-30/219-2182.

B Ú T O r 
Thonet hintaszék eladó. Ár: 8000 Ft. Tel.: 
0620/243-9899.

H a n G s z e r
Petrof pianínó zongora, világos, megkímélt eladó. 
Tel.: 0646/370-962, 0630/670-2995.

á l l a T 
2 befogadott 7 hónapos kutyus várja szerető gaz-
dáit. Tel.: 0646/354-566, 16-19 óra között.

Miskolc,  József Attila u. 87. Auchan, Tel.: 30/400-1637

Miskolc Auchan Dél Pesti út. 9., Tel.: 30/342-7078

Ön dönt! 

-50%-50%
vagykeretre lencsére

akár

AJÁNDÉK LÁTÁSVIZSGÁLAT
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Az ajánlat 2017. március 1-jétől május 31-ig vagy a készlet erejéig érvényes az üzletben megjelölt 
termékekre. Az akcióban részt vevő keretkollekció üzletenként eltérő lehet. A kép csak illusztráció, további 
részletek az üzletekben, a www.opticworldakcio.hu oldalon,     -on,  és     -on.

EMELKEDNI FOG A GUMI ÁRA?
GUMISZERELÉS GYORSAN, BEJELENTKEZÉS NÉLKÜL!

21 ÉVE AZ ÖNÖK SZOLGÁLATÁBAN!
GUMIDISZKONT ÁRUHÁZ  Miskolc, József Attila u. 51. Tel.: 46/413-756

MEGÉRKEZTEK AZ ÚJ NYÁRI GUMIK!
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11 hetes német juhász és ónémet juhász szülők-
től származó fiú kiskutya eladó. Ár: megegyezés 
szerint. Érd.: 20/591-0320.

Tojótyúk egyéves, 599 Ft/db áron jegyezhető: 
Miskolc 06-30/861-28-11, 06-30/898-4357, 
Szirmabesenyő 06-46/307-217.

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

Tyúkvásár! ARANYOSI tyúkvásár! 1 éves 
vörös tojótyúk, szép tollasak 600 Ft/db. INGYE-
NES házhoz szállítás! Tel.: 30/7576-057.

r é G i s é G ,  é k s z e r ,  G y ű J T e M .
Vásárolok magas áron könyvtárakat, régi papí-
rokat, pénzeket, jelvényeket, kitüntetéseket. Tel.: 
0630/8383-649.

antik bútort, porcelánt, festményt, pipát, játé-
kot, könyvet, vásznat, ezüstöt, órát, fegyvert, 
érmét, katonai-népi-egyházi tárgyat, teljes 
hagyatékot vásárolok korrekt áron. Kérem hív-
jon bizalommal! Ingyenes kiszállás, becsületes 
értékbecslés. Tel.: 0630/486-3578.

Gyűjtő, szakképzett műtárgybecsüs magas áron 
vásárol régiséget, bútort, festményt, porcelánt, 
ezüst tárgyakat, hagyatékot. Tel.: 0646/348-436, 
0620/388-7997.

e G y é B  e l a d á s 

eladó használt összecsukható hordozható masz-
szírozó ágy, lába állítható magasságú, színe kék 
műbőr, kartámasz, kivehető arcpárna, jó állapot-
ban. Irányára: 18 ezer Ft. Érdeklődni: 70-674-
4346 számon. 

akció! Tűzifa méteres az erdészettől eladó. Tel.: 
70/532-20-21.

canon másoló új eladó. Tel.: 0646/370-962, 
0630/670-2995.

eladó Tesla csehszlovák lemezjátszó, zenélő-
gép vízcsobogós, nagy szőnyeg, alig használt. 
Tel.: 46/950-776.

erdészettől méteres tűzifa eladó. Tel.: 70/532-
20-21.

Hűtő, fagyasztó, mosógép, gázkészülékek, 
tv-k, egyéb készülékek 1-2 éves kortól eladók 
szállítással. Tel.: 0646/561-403.

káposztagyalu, almadaráló, cefrés hordók áron 
alul eladóak. Tel.: 0630/398-5717.

Márciusi tűzifa akció tavalyi áron! Kaloda 
80x80x130m ár: 9900Ft-12500Ft-14500Ft-ig. 
Termékeink kb. 10 hónapos kitermelés, akác, 
tölgy, bükk. Fuvar mennyiségtől függően ingye-
nes házhoz szállítás! Akár 24 órán belül fuvarun-
kat teljesítjük. Ömlesztett m3 ár: 15100 Ft-15900 
Ft. Hívjon bizalommal! Tel.: 30/752-1650.

Minőségi vastag tűzifa, bükk, tölgy, gyertyán 
ömlesztett 14.000 Ft/m3. Ingyen házhoz szál-
lítás. Ugyanitt darabos szén kapható 2500 Ft/q 
(25 Ft/kg). Tel.: 20/382-3027.

Tűzifa akció! Termékeink akác, tölgy, bükk. 
Kaloda 80x80x1,30 cm ár: 11500Ft-14500Ft-
ig. Fuvarunkat 24 órán belül teljesítjük. Ömlesz-
tett m3 ár: 15500 Ft-16500 Ft. Hívjon bizalom-
mal! Tel.: 30/333-0344, 30/351-1659.

Tűzifa erdészettől 6 m3 ömlesztve, konyhakés-
zen 345x215x83 raktérben. Érd.: 06-30/964-
9571.

Tűzifa rendelhető, helyszíni méréssel 20E Ft/
m3-től. Tel.: 06-70/776-4506.

