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Hírlap boltba 
megbízható
eladót felveszünk. 
Lottóvizsga elôny!
Érd.: 06-30/407-7444 In

m
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SZERVO kormányművek, 
szivattyúk, kardántengelyek, 

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

www.autojavitasmiskolc.hu
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Alfa Ékszer
akciói!

Ékszer – 
maradandó 

ajándék!

^ Törtarany beszámítás 9000 Ft/gr.
^ Arany ékszerek  -10%
^ Arany karikagyűrűk -15%
^ Ezüst ékszerek  -50%; -70%
^ Acél ékszerek -30%; -50%

Az

Várjuk Önt mindkét Miskolci Auchanban: 
József A. u. 87. és Pesti u. 9.
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EladunkÁtalakítunk

Vásárolunk

Befektetőket
menedzselünk

Készpénzért
vásárolunk

Miskolc, Kis-Hunyad út 55.
Bútorok kárpitozása és 

felújítása, nagy szövetválaszték  
Szivacsok méretre vágva!

KÁRPITOZÁS

Tel.: 06-70/703-2222

Miskolci 
TŰZIFA telep

Miskolc, Zsigmondy út (IVECO szalon mellett)
Érd.: 20/213-7238, 20/955-6678

EUTR: AA5928239

BÜKK, TÖLGY, GYERTYÁN
Akció!

Miskolci hűtőház feldolgozó üzemébe minőségügyi 
vezetői pozícióba élelmiszermérnököt, 

kézi csomagoló munkakörbe élelmiszeripari 
szakmunkást és betanított munkást keresünk. 

Önéletrajzot a szekeres.krisztina@mirsa.hu 
e-mail címre várjuk. Jelentkezés: 06-46/501-440

ATLAS-HAUS
TÁRSASHÁZKEZELÕ KFT. 

TÁRSASHÁZAK KÖZÖS KÉPVISELETE
www.atlashaus.hu 

Miskolc, 
Arany János utca 35. Földszint 1. 

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

HA ELÉGEDETLEN, VÁLTSON!

SZEMLÉL
ETTEL
ÚJ

A Steelvent Zrt., 
miskolci acélfeldolgozó 
üzemébe hosszú  távú 
munkára, húzógépre

gépkezelőt  
keres.

Érdeklődni: Budai Gábor
Telefon: 70/333-1937 

budai.gabor@steelvent.hu

EGYSZERŰSÍTETT 
GÁZKÉSZÜLÉK CSERE
Víz, fűtés, gáz tervezés, 

javítás, szerelés
Fűtési rendszerek tisztítása

Energiatanúsítvány készítése
Gázvezeték műszaki, 

biztonsági felülvizsgálata
Tel.: 06-30/955-3599

PÁLYÁZAT TELJES 
LEBONYOLÍTÁSA!

Konvektorcsere 

  Mályi  
Tégla Kft.

termelőkapacitásának 
növelése miatt, 
kiemelt kereseti 

lehetőséggel azonnali 
munkakezdéssel 

felvételt hirdet az 
alábbi munkakörökre: 

- villanyszerelő
- lakatos

- gépkezelő 
Elvárt iskolai végzettség: 

szakmunkás bizonyítvány
Fényképes önéletrajzokat a 

titkarsag@malyitegla.hu 
e-mail címre várjuk.

VIKTÓRIA

TÉLI KIÁRUSITÁS

Boldog békés ünnepeket kívánunk 
minden kedves vásárlóinknak!

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

Nyitva tartás: H–P: 9–17.30, Szombat: 9–13.30 óráig

minden termékre
Pulcsik, nadrágok, kabátok, 

alkalmi ruhák és felsők nagy választékban!

*a készlet erejéig!

*

style divat

Fér� masszőrként

masszázst vállalok 
otthonomban (Miskolc, Stadion út), 

igény szerint házhoz megyek.
Svédmasszázs, lágy csontkovácsolás. 

Egy óra 3000 Ft. 
Bejelentkezés: 06-30/356-0927

Nyugdíjasok �gyelem!
2019. áprilisától  bútorozott

apartmanok (földszintes), idősek 
részére állnak rendelkezésre,

házi gondozással.  
Érdeklődni e-mailben:

drheldner@gmail.com

A Fortrans 2000 Kft. keres 
nehézgépkezelőt 

kotró rakodóra, C kategóriás
 jogosítvány előny. 

Jelentkezni 
a miskolciallas02@gmail.com 
e-mail címen lehet.
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2 2019. január 25.

A gyár kirendelt miskolci irodája:
MISKOLC, FONODA u. 2. Telefon: 70/636-1492
E-mail: bp2.tetolemez@gmail.com

Tetőlemez forgalmazás
cserepeslemez trapézlemez

CSAK NÁLUNK GYÁRTÓI ÁRAK
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32019. január 25. Ha komolyan kíván hirdetni... ... minden héten!

Megnyitottunk!

Akcióink 
2019. január 11. és 31. között:
Sertés csontos karaj:  999 Ft/kg
Sertés comb csont nélkül: 999 Ft/kg
Szerencsi Házi kolbász: 1549 Ft/kg

Boltunk megtalálható: Miskolc, Uitz Béla u. 1-3. szám alatt. (a Pizza Tábor mellett)
Várjuk kedves vásárlóinkat tartósan alacsony árakkal, 

friss termékekkel és kedves kiszolgálással. Nyitva: H-P: 8:00-17:00 
Előrendelést felveszünk az alábbi telefonszámon: 46/303-201

Húsboltunkban kaphatók 
a Szerencsi Mezőgazdasági Zrt.„Kiváló Minőségű 
Sertéshús” védjeggyel ellátott tőkehús termékei és 

húskészítményei, valamint a népszerű Szerencsi Tojás. 

Részletek az üzletünkben!

Minőségi márkás keretek 20% árelőnnyel
BMW          Rodenstock          Barcelona          Seiko

Miskolc Rákóczi u. 3. 
(a Sötétkapunál, a Művészetek Háza mellett)

Telefon: 
06-70/6-30-30-60

Évkezdő 
akció!