Villanyvarrógép, 120 l-es hűtőszekrény, indukci-
ós főzőlap eladó. Tel: 0670/369-5324.

e G y é B  k e r e s é s 
ezüst, platina, palládium paszta, nitrát, forrasz-
tópálca, amalgám, érintkező pogácsa felvá-
sárlás minden formában, ezek ötvözeteit. Tel.: 
06-20/923-4251.

Felesleges bútorait stb, ingyen elszállítom. 
Hagyatéki teljes körű lakáskiürítését vállalom. 
Tel.: 0630/631-7105.

Használt, fölöslegessé vált újságjait díjmentesen 
elszállítom egyeztetés alapján. Tel.: 0630/535-
2378.

Hibás-hibátlan Tv-t veszek: 1000-5000-ig. Hét-
végén és ünnep nap is. Tel.: 0630/435-0173.

Hulladékvasat, üzemképtelen személy- és 
teherautót, rossz akkumulátort vásárolok. Ház-
hoz megyek. Tel.: 06-20/958-6233.

ingyen elszállítom bútorait, hagyatékot, lakás-
kiürítést, lomtalanítást, háztartási gépeket, vas-
hulladékot, ruhaneműt, használati tárgyakat. Tel.: 
06-30/257-1392.

ingyen elszállítom feleslegessé vált bútorait. Tel.: 
0630/281-9428.

lcd Tv-t, Hifit, erősítőt, hangfalat, X-Boxot 
veszek: 40.000 Ft-ig. Tel.: 20/599-4087.

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

Vásárolnék készpénzért hűtőt, mosógépet és 
mindennemű háztartási készüléket szállítással. 
Tel.: 0646/561-403.

s z O l G á l T a T á s  k í n á l a T 
Megbízható számlaképes cég takarítást vállal 
Miskolcon. Irodák, üzletek, háztartások takarí-
tását egyaránt vállaljuk. Tavaszi nagytakarítás, 
kertrendezés. Gyors, alapos munkavégzés elfo-
gadható áron. Érd.: 06-20/411-3417.

8 2017. március 24.

RÉGISÉG
Felvásárló iroda
Hívjon minket!

70/517-36-50
régiségbolt l vétel és eladás

Miskolc, Ady E. u. 20. (a Búza téren)

Tel.: 70/517-3650

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

Megbecsüljük
értékeit!

RÉGISÉGBOLT
Régiséget, órát, bútort, festményt, 
régi játékot, hagyatékot, porcelánt,

érméket, retro gyárgyakat vásárolunk

06-30-461-7708
Üzletünk költözés alatt

ingyeneskiszállás100%értékgarancia

3529 Miskolc, 
Soltész Nagy Kálmán u. 112.

Elérhetőségeink:  
06-46/406-795, 
06-20/349-6660, 
06-20/203-3333

Nyitva tartás: 
H-P: 7-17, 

Szo.: 8-12 óráig
E-mail: 

mikrathermpro@gmail.com

Meghosszabbított 

akció* 
műanyag

nyílászárókra  

 
Árnyékolástechnika, szúnyoghálók, garázskapuk

ERKADO beltéri és bejárati ajtók

Tav
as

zi akció!

*Az akció március 31-ig érvényes!

43%   
20%
43%

kedvezményt 
adunk!

a beltéri ajtókra

20% TARGONCAVEZETŐ
TANFOLYAM

Felnőttképzési nyilvántartási szám: E-000042/2016/A06

TARGONCAVEZETŐ 
TANFOLYAM

www.oktatasi-studio.hu
3529 Miskolc, Csabai kapu 25.

Tel.: 46/401-006

P Á L Y Á Z A T I    F E L H Í V Á S
az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság  (3530 Mis-
kolc, Vörösmarty u. 77., Telefon: 46/516-600, www.emvizig.
hu) egyfordulós nyilvános pályázati eljárás keretében bérbe 
adja a Magyar Állam tulajdonában és az ÉMVIZIG – Kiíró – va-
gyonkezelésében lévő Sajónémeti 06/2 hrsz-ú „b” alrészletű 
kivett, töltés megnevezésű, 10 ha 7572 m2 nagyságú ingat-
lanból összesen 8 ha 6000 m2 nagyságú ingatlanrészeket, 
és a Sajónémeti 600 hrsz-ú kivett, árvízvédelmi töltés meg-
nevezésű, 4 ha 2366 m2 nagyságú ingatlanból 2 ha 8100 m2 
nagyságú földterületet, összesen 11 ha 4100 m2 nagyságú 
földterületet. 
A nyertes ajánlattevővel legfeljebb 1 éves 
határozott időtartamra köthető bérleti szerződés. 
A pályázati dokumentáció letölthető a 
Kiíró honlapjáról, az alábbi címről: 
www.emvizig.hu/Palyazat/Sajonemetikaszaloberlet.asp
Ajánlattételi határidő: 
2017. április 24. napja 9 óra 30 perc



 

Lengyel szén  
(6500 kcal,  7% 
hamutartalom)  

folyamatosan kapható! 
Tel.: 06-30/415-2428

Továbbra is nézzük együtt
NAGYBAN a meccseket! 
www.belvarosiliget.hu
www.facebook.com/belvarosiliget

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!
Egyedi 

méretek alapján 
egyéni elképzelés 
szerint elkészítjük 
konyha, szoba,

elõszoba bútorát 
egyszerûtõl az extráig. 

ÚJ BÚTORT az 
UJJ BÚTORTÓL!

Tel.: 06-70/339-5437 
e-mail: ujjbutor@freemail.hu

Helyszíni

felmérés!
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ácsmunkákat vállalok: Tetőszerkezet készítése, 
fedése, régi tetők felújítása, átalakítása. Bádogos 
munkák referenciával! Tel.: 06-70/286-0143.

ácsmunkát, új tetők építését, régiek cseréjét, 
előtetők készítését, bádogozást vállalok. Tel.: 
0620/557-2928.

épületek, tetőszerkezetek, kisebb, nagyobb 
melléképületek bontása, lomtalanítása. Érd.: 
20/433-3119, 70/6200-973

Fák szakszerű kivágása, gallyazás,  sövény-
vágás, bozótirtás, gallyak, levelek elszállítása, 
fűkaszálás rövid határidővel, garancia válla-
lással. Tel.: 20/433-3119, 70/6200-973

FÜrdőkádak bontás nélküli felújítása gépi 
eljárással, gyári színekkel, garanciával. Tel.: 
06-30/529-0074.

Gáz, vízszerelési munkák (gázkészülékek javítá-
sát, cseréjét, egyéb vízszerelési munkákat válla-
lok). Tel.: 0620/517-9571.

Ha kényelmetlen széke, fekhelye, bízza a 
görömbölyi kárpitos mesterre! Tel.: 0646/368-
721.

kútásást, kút tisztítást vállalok! Tel.: 0670/2700-
548.

ledes reklámtáblák gyártása  http://ledesreklam.
hu/  Miskolc, Állomás út 1.

lim-lomtalanítás, költöztetés, felesleges 
bútorainak és háztartási gépeinek elszállí-
tását vállalom. Tel.: 70/3274-629

Masszázs Miskolcon! Kínai masszázs, talp-
masszázs, és szeretet masszázs. Fájdalom 
megszüntetésére, tavaszi méregtelenítés. Tel.: 
06-20/230-73-03.

Palatető bontás nélküli felújítása színes, 
mintás, bitumenes zsindellyel. Ingyenes 
árajánlatkészítés. Akció -10%. 06-30/229-2206,  
www.palatetofelujitasjavitas.hu

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

Tenyér, arc, kártyajóslás. Becsületes magyar 
hölgy. Árban megegyezünk. Tel.: 0630/287-
9876.

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

rövidáru diszkont az Aranybányában,  http://
www.aranybanya.eu    Miskolc Állomás út 1.

szeretne kedvezményesen vásárolni Avon ter-
mékeket akár 15-50%-al olcsóbban? Szeret-
ne pénzt keresni? Avon Tanácsadók, koor-
dinátorok Jelentkezését várom! Hívj segítek! 
06-20/980-6678

sírkő sírhely takarítását vállaljuk Miskolcon. 
Ha Ön mozgásában korlátozott vagy váratlan 
teendője akadt, mi vállaljuk elhunyt szerette 
síremlékének tisztítását, karbantartását. Hív-
jon bizalommal, mindenre van megoldás. Érd.: 
06-20/411-3417.

Újra megnyílt !Magic Sun! Mosoda és szolá-
rium  Miskolc, Plaza Macropolis épülete felől. 
20/469-7426, 30/440-2622. Nyitva tartás: 
H-P:10-18, Szo.: 10-14 óráig

 Vállalok homlokzati hőszigetelést, festést, 
vakolást, állványozással-alpintechnikával, 
megbízható csapat, referenciák. Tel.: 
06-20/523-8702.

M u n k a H e l y e T  k í n á l 
önállóan dolgozni tudó gipszkarton szerelõket 
keresünk azonnali kezdéssel, vidéki bejelentett 
munkára, heti hazajárással. Szállást utazást a 
cég biztosítja. Kezdõ bérezés 800-1000 Ft/óra. 
Tel: 06-70/420-7934.

a József Attila úti Auchan Áruház ételudvarán 
működő látványpékségbe keresek megbízha-
tó cukrászt és péket. Fényképes önéletrajzo-
kat a defincsisarok@freemail.hu e-mail cím-
re kérem Érd.:  30/ 9650-344

alkalmazottat felvesz ingatlaniroda fő vagy 
másodállásba (alapbér+jutalék). Tel.: 06-30/334-
5262.

ausztriába határ közeli bárokba csinos hölgye-
ket felveszünk. Korrekt feltételek. Kezdőket is 
várunk. 06/30/534-4699, 0043/664-2366335.

ausztriai szőlőmunkára keresünk férfi mun-
kaerőt. Fényképes önéletrajzokat várjuk:  
munkapeterffy@gmail.com.  +36-30/570-
2099.

autóvillamosság szerelő kollégát keres 11 
fővel dolgozó haszongépjármű szerviz Miskolc-
ra, 8 órás bejelentett bérezéssel, 7-15,30-ig tar-
tó munkaidővel . Érd.: 46-413-140 v. 30-3322-
945 telefonon.

Balatonszentgyörgyi étterem éves állásra keres 
konyhafőnököt, szakácsot, felszolgálót. Szállást 
biztosítunk. Tel.: +36-20/9586-051.