MULTIFOKÁLIS LENCSÉK
akár 50% kedvezménnyel vagy 
ajándék 2. pár lencsével
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H á z - ,  H á z r é s z e l a d á s

Miskolc-Görömbölyön frekventált 
helyen eladó kétszintes családi ház, 
vállalkozásra is alkalmas. Irányár: 25 M 
Ft.Érdeklődni: 06/70 670-6188
Berekalja csendes utcájában eladó 535 
nm-es telken 80 nm-es, 2+félszobás 
családi ház, jó állapotú tetővel, külön 
beton garázzsal. Ár: 22,5 M Ft. Tel.: 
70/450-518.
Bőcs főutcáján eladó egy patinás 3 szo-
bás, vegyes kő és vályog falazatú, nagy-
polgári, tornácos családi ház, 1400 nm 
telken garázzsal, melléképületekkel, fúrt 
kúttal és kiváló szomszédokkal. Ár: 7,9 
M Ft. Tel: +3670/701-2271.
sajópetri Szabadság utcában eladó egy 
felújítandó, kétgenerációs, vegyes fala-
zatú, 80+50 nm 2 ház egy 1635 nm tel-
ken. Víz, gáz szennyvíz a kisebbik ház-
ban van. Ár: 4,99 M Ft. Tel: +3670/701-
2271.
sajószentpéter Pécsi Sándor úton eladó 
egy kétgenerációs, kétszintes, két fürdő-
szobás, 5 szobás, nagy étkező konyhás, 
két garázsos, szép kis kertes sorházi csa-
ládi ház. Ár: 11,9 M Ft. Tel: +3670/701-
2271.

l a k á s e l a d á s

a belvárosban Kis- Hunyad utcán lakás 
garázzsal eladó! Gázcirkó fűtés, műanyag 
nyílászárók, két szoba galériával, plusz 
étkezős konyha, valamint közös haszná-
latú zöld udvar jellemzi az ingatlant, mely 
tehermentes és azonnal költözhető. Ár: 
13,9 M Ft. Tel: 0670-383-3710.
a Gagarin utcán távhő fűtésű, 28 nm-es, 
szép állapotú, műanyag nyílászárós gar-
zonlakás zöldövezeti környezetben teher-
mentesen eladó! Az ingatlanhoz különál-
ló pince tartozik! Befektetésnek is kiváló! 
Ár: 7,2 M Ft. Tel: 0670-383-3710.
a József A. úton eladó egy tégla építésű, 
2. emeleti, 83 nm, gázkonvektoros lakás 
9 nm erkéllyel, 2 tárolóval, szép belső 
parkosított udvarral. Ár: 12,6 M Ft. Tel: 
+3670/701-2271.
a Szentpéteri kapuban eladó egy 4 eme-
letes panel társasház 4. emeletén lévő, 
2 szobás 55 nm, erkélyes, lomkamrás, 
szép világos lakás. Ár: 12,9 M Ft. Tel: 
+3670/701-2271.

a Középszer utcán, szépen felújított 6. 
emeleti garzonlakás, jó lakóközösség-
ben, tehermentesen eladó! Befektetés-
nek is tökéletes, akár igényes hosszú 
távú bérlővel együtt. Ár: 7,7 M Ft. Tel: 
+3670/701-2271.
a Selyemréten eladó egy fiatalosan 
átalakított, ízléses 55 nm-s 1+2 félszo-
bás lakás a 6. emeleten. Gépészetileg is 
felújítva, új nyílászárok, új bejárati ajtó, 
festett falak, laminált parketta, mindez 
szigetelt házban! Irányár:11,3 M Ft. Érd.: 
30/535-7946.
a Vologda lakótelepen panelprogramo-
zott, 55 nm-es, 1+2 félszobás, erkélyes, 
felújított lakás tehermentesen eladó. Az 
ingatlan szigetelt, fűtése mérhető, nyí-
lászárói műanyagok. Burkolatcserék és 
egyéb felújítások megtörténtek. Ár: 12,9 
M Ft. Tel: 0670-383-3710.
avas 3. ütemben a Kölcsey utcában 
eladó egy 9. emeleti, 73 nm-es, 3 szo-
bás, klímás, erkélyes, lomkamrás, felújí-
tott, tehermentes, távhős panellakás. Ár: 
10,9 M Ft. Tel: +3670/701-2271.
az Iván utcán rendezett lépcsőház-
ban, szép zöldövezeti környezetben, 28 
nm-es, jó állapotú, 4. emeleti garzonla-
kás tehermentesen eladó! Az ingatlan-
hoz különálló pince is tartozik! Ár: 6,75 
M Ft. Tel: +3670/701-2271.
az Újgyőri főtérnél a Tátra utcán gáz 
cirkó fűtésű, tégla falazatú, 50 nm-es, 
két szobás erkélyes, felújított lakás 
műanyag nyílászárókkal tehermente-
sen eladó. Igény esetén akár bútorral 
együtt, befektetésnek is kiváló. Ár: 11,5 
M Ft. Tel: 0670-383-3710.

eladó Miskolc belvárosában Soltész 
N.K. u. 77 nm-es, gázos 2. emele-
ti lakás, 2 emeletes épületben. Bel-
ső udvaros, pihenőkertes társashá-
zi lakás. Gépészetileg teljesen felújí-
tott, ablakok cserélve műanyag nyí-
lászárókra. Nappali + étkező + kony-
ha egyben, 3 szoba, előszoba, fürdő-
szoba, külön wc. Ár: 14,99 M Ft. Érd: 
20/980-6678.

eladó Miskolcon a Selyemréten 37 
m2-es, teljesen felújított, klímás, har-
madik emeleti lakás nyugodt környé-
ken. Tel.: +3630/940-8813.
Mátyás király utcában eladó egy 55 
nm-es, második emeleti, kétszobás, 
erkélyes, felújított állapotú lakás négy-
emeletes házban. Irányár 14,69 M Ft. 
Érd.: 30/535-7946.

Miskolcon panelprogramos, kis rezsi-
jű, belváros közeli, azonnal költözhe-
tő erkélyes garzonlakás eladó. Tel.: 
70/359-3130.

Miskolcon a Győri kapuban eladó egy 
kifizetett panelprogramos, 8. emeleti, 1,5 
szobás lakás. Felújított állapotú, egye-
di fűtésmérésű, fiatalos, rendezett lép-
csőházban. Irányár: 9,8 millió Ft. Tel.: 
06-20/436-0079. 

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: Honfi Gábor 
B.-A.-Z. megyei irodavezető: Kovács Katalin Tördelőszerkesztő: Budai Éva

Szerkesztőség, hirdetésfelvétel: 3526 Miskolc, Zsolcai kapu 3. Tel.: 06-20/444-1073 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: 2019/04. 

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

Apró
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

TAVALYI
ÁRAK!

ÉPÍTKEZIK VAGY FELÚJÍT???

VÁSÁROLJA MEG MINŐSÉGI NYÍLÁSZÁRÓIT 
MAGYAR GYÁRTÓTÓL!