Betanított munkalehetőség Biatorbágyon, 
azonnali kezdéssel. Átlagos havibér 160 000-
180 000 Ft, elérhető havibér akár 210 000 Ft. 
Munkavállalóink számára ingyenes munkásszál-
lót biztosítunk. Személyes tájékoztatást tartunk 
2017.03.28-án 10 órakor Miskolcon a Vasutas 
Művelődési Házban. Feltétel a jó látás és a 8 
általános iskolai végzettség. Elérhetőségeink: 
0620/278-7629, 0620/238-4030.

kőművest Miskolcra felveszek! Tel.: 06-70/378-
4535.
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VAS- ÉS SZÍNESFÉM-
HULLADÉK-ÁTVÉTEL 

LAKOSSÁGI ÉS CÉGES ÜGYFELEKNEK. 
Miskolcon már két helyen:

UD STAHL 
RECYCLING KFT. 

Tatár u. 26. (Üveggyár)  
Telefon: 20/77777 29 és 46/508 -150 

Repülőtéri út 3–5. (volt Koalfém Kft.)  
Telefon:  20/77777 29 és Tel/fax: 46/503-914

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

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

díjmentes kiszállás. 
Érd.: 70/456-3337

„PUMPI” DUGULÁS-
ELHÁRÍTÁS

FEKETEFEHÉR SZAKBOLT
Miskolc, Batóház földszint 25. üzlet, 

a folyosó végén (a Ruhadoktor mellett) 
Blúzok 20% engedménnyel!
Ajánlatunk: alkalmi ruhák, együttesek, 

kardigánok, szoknyák, blúzok és blézerek

Stílus DivatáruStílus Divatáru

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

SZÚNYOGHÁLÓ
-40-50% ár en ged ménnyel!

(Az ak ció 2017. március 31-ig tart!)
JAVÍTÁST IS VÁLLALOK!
Telefon: 46/324-825

Mobil: 20/9425-788

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

Egyedi kedvezmény
Új helyen

Megbízható
minőségben

RELUXA
ROLETTA

REDŐNYÖK
ROVARHÁLÓ

SZAL.FÜGGÖNY
NAPELLENZŐK

Péchy László
árnyékolás-

technikai
szerelő

LOMTALANÍTÁSI 
SZOLGÁLTATÁS

kedvezô feltételekkel.
Hagyatékok 
felvásárlása!
Telefon:

06-20/5477-499

Lomtalanítás
Borsodban

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

bútorok kárpitozása, 
javítása, felújítása.

Függöny varrás!
Nagy szövet választék!

KÁRPITOZÁS

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

Szivacsok méretre vágva is.
Ingyenes 
helyszíni 
felmérés, 
szállítással.

+36 46 320 283
szabina.likai@pannonjob.hu

www.pannonjob.hu
 

nyilvántartási szám: 4376-4./2003.

Miskolci és környékbeli  

Miskolc környékére:
 

OPERÁTOR
Miskolcra:

Miskolci munkahelyi büfébe keresünk
teljes munkaidőben, 

hétköznapi munkavégzéssel 
fiatalos, lendületes kollégákat 
a következő munkakörökbe: 

szakács, cukrász, 
konyhai kisegítô, 

pultos
A megpályázott munkakör feltüntetésével ellátott 

fényképes önéletrajzokat 
a következő elérhetőségekre várjuk: 

La Crema Kft. 3527 Miskolc, József Attila u. 74. 
vagy hr@crema.hu

ÁLLÁSAJÁNLAT
Miskolci könyvelőirodánk
felvételre keres minimum 

3 éves gyakorlattal rendelkező, 
önálló munkavégzésre alkalmas 

MÉRLEGKÉPES
KÖNYVELŐ 

munkatársat, teljes 
munkaidős foglalkoztatással.

Elvárások:
l kiváló kettős könyvviteli ismeretek
l adóbevallás elkészítése (áfa, tao, szja)
l beszámoló összeállítása,
l KSH adatszolgáltatások elkészítése,
l rugalmasság,
l gyors alkalmazkodó képesség, 
l elkötelezettség a szakma iránt.

Jelentkezéshez: 
fényképes szakmai önéletrajzot várunk. 

Elérhetőségünk: 
konyveloallas5@gmail.com
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Tiszaújvárosban vendéglátóegység 

szakácsot, péket és 
konyhai kisegítőt 

keres kiemelt bérezéssel.
Tel.: 20/422-2973
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Budapesti munkahelyre kőműves, vasszerelő, 
ács brigádot keresünk bejelentett munkahelyre. 
Tel.: 06-30/9-141-141.

dániába keresünk tapasztalattal rendelkező 
mezőgazdasági munkásokat, traktorosokat, tehe-
nészeket, sertésgondozókat (háztáji vagy üze-
mi tapasztalattal). Alap angol nyelvtudás felté-
tel. Jelentkezés: 06(70)949-0400,  nyiregyhaza@
andreasagro.com   www.andreasagro.com

építésztervezőt keresek ARCHICAD gyakorlat-
tal sátoraljaújhelyi irodánkba, szállás biztosított. 
Információ:  www.fundamentumkft.hu.  06-209-
358-132.

Fűtésszerelőket keresünk miskolci munkahelyre. 
Bérezés megegyezés szerint. Érd.:  pmenergo@
pmenergo.hu  0620/360-2126.

Gépbeállító automatizálási mérnököt keresünk 
Miskolcra, PLC ismerettel, kiemelkedő bérezés-
sel. Érd.: 06/70/252-8576.

Győri munkahelyre targoncásokat és CNC-seket 
felveszünk. Szállás ingyenes, utazást térítünk. 
Tel.: 06-20/494-1044.

kozmetikusnak helyiség kiadó bulgárföldi szép-
ségszalonban. Vendégkör van. Tel.: 0630/823-
1673, 0670/338-3472.

Magas építésre felelős műszaki vezetőt keresünk. 
10.000 Ft/hó. Tel.: 06-30/9-141-141.

Megváltozott munkaképességűek (hivatalos 
orvosi papírokkal rendelkeznek) jelentkezését 
várjuk Miskolcon, könnyű fizikai betanított mun-
kavégzésre (csomagolás), 4 órás munkaviszony-
ba. Jelentkezni: 06/70/252-8576.

Melegüzemi betanított munkára, többműszakos 
munkarendre kollégákat keresünk. Kiemelt bére-
zés, ingyenes szállás. Érdeklődni: 70/637-4810,  
www.humanexistence.hu

MunkaleHeTőséG–inGyenes SZÁLLÁS-
SAL! Öntödei munkatársakat keresünk Orosz-
lányba, 3 műszakos munkarendbe hosszú táv-
ra! Br. 800-850 Ft/óra alapbér+próbaidő után 
cafeteria és jelenléti bónusz! INGYENES szál-
lást biztosítunk! Jelentkezzen minél előbb! Tel.: 
+3630/523-6366.

Tokaj és Szerencs körzetében festő-, kőműves 
munkák kivitelezéséhez keresünk ügyes kezű fes-
tőket és kőműveseket. Akár másodállásban is! 
Tel.: 06-30/203-0730.

németországi munkára épületgépészt (víz-, 
fűtésszerelőt) keresek hosszú távra. Tel.: 
004915171278395.

nettó 175-200 ezer Ft közötti bérrel, ingyenes, 
kulturált szállással vagy albérlet támogatással 
Nyugat-Dunántúlra hosszú távra gyári betaní-
tottakat és szakmunkásokat felveszünk. Tel.: 
+36-20/284-0698., +36-30/282-6263 enge-
délyszám: 49765-1/2008-5100595.

redőny gyártót, szerelőt felveszünk. Jelent-
kezni:  info@bordasrolo.hu  címen vagy 
0630/377-8811 számon.

zamárdiban egész éven át nyitva tartó étterem 
hosszú távra szakácsot keres. Szállást, ellá-
tást tudunk biztosítani. Érdeklődni: 06/30/9460-
512.

k i e G é s z í T ő  M u n k a 
Miskolci 50-es szőke hölgy kiegészítő munkát 
vállal otthonában. Tel.: 0670/632-8700.

O k T a T á s T  V á l l a l 

aranykalászos gazda, Méhész, Vagyon-
őr tanfolyamokat indítunk. Tel.: 30/228-3281. 
E00183/2015/A008,A019,A004.

Bolti eladó, Boltvezető, Szakács, Cukrász, Pin-
cér, Vendéglátásszervező-Vendéglős, Vendég-
látó Eladó, Aranykalászos Gazda OKJ tanfo-
lyam. 06-70/524-6166.  www.oktatohazkelet.
hu  (E-000937/2014/A001-A011)

Hamarosan itt az érettségi! Nagyon sok 
még a témakör, amit át kell venni matek-
ból, és nehezen érthető? Érettségi felké-
szítést vállalok matematikából közép- vagy 
emelt szinten tanuló diákoknak is! Ne félj, 
együtt átvesszük, és meglátod, sikeres lesz 
a vizsgád!Általános és középiskolásoknak 
matematika, kémia tárgyakból korrepetálást 
is tartok! 70/199-9510

Targoncavezető, Emelőgép, Földmunkagép 
kezelő tanfolyamokat indítunk. Tel.: 30/228-
3281. E001083/2015/A011,A012,A022.

T á r s k e r e s é s 
Fiatalos, igényes hölgy független, intelligens, 
60-as urat keres komoly kapcsolatra. Tel.: 
06-30/578-0729.

intelligens, vidám társam keresem 64-70 éves 
úr személyében. „Gyöngyvirág” jelige.

Megismerkednék független, egyedülálló diós-
győri hölggyel. Én 67 éves vagyok, 65-től 69-ig. 
Tel.: 0670/940-4950.

s z a B a d i d ő , Ü d Ü l é s , s z ó r a k .
Hajdúszoboszlói üdülés félpanzióval, 20.500 Ft/
fő/7éj, 13.900 Ft/fő/3éj.  www.frankvendeghaz.
hu  Tel.: 06-30/944-9398.

        A                                                                        Zrt.
kazincbarcikai telephelyére,

1 fő orosz, ukrán, vagy 
román nyelven beszélő 

ügyintézőt keres.
Érdeklődni: 06-46/501-603

E-mail: erika.hanko@halbomce.hu 

Folyamatosan 
bővülő cégünkhöz 

nemzetközi 
gépkocsivezető

kollégákat 
keresünk siló- és 
vegyi tartányos 

nemzetközi
fuvarozásra.

Jelentkezést az  allas@reveszgroup.com  e-mail címre várjuk.
Érdeklődés: a +36-49/887-410 telefonszámon.

  Elvárások:
• Minimum egy év nemzetközi  vezetési 
 gyakorlat. 
• GKI digitális tachográf kártya megléte.
• Tartányos ADR bizonyítvány megléte előny, 
 de nem feltétel (tanulmányi szerződés 
 keretén belül a cég támogatja a megszerzését)
 
  Amit kínálunk:
• Kiemelkedő bérezés 
• Pontos fizetés, biztos cégháttér
• Hosszútávú, megbízható munkalehetőség
• Fiatal, jól felszerelt járműpark, teljes körű 
 szervizháttér
• Telephelyi indulás, telephelyi érkezés
• Folyamatos, max. 1,5 hetes járattúrák
• Vezetési és pihenőidők teljes mértékben 
 tarthatók. Nyugat Európai fuvarok, 
 de nincs Angol munka.