Díjtalan felmérés 
és szaktanácsadás!

Ajtók, ablakok 
egyedi elképzelések szerint is.

Az akció 2019. január 31-ig tart!

Keresse bemutatótermünket Miskolcon ÚJ helyen: 
Miskolc, Auchan üzletsor, Pesti út 9. 

Miskolc-Dél Auchan
Telefon: +36-46/381-006 E-mail: miskolc@huntherm.hu

Telephelyünk: 3561 Felsőzsolca, Ipari Park, Turul u. 1. 
E-mail: megrendeles@huntherm.hu Telefon: +36-46/503-670 www.huntherm.hu

A NYÍLÁSZÁRÓK OTTHONA!

50% kedvezmény!

Kos - Csodálatos formában van 
és ez nem kerüli el a környezete 
figyelmét sem. Az idegenek meg-
fordulnak Ön után, míg közvetlen 
környezete egyre csak dicséri. Ön 

is érzi, hogy valami megváltozott magában, 
ami lelki és látszólagos külső átalakulással 
járt. Bár a változások még nem értek véget az 
életében, még csak most jönnek a kapcsolatai, 
de úgy érzi, készen áll egyeseket elengedni. 

Bika - Egyre többször érzi, hogy 
valami nem stimmel, gyakran érez 
kellemetlen tüneteket. Ahelyett, 
hogy megpróbálja maga orvosolni 
őket házilag, jobban tenné, ha fel-

keresné orvosát. Mellette nem ártana elgon-
dolkodnia az életmódváltáson, hogy csökkenti 
a stresszt az életében, az egészségtelen 
étkezés mértékét, de még akár a káros 
szenvedélyek élvezetét is. 

Ikrek - A következő napokban 
igencsak frusztrált lesz. Akár- 
mennyit is hajt, dolgozik keményen, 
nem látja az eredményt, most 
akadályoztatva van, ez nem a 

haladás ideje. Jobb lenne, ha türelemmel vár-
na, amíg haladhat tovább, semmint erőltetné 
azt. Találja meg a helyzet pozitívumait, mert 
bizony vannak! Fordítsa figyelmét a félbema-
radt vagy éppen régóta elhanyagolt dolgokra.

Rák - Megváltoznak a dolgok Ön 
körül, de nem biztos, hogy abba 
az irányba, amit Ön a legjobban 
szeretne. Éppen ezért álljon rugal-
masan a következő változásokhoz 

és ne erőltessen semmit. De jobb, ha tudja, a 
változás élete minden területét befolyásolja. 
Sokat segítene, ha meditálna, jógázna vagy 
más spirituális gyakorlatot űzne, nyugodtabb 
és kiegyensúlyozottabb lenne tőle.

Oroszlán - Meglehetősen nehezen 
uralkodik manapság az érzésein. 
Még az a szerencse, hogy a 
legtöbb esetben csak-csak sikerül 
visszafognia magát. Bár mindenki 

elismeri, hogy sokat változott az utóbbi időben, 
de még mindig hagy maga után kívánni valót. 
Figyelje meg, hogy általában mikor borul el 
az elméje! Főleg akkor, mikor a jövőjére vagy 
anyagi helyzetére gondol.

Szűz - Most annyira bizonytalan 
a dolgában, az életében, hogy  
szívesen átadja másnak a döntés-
lehetőséget. Ám csak rosszul jár 
azzal, ha hagyja, hogy mások 

rendelkezzenek a sorsa felől. Vegye kezébe az 
irányítást és ne adjon fel semmit. Lehet, hogy 
nem lesz könnyű dolga, de ne felejtse el, hogy 
milyen erős, határozott tud lenni és hogy szinte 
mindig eléri amit akar. Küzdjön!

Mérleg - Egyenesen megbabonáz-
za a környezetét. Mindenki odafi-
gyel Önre, megdicsérik, a táraságát 
keresik. Élvezi, hogy a középpontba 
kerül a szépsége, az esze vagy 

éppen a szellemessége miatt. Ráadásul most 
bármibe is fog bele, azt siker koronázza a 
végén. Csak arra ügyeljen, hogy ne vágja 
egyszerre túl sok mindenbe a fejszéjét, mert 
hamar elfogyhat az ereje.

Skorpió - Legyen rugalmas a 
héten és ne erőltessen semmit. 
Minél jobban rágörcsöl valamire, az 
annál távolabb kerül Öntől. Terelje 
el a figyelmét más, függőben lévő 

ügyeivel. Ugyanakkor nem ártana átgondol-
nia egyes döntéseit, mert az derülhet ki róluk, 
nem elég célravezetők vagy akár még hátrál-
tathatják is Önt ahelyett, hogy hozzásegítenék 
ahhoz, amihez szeretné.

Nyilas - Fokozottan az az érzése, 
hogy muszáj lenne változtatnia az 
életén, mivel a dolgok nem úgy 
történnek, haladnak, ahogy Ön 
szeretné. Igyekezzen nem rágör-

csölni, hanem inkább több ésszel és türelem-
mel közelítse meg a problémát. Való igaz, 
hogyha őszinte lesz magával, rá fog ébredni 
arra, hol rontja el a dolgokat és vágja maga 
alatt a fát.

Bak - Folyamatosan próbálja kéz-
ben tartani az irányítást, ami egyre 
csak kicsúszik a kezei közül. Nem 
ártana megvizsgálnia, hogy mibe is 
próbál annyira kapaszkodni, vagy 

hogy nem az okozza-e a problémát, hogy 
túlvállalta magát. Bölcsen tenné, ha inkább 
Ön alkalmazkodna a következő napokban a 
környezetéhez és nem próbálna mindenkit 
görcsösen megváltoztatni. 

Vízöntő - Sokat kacérkodik annak 
a gondolatával, hogy tovább tanul, 
vagy belevág valamilyen új hobbiba, 
akár a spirituális vonalon haladva 
elmélyül valamilyen eszmében. 

Keresgéljen szorgalmasan és magára fog 
találni a legmegfelelőbb, amivel gazdagabbá 
teheti az életét. De ha csak lustán várja, hogy 
ölébe pottyanjon a lehetőség, úgy nem fog 
célt érni.

Halak - Fontolja meg a hosszú távú 
céljait, mert amibe a héten bele-
kezd, azt jó eséllyel sikerre is viszi. 
Éppen ezért kellene azt is átgondol-
nia, hogy egyáltalán tesz-e valamit 

és kihasználja a kedvező csillagállást a héten. 
Az egészségére is gondolhatna és ha szeretne 
életmódot váltani, esetleg fogyni, akkor szintén 
a napokban lenne a legkedvezőbb megtenni az 
első lépéseket.