Működésünkhöz elengedhetetlen a megfelelő 
szakértelmű munkaerő megléte, ezért 

felvételt hirdetünk az alábbi munkakörbe:

tejipari gépkezelő, rakodó, 
kazánfűtő és lakatos

Kérjük, hogy fényképes önéletrajzát
2017. március 31-ig  küldje el 

a  3534 Miskolc Erdélyi út 1. alatti címünkre
vagy a radanyi.laszlone@jasztej.hu e-mail címre. 

A Naszálytej ZRt 2015. októberében 
megvásárolta a Miskolc Erdélyi út 1. 
szám alatt működő valamikori „MINNA” 
néven ismert tejüzemet. 
Cégünk új „SZINVA” márkanév alatt jó 
minőségű termékválasztékkal áll part-
nerei, illetve a lakosság rendelkezésére.

Önállóan dolgozni tudó 

kőműves 
szakmunkást felveszünk, 
Miskolci munkavégzésre, 

kedvező bérezéssel! 
Tel.: 06-30/968-9329

Tiszaújvárosi
székhelyű építőipari 

cég megbízható, 
gyakorlattal 
rendelkező 

KŐMŰVEST 
ÉS ÁCSOT

keres hosszú távra, 
miskolci 

munkavégzésre.
Érdeklődni: hétköznap 

7-16 óra között a 
06-30/625-8157 
telefonszámon lehet.

3530 Miskolc, 
Szemere B. 

út 13.
(Generáli 
székház)

Várjuk jelentkezését:
beata.partai@randstad.hu

06-30/281-3989

Operátor állás 
Miskolcon!
Versenyképes

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

A Steelvent 2000 Zrt. miskolci 
üzemébe, hosszú távú munkára
húzógépkezelőket keres. 
Előnyt jelenthet:

– a szakmai gyakorlat,
– a lakatos vagy egyéb „vasas” 
    szakképzettség,
– targonca vezetői, 
    vagy darukezelői jogosítvány.

Érdeklődni Görög Istvánnál a 
70/333 1937-es telefonszámon, 

vagy személyesen a Besenyői u. 8. 
címen lehet.

A Steelvent 2000 Zrt. 
 miskolci üzemébe 

anyagmozgató, csomagoló, 
kötöző munkatársat keres.

Elvárás:
– pontos, precíz munkavégzés,
– megbízhatóság

Amit kínálunk:
– hosszú távú munkalehetőség,
– versenyképes jövedelem,
– egyéb, béren kívüli juttatások

Érdeklődni Görög Istvánnál a 
70/333 1937-es telefonszámon, vagy 

személyesen a Besenyői u. 8. címen lehet.

Minősített, 100%-os röntgenre dolgozni 
tudó AWI/AWI komb. hegesztők, 

izometriás csőszerelők, lakatosok 
jelentkezését várjuk. KIEMELT BÉREZÉS!

Érdeklődni hétköznap 
20/368-7670 számon (8-16 óráig)

vagy a titkarsag@�bermail.hu-ra 
küldött önéletrajzzal. 

TÓTHTÓTH AU ÓSISKOLAAU ÓSISKOLAT
Nytsz: 05-0059-05

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

 HAJDÚSZOBOSZLÓI ÜDÜLÉS
fürdőközeli panzióban (szoba: fürdőszoba, TV, hűtő)

20 500 Ft/fő/7 éj
Az ár tartalmazza:

a bőséges kontinentális reggelit,
a kétfogásos meleg vacsorát

Kedvezményes fürdőbelépő gyógy-
kezelésekkel, wifi , SZÉP-kártya!

Az ár az idegenforgalmi adót nem tartalmazza.

Telefon: 06 20 972 4977 
 golyapanzio.webnode.hu

AUTÓIPARI szolgáltató 
országosan hosszú távra 
minőségellenőröket, 

betanított munkásokat, 
CNC gépkezelőket, 
hegesztőket keres.  
KIEMELT BÉREZÉS

+SZÁLLÁS, munkaruha, 
bónusz, fizetési előleg.

Munkakezdés:2017.03.hó. 
Hely: Győr-Moson- Sopron 

és Pest megye

Érd.: hr@fentisg.eu  
06-20/277-1070

    Facebook:
Szuperinfó Miskolc

www.szuperinfo.hu

39
21

65

39
115

9

39
21

80
39

21
81

39
21

76

39
21

75

39
21

13
39

21
09

39
23

15

39
23

21

39
22

13
39

16
20

39
14

85

39
16

80

39
09

79

39
08

13

39
119

4



112017. március 24.

Szuper ügyek
Már esedékes. Valamennyi vállalkozás köteles a gazdasági kamarák valamelyikénél 
regisztrálni a gazdasági kamarákról szóló törvény értelmében, a bejegyzéstől számított öt 
napon belül. Az ipari és szolgáltató tevékenységet végző vállalkozások a Kereskedelmi és 
Iparkamaránál regisztráció kötelesek. míg az agrár főtevékenységet végző vállalkozások 
a Nemzeti Agrárkamaránál. A Kereskedelmi és Iparkamaránál a kamarai hozzájárulás évi 
5 ezer forint, fizetési határidő: március 31.

Állásbörze, szakmai est, MENBirtokukba vették a gyerekek új játszóterüket
Bár az észak-magyar- ■

országi térségben több 
főiskola is egyetemmé 
vált a Miskolci Egyetem 
még mindig az egyik leg-
nagyobb felsőoktatási 
intézmény a keleti or-
szágrészben. 

Komoly szakmai- és di-
ákélet is folyik az Egyetem-
városban. Példának okáért 
április 5-én rendezik meg 
XXIII. Miskolci Egyetemi Ál-
lásbörzét és Szakmai Gya-
korlati Börzét április 5.én. Ez 
a szakmai kiállítás remek 
alkalmat nyújt a 
környékbeli cé-
gek bemutatkozá-
sára, hogy a leen-
dő végzős hallgatók 
minél élesebb képet 
nyerjenek a piacról, 
lehetőségeikről. Az egyna-
pos seregszemlén mintegy 
70 kiállító és több mint 1500 
látogató vesz részt évről év-
re, így ezzel a legnagyobb vi-
déki állásbörzének számít.

A Miskolci Egyetem Mű-
szaki Földtudományi Kara 
a Magyarhoni Földtani Tár-
sulat Oktatási és Közművelő-
dési Szakosztályával együtt-
működésben rendezte meg 

a X. Országos Középiskolai 
Földtudományi Diákkonfe-
renciát március 10-11-én. A 
rendezvényre 28 előadói ne-
vezés érkezett az ország 16 
középfokú oktatási intézmé-
nyéből, közel 70 regisztrált 
résztvevőtől. Az Diákkonfe-
rencia legfőbb célja a föld-
tudományok valamely ága 
iránt érdeklődő középisko-
lások összeismertetése, tu-
dásuk bővítése.

Ha valamit nem vesznek 
félvállról Miskolcon az egye-
temisták a hagyományőrzés 

és az tanulás mel-
lett, akkor az a szó-
rakozás. Ennek jó 
példája a Miskol-
ci Egyetemi Na-
pok, amely egész 
Észak-Magyaror-

szág legnagyobb egye-
temi bulija szokott lenni. Bár 
volt néhány év, amikor csi-
tult a MEN iránti érdeklődés, 
sőt egy év ki is maradt, most 
azonban újult erővel vágnak 
bele a fiatalok a bulizásba. 
Ilyenkor az egyetemi karok 
próbára tehetik erejüket, tu-
dásukat és kreativitásukat a 
négy napon keresztül folyó 
megmérettetések során. 

 SZI - BM 

Sajóbábony önkor- ■
mányzata március 20-
án avatta fel ünnepé-
lyesen az ófalusi város-
részben található ját-
szóteret.

Nagyon örülök, hogy itt le-
hetek, hogy itt lehetünk, hi-
szen régóta vártuk már ezt a 
mai napot, hogy elkészüljön 
a játszótér és átadhassuk azt 
a gyerekeknek.

Több mint 30 éve vártak 
az itt élő felnőttek és gyere-
kek egyaránt, hogy ezen a 
településrészen is létesüljön 
egy minden igényt kielégítő 
játszótér – fogalmazott már-
cius 20-i avató beszédében 
dr. Szilva István, Sajóbábony 
polgármestere.

Talán sorsszerű, hogy az 
idei évben 30 éve nem látott 
tél köszöntött be és emiatt a 
munkálatok is elhúzódtak, 
de amint megjött a jó idő, 
úgy az utolsó simításokat 
is sikerült elvégezni. Óriási 
adósságot törlesztünk most 
és ez talán még csak a kez-
det. Végre a tagóvodába járó 
gyermekek számára is adott 
egy modern, kulturált, a leg-
szigorúbb előírásoknak is 
megfelelő létesítmény, ahol 
önfeledten játszadozhatnak. 

Ünnep ez mindannyiunk 
számára, de legfőképpen a 
gyerekeknek, hiszen ma bir-
tokba vehetitek az új játéko-
kat, számotokra ez lesz az 
igazi játszótéravató.

Sajóbábonyban egyébként 
folyamatosak a fejlesztések. 
Újabbnál-újabb beruházá-
sok kezdődnek, a rendez-
vények követik egymást. A 
város vezetése kiemelt fi-
gyelmet fordít, hogy egyet-
len korosztály se maradjon 
ki a fejlesztésekből. Alig ke-
vesebb mint 2 és fél év alatt 
eljutottunk oda, hogy telepü-
lésünkön 2 modern, európai 
színvonalú játszótér létesült 
és még az idei éven pályázati 

forrásból megvalósul a fel-
nőtt játszótér vagy másképp 
felnőtt konditerem. Jövőbeli 
terveink is biztatóak, gondo-
lok itt legfőképp a bölcsőde 
megépítésére, amelynek ré-
szeként a legkisebbeknek is 
készülne egy játszótér.

A kivitelező kiváló munkát 
végzett, de nem jöhetett vol-
na létre ez a beruházás sem 
a MESZ dolgozói és a közfog-
lalkoztatottak nélkül. 

A játszótér nyitvatartási 
ideje az évszakokhoz igazo-
dik, így tavasszal és nyáron 
reggel 8 órától este 8 óráig, 
ősszel és télen reggel 8 órá-
tól este 6 óráig lesz látogat-
ható.  SZI - BGy 

A sajóbábonyi ünnepélyes szalagátvágás utáni pillanat

Fotó: Buzafalvi Győző

Minőségi 
angol ETUNE  

hallókészülék
KEDVEZŐ ÁRON!