 HOROSZKÓP 5. HÉT       (2019. január 28-től február 3-ig)

FELSŐZSOLCÁN 
BEVEZETETT

LAKÁSTEXTIL
RÖVIDÁRU BOLT
BÉRLETI JOGA ÁTADÓ.
Dunnából paplankészítés, varrás 

szolgáltatás pro�llal, árukészlettel 
és berendezéssel együtt.

KIÁRUSÍTÁS! -30%
KEDVEZMÉNY

MINDEN ÁRURA.
Lakástextil-Rövidáru Bolt
Felsőzsolca, Kassai út 6. 

Tel.: 46/383-437
Nyitva tartás:

H, P: 9-17, K: 10-14,  Sze, Cs: 9-14-ig.
Érdeklődni: 06-20/455-2322

Szerkesztőség:
3526 Miskolc, Zsolcai kapu 3.

1. emelet
Telefon: 06-20/444-1073

E-mail: miskolc@szuperinfo.hu

KERETES HIRDETÉSSEL 
közvetlenül is kereshetik 

értékesítő munkatársainkat:
Inklovics Ildikó
Telefon: 30/470-6396

ildiko.inklovics@szuperinfo.hu
Kovács Katalin
Telefon: 30/386-5037

katalin.kovacs@szuperinfo.hu
Nagyné Losonczi Tímea                

Telefon: 20/913-7312
timea.nagyne@szuperinfo.hu

Kiss Béla
Telefon: 30/471-9012 

bela.kiss@szuperinfo.hu
ÉPÜLETGÉPÉSZET

Jelentkezését az 
mbszerkft@gmail.com 
e-mail címen vagy 
06-20/962-1495
MB-Szer Kft.

Miskolci székhelyű 
épületgépészeti cég 

felvételre keres versenyképes 
jövedelmet kínálva

t 2 fő víz-gáz-
fűtésszerelőt

t 1 fő villanyszerelőt
t 1 fő klíma-hűtés-
technikai szerelőt, 

Miskolc és 
vonzáskörzetében való 

munkavégzésre.
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Miskolcon a Petneházy utcában sürgő-
sen eladó egy 2. emeleti, felújított, gáz-
konvektor fűtésű, 2 szobás, tégla építé-
sű lakás. Konyhában, fürdőben előszo-
bában beépített bútorokkal együtt, kul-
turált lépcsőházban. Irányár: 15,9 millió 
Ft. Tel.: 06-20/436-0079. 

l a k á s k e r e s é s  

Budapesti lakást vásárolnék sürgő-
sen saját részre, készpénzért azonnal! 
Magánszemély! 20/911-1411.

eladó ingatlanokat keresek érdeklődő-
ink számára Miskolc területén és von-
záskörzetében. Ingatlanát rövid határ-
időn belül, teljes körű szolgáltatással 
értékesítjük. Hívjon bizalommal. Tel.: 
70/450-5189.
Ingatlan Befektető Klubunk keres házat, 
lakást, telket, pincét, garázst, üzlethe-
lyiséget, készpénzes vásárlással, tel-
jes körű ügyintézéssel, felújítással, 
akár albérlővel együtt. Tel: +3670/701-
2271.
Miskolc egész területén keresek garzon-
lakást, készpénzes érdeklődőim részére. 
Külföldi partnercéges kapcsolat, azonnali 
eladással! Hívjon: 30/535-7946.
Miskolc egész területén keresek 
lakást, garzontól 3 szobásig, készpén-
zes érdeklődőim részére. Külföldi part-
nercéges kapcsolat, gyors eladás! Hív-
jon: 30/535-7946.

Miskolcon jó lakóközösségben lakást 
vásárolnék azonnali készpénzfizetés-
sel, lehet végrehajtás alatt vagy köz-
üzemi tartozással terhelt, esetleg 
hosszú távú bérlés is érdekel. Tel.: 
06-20/370-6985.

a l B é r l e t k í n á l a t

Idős házaspár magányos nyugdíjas 
nőnek lakhatást adna teljes ellátással 
gondozásért vidéken. Tel.: 0620/933-
8077, 0630/341-5733.
külön bejáratú, bútorozott szoba, kony-
hával kiadó dolgozó hölgynek, 30000 
Ft+kaució 1 hó. Tel.: 30/498-6314.
Miskolc Tesconál apartman kiadó. Tel.: 
30/449-1276.

é p í t é s I  t e l e k

az Estike utcán, Szirmán, Görömbölyön, 
Tapolcán, Felsőzsolcán, Mályiban és 
Sajóládon összközműves építési telkek 
eladók 590-2300 nm ig. Ár: 1,4 M Ft-tól. 
Tel: +3670/701-2271.

F ö l d ,  k e r t 

eladó! Nyékládházi hegyoldalban 3700 
m2 zártkert lakóházzal. Tel.: 0620/356-
3356.
sajókeresztúron 1,7 ha jó minősé-
gű szántóföld eladó. Tel.: 06-70/618-
8808.

Ü z l e t ,  M ű H e l y ,  t e l e p H e l y

eladó! Tiszaújvárosban 31 m2-es üzlet. 
Tel.: 0620/342-8410.
Felsőzsolcai Ipari parkban telephely 
bérbeadó busz vagy kamion parkolásá-
ra, vagy eladó több éves bejegyzett Kft-
vel együtt. Érd.: 20/9421-159.

G a r á z s

Miskolc, Gombos Pál utcán garázs 
eladó. Villany, szerelőakna van. Tel.: 
0620/951-8310.

r é G I s é G ,  é k s z e r ,  G y ű j t e M .

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

Magas áron vásárolok: könyvtárakat, 
játékokat, fegyvereket, egyenruhákat, 
kitüntetéseket, festményt, régi pénze-
ket és minden régiséget. Tel.: 0630/207-
3927.

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, maró-
gépet, kompresszort, invertert, kis gépe-
ket. Tel.: 0670/624-5475.

j á r M ű k e r e s é s 

személyautót vásárolok 1M Ft-ig. Tel.: 
70/532-20-21.

e G y é B  e l a d á s

akciós konyhakész tűzifa 12.500 Ft/
m3-től. Cser, tölgy, bükk, akác. Gyors, 
megbízható szállítás. Számlával és 
szállítóval. Tel.: 06-20/958-6233, 
30/262-8733. AA5946453.

akciós tűzifa, tölgy, bükk 14E Ft/
m3. Ingyen házhoz szállítás. Kisebb 
mennyiséget is szállítunk. Közvet-
len a termelőtől. Tel.: 70/327-4629 
AA5917945.

Hűtők, fagyasztók, gázkészülék és 
egyéb háztartási készülékek 1-2 
éves kortól eladók szállítással. Tel.: 
46/561-403.

konyhakész, kalodás tűzifa számlá-
val 12E Ft/m3, ömlesztve is. Ingye-
nes kiszállítás. Tel.: 06-70/590-4645, 
06-30/550-3930, 06-20/571-8506. 
AA5917776.

szolárium, álló 56 csöves EQ 400-4 
01025 típus (zsetonnal is működik), 
Thomson tv 72 cm-es eladó. Ár: 50 E 
Ft, ill. 3 E Ft. Tel.: 30/995-8543.

e G y é B  k e r e s é s

Felesleges bútorait akár ingyen elszál-
lítom. Hagyatéki lakás kiürítését tel-
jes körűen vállalom pincétől-padlásig. 
Hétvégén is. Tel.: 0630/631-7105.

Gyűjtő keres! Régi matchboxokat, játé-
kokat, távirányítós autókat, lemezjáté-
kokat és autókat, pedálos moszkvicsot. 
Érd.: 06-70/418-2086.
Hibás hibátlan Tv-t veszek: 5 000 Ft-ig. 
LCD Tv-t 70 000-ig. Hifit, házi mozit stb.
Tel.: 30/435-0173.
Ingyen elszállítom bútorait, hagyatékot, 
vashulladékot, lakáskiürítés, lomtalaní-
tás garázsát, pincéjét háztartási gépét 
hétvégén is. Tel.: 06-30/257-1392.
Ingyen elszállítom üzemképtelen háztar-
tási gépeit! Tel.: 30/964-9572.
Ingyen lomtalanítás, lomjait ingyen 
elszállítom cserébe pár használható 
dologért. Tel.: 0620/353-4938.

rossz háztartási gépek ingyen elszál-
lítását, illetve lomtalanítást vállalunk 
hétvégén is. Tel.: 30/521-7352 vagy 
70/637-1088.

személyautókat és vashulladékot vásá-
rolok. Tel.: 70/532-20-21.

Vásárolnék készpénzért hűtőt, mosó-
gépet, mindennemű háztartási készü-
léket, szállítással. Tel.: 46/561-403.

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

Festést, burkolást, kőműves munkát, 
szigetelést, gipszkartonozást, bontást, 
vízvezeték szerelést vállalunk. Tel.: 
0670/518-7070.

Gáz-vízszerelési munkák (gázkészülé-
kek javítását, cseréjét, egyéb vízszere-
lési munkákat vállalok). Tel.: 0620/517-
9571.

költöztetést vállalok. Elszállítom lim-
lomját. Akár hétvégén is. Hívjon bát-
ran! Tel.: 06-70/327-4629.

M u n k a H e l y e t  k í n á l

Boczkó&Boczkó Kft. munkájá-
ra igényes munkavállalókat keres, 
ajkai, pétfürdői telephelyére bádogos 
elõkészítő munkák műhelyben törté-
nő munkavégzésére, valamint hőszi-
getelési és fémlemez burkolási mun-
kák építkezéseken történő munkavég-
zésére. Pályakezdők jelentkezését is 
várjuk. Iskolai előképzettség nem 
szükséges. Érdeklődni +36/30/792-
6377 telefonszámon 8-16 óráig lehet, 
illetve a fényképes önéletrajzokat az  
iroda@boczko.hu  e–mail címre kér-
nénk megküldeni.

egerbe CNC gépkezelő kollégát kere-
sünk. Utazás, szállás biztosított. Érd.: 
06/20-500-6276. Nivella Kft.

CO hegesztőket, lakatosokat keresünk 
Kecskemétre, nettó 1200-1600 Ft/óra+ 
prémium. Optimus-Ferrum Kft. Tel.: 
0670/329-75-54.

Csatlakozz a csapatunkhoz! Nyugat-
magyarországi (Győr, Mosonmagyaró-
vár és Sopron környéki) autóipari és 
fémipari nagyvállalatok állásajánlata-
iból válogathatsz (betanított, lakatos, 
targoncás, CNC-s, hegesztő, stb.), ahol 
kiemelt bérezést, ingyenes szállást, 
utazást, valamint bérelőleget és hosz-
szú távú munkát biztosítunk. Érdeklőd-
ni 8-20 óráig a 06-70/639-9920 tele-
fonszámon - JOBmotive Kft.

Gépkocsivezetőt keresünk áruterítés-
hez B kat. jogosítvánnyal. Jel:  black.
point@t-online.hu  Black Point Kft.
Gyakorlott villanyszerelőket keresünk 
németországi munkavégzésre! Tel.: 
06/70-334-6020. Nivella Kft.

Gyere és dolgozz Velünk! Autóipa-
ri multi keres betanított munkakörbe, 
biztonsági öv összeszerelő kollégákat 
sopronkövesdi gyárába, 3 műszakos 
munkarendbe. A szállás és a bejárás 
megoldott. Kiemelkedő bér mellett, 13. 
havi fizetést, prémiumot, cafeteria-t, 
bérelőleget is biztosítunk. Érd.: 
06-70/600-9021 - JOBmotive Kft.-

Győrbe keresünk szakmunkásokat és 
betanított munkásokat kiemelt bérrel. 
Tel.: 20/440-8355. Nivella Kft.

Győri fémipari partnerünkhöz keresünk 
betanított munkás, géplakatos, CNC-
gépkezelő, autószerelő, villanyszerelő 
munkakörbe dolgozókat. Amit biztosí-
tunk: versenyképes fizetés, cafeteria, 
szállás, munkába járás, hazautazási 
támogatás, bérelőleg. Érd.: 06-70/415-
9021 -JOBmotive Kft.-

kecskemét környéki fémipari nagy-
vállalathoz keresünk betanított dol-
gozót, valamint: végzettség nélkü-
li, gyakorlattal rendelkező hegesz-
tőt, lakatost, CNC gépkezelőt, lézer-
gép kezelőt, présgép kezelőt és epoxi 
kabinost kiemelt bérezéssel. Szál-
lást, utazást biztosítunk. Érdeklődni 
8-16 óra között: 06-70/940-25-62 
-JOBmotive Kft.-

Postaautó Duna Zrt. 
3526 Miskolc, Blaskovics u. 11-13. 