AKÁR KAMATMENTES RÉSZLETFIZETÉSSEL!

H-Ear Kft. 

Magyarországi telephellyel 
rendelkező Német betonacél 

feldolgozó cég keres 
Európai üzemeibe

CO hegesztőket  
és betonacél 

feldolgozókat 
tartós kiküldetésre

ELVÁRÁS:
-  több műszakos munkarend és  

változó munkahely vállalása
- hegesztésben szerzett tapasztalat
-   hegesztő, karosszérialakatos,  

szerkezetlakatos géplakatos,  
esztergályos végzettség

- nagy munkabírás
BIZTOSÍTUNK:
-  határozatlan idejű munkaviszony
-  kiemelkedő �zetés
-  szállás 

Jelentkezni lehet: 
22/574-318, 22/574-082 

számon munkanapokon 8-16-ig

Mezőkövesd, Sándor u. 19.
Tel.: 06-30/911-6627 www.tjk.hu

Szerelt kémények gyártása ÉMI engedéllyel
Minőségi szerelt kémények és 
béléscsövek, vegyestüzeléshez.

FA ÉS SZÉN 
TÜZELÉSŰ 
KAZÁNOK, 
VÍZTERES 
KANDALLÓK

2 év
garanciával

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.
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Miskolc, Nagyváthy u. 7. 
Tel.: 46/509-092

(a volt „Domus” mögött 50 m-re, 
a Tanoda pékség mellett)

Miskolc, Kalapács út 14. 
Tel.: 46/530-360
(Kiss Ernő út végén)

Ágnes Bútorház
100 féle ülőgarnitúra

80 féle sarokülő Vállaljuk 
lakások

l beltéri komplett 
felújítását festéstől

a burkolásig.
l Gépészettel, 

nyílászárók 
cseréjével. 

l Felméréssel, 
garanciális 

kivitelezéssel.
Ha felújít, keressen 
minket bizalommal!

Fa-, és műanyag 
nyílászárók gyártói áron. 

Egyedi méretekben
rövid határidővel.

3508 Miskolc, Csabavezér u. 41. 
T.: 46/314-314

E-mail: hazker@hazker.hu

KFT.

TESCO MISKOLC AVAS HIPERMARKET
MISKOLC, MÉSZTELEP U. 1/A

Válasszon sorjegyeink közül legalább
2000 Ft értékben és magajándékoz-
zuk egy Black Jack sorsjeggyel! 
Egy vásárlás alkalmával egy ajándékra jogosult
akkor is, ha a feltételeket többször is teljesítette.
Az akció kizárólag ebben az üzletben
2017. március 5-től a készlet erejéig érvényes. 

AZ AVASI TESCO ÜZLETSORÁN!

AKCIÓ!

A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, szenvedélybetegség
kialakulásához vezethet! A szerencsejátékban 18 éven aluli
személyek nem vehetnek részt!

l TB által támogatott
felnőtt- és gyermekfogászat, fogszabályozás.

l INGYENES, a teljes lakosság számára elérhető,
térítésmentes FOGHÚZÁS!  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.

ROVARIRTÁS
ÁGYI POLOSKA

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

Sáfrány Miklós 06-30/822-0730

www.magyarnemzeticirkusz.hu 
O N L I N E  J E G Y VÁ S Á R L Á S :

CIRKUSZ INFORMÁCIÓ: 06 209 35 40 50
F TÖTT NÉZ TÉRREL!

ha ezt a szelvényt a Cirkusz Pénztárnál átadja.

1 ET FIZET 2 JEGYET KAP
B SZEKTORBA

Cirkuszpénztár nyitva tartás: naponta 9-19 óráig.

MISKOLC
Pesti úti TTL Áruház melletti terület!

El adások kezdete: hétköznap 18 óra,
szombat 15 és 18 óra, vasárnap 11 és 15 óra,

március 27-28. hétf -kedd SZÜNNAP
Március 25. szombat 11 óra INGYENES NYÍLT NAP!

MÁRCIUS 22-T L (szerda) ÁPRILIS 2-IG (vasárnap)

A Magyar Nemzeti Cirkusz bemutatja:
VILÁGSZÁMOK A PORONDON!

Idei nemzetközi műsorunk vendégművészei először Magyarországon! 
A hazai közönség ezeket a világszínvonalú produkciókat még soha, sehol nem láthatta, amelyek 

garantálják az életre szóló élményt, a remek hangulatot és a magas színvonalú előadást!

 Extrém cirkuszi világszám! A Sky Fighters repülő motorosok 20 méteres ugrása a cirkusz 
légterében.
A világ legnagyobb egzotikus állat produkcióját vezeti elő Merrylu Richter és Ifj. Richter József. 
Zsiráfok, zebrák, tevék, lámák, elefántok.

 Rosi Hochegger komikus lóidomítását és a világ legjobb kutya revű produkcióját mutatja be.
 Mexikói vendégünk Juan Pablo Martinez a világ egyik leggyorsabb zsonglőrje.
 Repülő emberek a kupolában! Az Arany-Pierrot díjas Richter csoport legújabb ámulatba ejtő 

produkciója, illetve Hungarikummá nyílvánított lovas akrobata száma.
Mobil vizi szökőkútunkat alkotja a Michels bohócprodukció.
Kenia boys akrobata csoport tagjai, többek közt egy égő rúd alatt limbóznak.
Az öt afrikai elefánt legújabb produkcióját mutatja be René Casselly Jr. 
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