46/509-994

Készítse fel autóját 

Az akció visszavonásig érvényes!

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 tárgyakat vásárolunk

06-30-461-7708

ingyeneskiszállás100%értékgarancia

kapható közvetlenül 
a bányától.SZÉN

DIÓ, KOCKA, DARABOS.
Gyors kiszállítás, akár hétvégén is!
További információ:
06-70/545-7791

FESTMÉNYVÁSÁR
MISKOLC, II.Rákóczi F. 
Könyvtár, Görgey A. u. 11.

január 30. szerda   11-18 óráig 
január 31. csütörtök 9-16 óráig

 

A+B Galéria Pécs

www.apluszbgaleria.hu
FOGLALJON SZÁLLÁST NAGYKER ÁRON!:

www.szekelyerno.hu

SZOBAFESTÉS, 
KŐMŰVES, 

SZIGETELÉS és ÁCS 
munkát vállalunk.

06-20/943-5564

GÖRÖMBÖLYI KÁRPITOS

Miskolc, Erzsébet királyné u. 33.
Tel.: 46/368-721  www.edna.hu

Ha kényelmetlen széke fekhelye,
bízza a görömbölyi kárpitos mesterre.

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

SZÚNYOGHÁLÓ
-40-50% ár en ged ménnyel!
(Az ak ció 2019. január 2-től január 31-ig tart!)

JAVÍTÁST IS VÁLLALOK!
Telefon: 46/324-825

Mobil: 20/9425-788

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

„PUMPI”
LAKÁS-
SZERVIZ

Érd.: 70/456-3337

villanyszerelés

Telefon: 
20/363-0209 

Szobafestést, 
gipszkartonozást,
laminált padlózást,

vállalok!
és burkolást

SZOBAFESTÉS, 
MÁZOLÁS
megrendelhető!
Tel.: 06-70/279-1876

Ital- és darabáru-automatákat
üzemeltető cég keres Miskolcra  sok 
szabadidővel rendelkező műszaki és 

kereskedelmi érdeklődésű

TECHNIKUST 
kiegészítő munkára. 

Műszaki végzettség nem feltétel.
Kérjük, csak miskolci lakosok 

jelentkezzenek.
Nyugdíjasok jelentkezését is várjuk!

Rövid szakmai önéletrajzot a
ferenc.moricz@szamila.hu e-mail címre kérünk.

Caff é Szamila Kft.

Miskolci
 munkahelyre

„C” típusú jogosítvánnyal rendelkező 

alkalmi sofőrt 
keresünk belső szállításra. 

Nyugdíjasok jelentkezését is várjuk!
Telefon: 06-20/3164-136, 06-20/5251-618

e-mail: info@manrenting.hu

Munkalehetőség 

Kézi csomagoló, kiszerelő és gyártó 
munkakörre várjuk jelentkezésüket! 

Amit kínálunk:
- Határozatlan idejű szerződés - Munkába járás 

támogatása - Cafetéria - Negyedéves bónusz
Jelentkezés: 3526 Miskolc, Arany János tér 1.
Telefon: +36-70/440-3578, +36-70/637-4810

ugyfelszolgalat@humanexistence.hu 
www.facebook.com/humanexistence 
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kFt. keres azonnali kezdéssel villany-
szerelőket Budapestre, nettó 1600-
1700 Ft/óra és Münchenbe nettó 11 
euro/óra. Szállás, utazás, napi elő-
leg megoldott. Tel.: 06-30/197 7141, 
06-20/283 2071. Ferromax Kft.

Miskolc területére keresek heti 1-2 
ezer db szórólap kihelyezéséhez meg-
bízható személyt. Lehet akár nyugdí-
jas, akár diák. Érdeklődni a 06-20/436-
0079-es telefonon. Laksai Anikó Egyé-
ni vállalkozó.
németországi folyamatos munkalehe-
tőség ács és vasbeton szerelő munka-
körbe. Bázis Bau 2013 Kft. Tel.: 00-49-
151-637-87-635.

nincs munkád vagy váltani szeretnél? 
Betanított dolgozókat keres nemzetközi 
autóipari cég győri és mosonmagyaró-
vári munkahelyére. Versenyképes fize-
tés mellé, cafeteria-t, szállást, munká-
ba járást, bérelőleget biztosítunk. Érd.: 
06-70/415-9020 -JOBmotive Kft-

segédmunkást, gépkocsivezetőt BE, 
gépkezelőt 1222 keresünk Digi Kft-hez 
változó munkahelyre kábelfektetéshez 
Miskolcról. Bér Bruttó 150, 170, 250 E 
Ft. Tel.: (20) 479-5797.

Mosonmagyaróvárra keresünk betaní-
tott munkásokat (férfiakat)! Kiemelt bér. 
Tel.: 3620/440-8355. Nivella Kft.

O k t a t á s t  V á l l a l

dajka és pedagógiai asszisztens tan-
folyam indul Miskolcon részletfizetés-
sel. Tel.: 30/637-4083, 20/423-7877, 
46/321-694. Eng.sz.: E-000452/2014.

t á r s k e r e s é s

63 éves férfi, rendezett körülmények 
között élek, barátnőt keresek tartós kap-
csolatra. Tel.: 0630/233-2006.

s z a B a d I d ő , Ü d Ü l é s , s z ó r a k .

Miskolci munkahelyre
az alábbi munkakörökben

állást kínálunk:

4 kézi csomagoló
4 betanított munkás
4 kiszerelő
4 villanyszerelő
4 műszerész

Telefon: 06-20/3164-136, 06-20/2107-787
e-mail: info@manrenting.hu

Amit kínálunk:
4 határozatlan 
     munkaszerződés
4 műszakpótlék
4 útiköltség-térítés
4 Cafetéria
4 Bónusz juttatás

A Szuperinfó Média Kft.

Feladatok:

Elvárások:

Munkavégzés ideje:

Érdeklődni az alábbi telefonszámokon lehet:

gépkocsis kézbesítőt
keres Bükkszentkeresztre, 

gyalogos vagy 
kerékpáros 
munkatársat
keres Hejőcsaba és Görömböly,
valamint Szirmabesenyő területére.

Feladat:
•   terjesztéssel kapcsolatos adminisztráció ellátása,
•   terjesztési reklamációk kezelése, ellenőrök irányítása,
•   a terjesztéshez szükséges kézbesítői hálózat működtetése,
•   kézbesítők felvételében, betanításában való részvétel,
•   logisztika, raktározás, gépjárművezető állomány 

fenntartása.
Elvárások:

•   középfokú végzettség,
•   önálló munkavégzés, 
•   megbízhatóság,
•   saját gépjármű, B kategóriás jogosítvány,
•   felhasználói szintű számítógépes ismeret,
•   targoncavezetői jogosítvány.

Munkavégzés helye: 
•   Miskolc

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését és úgy érzi, 
megfelel az elvárásoknak, küldje el fényképes önéletrajzát 
bérigény megjelölésével a hr@szuperinfo.hu e-mail-címre.
A jelentkező jelentkezésével hozzájárul adatai kezeléséhez a Szuperinfó Média Kft. 
honlapján lévő adatvédelmi tájékoztatóban leírtak szerint.

terjesztési vezető
helyettes
munkatársat.

A Szuperinfó Média Kft. az alábbi feltételekkel keres

A BIO-BAU KFT. 
kőművest/kőműves csapatot 

(maximum 10-12 fős) 
keres Balatonparti 

(északi part) építkezésre, 
hosszú távra 

kőműves munkásokat 
keresünk. 

A munkavégzéshez 
szállást biztosítunk.

Jelentkezés: 
+36-30-966-2949 
info@bio-bau.hu

  Elérhetőség:  
20/520-8732, 46/505-088

A Fly-Trans Kft.

KIEMELT KERESETI  
LEHETŐSÉGGEL 
40 tonnás szerelvényre és 

7,5 tonnás teherautóra keres

g é p j á r m ű ve z e t ő t . 
Export-import fuvarfeladatok  

végzésére, (nem uniózás) 
új flottával, miskolci telephelyre.

Érdeklődni: Szuperinfó Média Kft.
+36-30/324-7835

hétköznapokon 8.00-15.00 között 

SZÓRÓLAP
TERJESZTŐ 

MUNKATÁRSAKAT 
KERESÜNK 

Miskolc belváros 
területére.

Rugalmas munkavégzés, 
teljesítményarányos bérezés.

Picuri 
vegyes élelmiszer üzletben
dolgozni akaró, nyugdíjas, 

bolti eladót keresünk. 
Érd.: 06-20/291-1189

Telefon:
06-30/408-3308

A Noa Bútor 
Design Kft. 
februártól induló 
nagyobb projektek 
kivitelezéséhez keres 

bútorasztalos  
munkavállalókat, 
bedolgozókat 
teljesítményalapú bérezéssel. 

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

Minden héten 

online is 
megtekintheti 

újságunkat!

www.szuperinfo.hu

www.facebook.com/
Szuperinfó Miskolc

Lapzárta: 
kedd 11:00 óra
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2019. január 25. (péntek)
10:00 SZÁRAZLÁBAS TÚRÁK A MISKOLCTAPOLCA BARLANGFÜRDŐBEN
 Ismét bakancsos bejárást tartanak a Miskolctapolca Barlangfürdőben. 

Séta közben a vendégek bejárhatják és megtekinthetik a „színfalak” 
mögül az egyedülálló, rejtélyes, természet alkotta barlangi járatokat.

 A túrák időpontjai:
 január 25., péntek 10:00, 11.30, 13.00, 14:30 és 17.30
 január 26, szombat: 10:00, 11.30, 13.00, 14:30, 16:00 és 17.30.
 január 27, vasárnap: 10:00, 11.30, 13.00, 14:30, 16:00 és 17.30.
 A túrán való részvételhez előzetes regisztráció szükséges. Jelentkezni 

január 24-ig a +36-46/560-030-as telefonszámon reggel 9 és 16 óra 
között lehet. A túra ára: 700 Ft/fő

 A belépőjegyet a túra napján, a helyszínen, a Barlangfürdő pénztárában 
lehet megváltani az előzetesen regisztrált vendégeknek. A túrán zárt 
cipő viselése kötelező! A látogatók ezen a kb. 45 perces időtartamú túrán 
megnézhetik a Barlangfürdő forrásait, a kazánok és csövek rejtett világát 
és képet kaphatnak a fürdő üzemeltetéséről, valamint a nagyközönség 
elől elzárt, még befejezetlen barlangi járatok is bemutatásra kerülnek.

 Helyszín: Miskolctapolca Barlangfürdő**** Pazár István sétány 1.
14:00-20:00 Stílus&smink&fotózás
 Jelentkezni a következő telefonszámon 70 293 47 24
 vagy email címen tudsz: szinesstilus@szinesstilustanacsadas.hu
 Helyszín: MKK Művészetek Háza 
15:00-16:00 „Betemetett a nagy hó” Huzella Péter koncertje
 A belépés ingyenes. Érdeklődni: Tel: 46/508-909
 Helyszín: VOKE Vörösmarty Mihály Művelődési Ház 
16:30-18:00 Gördülő-Csűrdöngölő
 Táncház kicsiknek és nagyoknak a Tényleg zenekarral
 A táncházat vezeti: Maródi Attila
 Belépő – gyermek: 400 Ft, felnőtt: 600 Ft.  Jegyek kaphatók elővételben 

és a rendezvény napján az I�úsági Házban.
 Helyszín: MKK I�úsági Ház 
18:00 ADRIAN MOLE ÚJABB KINSZENVEDÉSEI
 A világsikerű könyvsorozatból készült ősbemutató egyszerre derűs és 

fájdalmas, szórakoztató és elgondolkodtató történet: vajon a kamaszok, 
vagy a felnőttek világa érthetetlenebb? Vajona felnőttek tényleg felnőt-
tek-e? Vagy sokszor kamaszabbak a kamaszoknál...

 Helyszín: Művészetek Háza Miskolc, Rákóczi u. 5.
18:00 ESZTENÁS TÁNCHÁZ
 Az Esztenás táncház pénteken, három zenekar közreműködésével, 

felváltva moldvai és vonós muzsikával várja a közönséget. Minden al-
kalommal 18:00 órától gyermektáncház, 20:00 órától felnőtt táncház a 
Fráter György Katolikus Gimnázium Dísztermében.

 Helyszín: Miskolc, Városház tér
18:00-21:00 Borháló Bortanoda
 További infók: http://www.borhalo.com/borsod/esemenyek/1514/

borhalo-bortanoda-miskolc-10.html
 Helyszín: GRABOVSKY, Miskolc, Rákóczi u. 13.
18:30 DVTK Jegesmedvék - MSHK Zilina. Helyszín: Jégcsarnok
19:00 Indul a mandula a Vörösmarty Nosztalgia Klub szervezésében
 Helyszín: Vörösmarty Művelődési Ház Miskolc, Lenke u. 14/a.
19:00 Gitárpárbaj Revans Miskolci Zenész Klub Live II.
 Helyszín: CornerStage Miskolc, Papszer utca 48.
20:00 Kaukázus Lemezbemutató/Vendég: Jóvilágvan
 Helyszín: Helynekem Miskolc, Széchenyi István út 30.
22:00 Születésnaposok Éjszakája
 Helyszín: Rockwell Klub Miskolc 
BULI A STAMP CLUB-BAN - DJ Szatmári &Julius - We Love 2000s Party
 Helyszín: STAMP bar&snack Miskolc, Szemere u. 2.
2019. január 26. (szombat)
Cinema City Miskolc Plaza
 A Grincs mb. 10:45, 13:00
 Álommeló mb. 15:00, 20:15
 Aquaman mb. 12:10
 Aquaman 3D mb. 17:40
 Asterix: A varázsital titka mb. 10:15
 Bohém rapszódia mb. 13:50, 20:30
 BÚÉK er. 17:15
 Creed II mb. 19:30, 22:10
 Egy kutya hazatér mb. 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:10
 Instant család mb. 10:30, 13:00, 15:00, 17:30, 20:00, 22:30
 Kókusz Kokó a kis sárkány - Irány a dzsungel! mb. 12:45, 16:30
 Kurszk mb. 15:20, 22:30
 Pusztító mb. 14:40, 17:15, 19:45, 22:15
 Ragadozó városok 3D mb. 11:15
 Ralph lezúzza a netet mb. 11:00, 15:40
 Ralph lezúzza a netet 3D mb. 13:20, 18:00
 Űrdongó mb. 10:15
 Üveg mb. 11:30, 14:10, 16:50, 19:30, 20:30, 22:10
 Végtelen útvesztő mb. 18:20, 20:20, 22:30
9:30 ZÚZMARA EXPRESSZ MAHÓCÁRA
 Vonatindulások:
 Miskolc- Dorottya utcáról 9:30, 13:10
 Mahócáról 11:30, 15:15
 A programon való részvétel feltétele az előzetes regisztráció!
 Részvételi díj: felnőtt: 2500 Ft, 3-14 éves gyerek: 1400 Ft
 Jelentkezés és tudnivalók: www.eszakerdo.hu
 e-mail: kisvasut@eszakerdo.hu
 Tel.: +36 70 407 0564 (munkanapokon 8-tól 16-ig)
 Helyszín: Miskolc, Miskolc, Dorottya u. 1.
9:30 TÚRA: Kisgyőr – Kék-mező – Homokkő-forrás – Vár-hegy – Miskolc-Ta-

polca. Táv: 12 km. Szint: 200 m. Indulás a Búza térről 9.30 órakor induló 
VOLÁN autóbusszal. Túravezető: Szűcs József. www.helyiipar.hu 

10:00 TEMPLOMTÚRA AZ AVASI REFORMÁTUS TEMPLOMBAN
 Mindenhónap utolsó szombatján vezetővel tekinthetik meg hazánk 

egyik legrégebbi templomát, az Avasi református műemléktemplomot.
 Helyszín: Avasi református műemlék templom Miskolc, Papszer utca 

10:00-15:00 100. Nyílt nap a miskolci 
 gyepmesteri telepen
 Helyszín: Miskolci Állategészségügyi 

Telep, Fonoda u. 16.
11:00, 13:00, 15:00 Rendhagyó divattörténet
 Várbelépővel látogatható!
 Helyszín: Diósgyőri vár, Borozó
19:30-22:30 Sex Action koncert 

Előzenekar: 
 Peter Kovary & The Royal Rebels 

 Jegyár elővételben: 2600 Ft, 
 a koncert napján: 3200 Ft
 Online jegyvásárlás: https://www.

jegy.hu/program/sex-action-99842
 Helyszín: MKK Ady Endre 
 Művelődési Ház, Miskolc, Árpád u. 4.
20:00 Slam Poetry Miskolc 
 vol. 40 & Simon Márton
 Helyszín: Helynekem 
 Miskolc, Széchenyi István út 30.
2019. január 27. (vasárnap)
7:15 Téli Bükk Teljesítménytúra 
 (Zöld Sportok Klubja szervezésében)
 Rajt és cél: Bükkszentkereszt, 
 Privát Fogadó Étterem. 
 (Az étterem parkolója a vendégeknek 

van fenntartva, kérjük a temető mel-
letti parkolót használják!)

 További információ: http://zoldsc.
mozello.hu/home/telibukk/

 Helyszín: Bükkszentkereszt, Privát 
Fogadó Étterem (Erdészkert u. 5.)

8:30 TÚRA: Majális-parka.m. – Chinoin 
– Hársas-bérc – Nagy-galya – Kis-
galya – Ortás-tető – Vadaspark – 
Majális-park a.m. Táv: 11 km. Szint: 
280 m. Indulás a Majális-park a.m.-
ból 8.30 órakor. Túravezető: Szabó 
Etelka. www.helyiipar.hu 

10:30 Holle anyó
 Helyszín: Csodamalom Bábszínház
 Miskolc, Kossuth út
2019. január 29. (kedd)
18:00 Klezmer / Ír / Tangó - Szoroka & Szurasenkó
 Helyszín: Tudományés Technika Háza Miskolc, Görgey u. 5.
2019. január 30. (szerda)
18:30 DVTK Jegesmedvék - HKM Zvolen
 Helyszín: Jégcsarnok
2019. január 31. (csütörtök)
17:00-18:00 Principál Premier
 Sztahura Ágnes orgonaművész és Szurasenkó Dániel Block�öte virtuóz 

koncertsorozata
 Helyszín: Mindszenti Templom Miskolc
18:00-19:30 PILÁT GÁBOR: TISZTA ÉRZELMEK, ZAVAROS KAPCSOLATOK
 Jegyár: 1.600 Ft
 Helyszín: Művészetek Háza Miskolc, Rákóczi u. 5. 
18:30-20:30 Aluinvent DVTK-Galatasaray 
 női kosárlabda Európa Kupa mérkőzés 
 Helyszín: Miskolci Városi Szabadidőközpont 
2019. február 1. (péntek)
15:00 BÓCZ SÁNDOR OPERABARÁTOK KLUBJA / Borodin: Igor herceg
 A klub ingyenes, a találkozókra minden operabarátot és érdeklődőt sze-

retettel várnak.
 Helyszín: II. Rákóczi F. Megyei és Városi Könyvtár Miskolc, Görgey u. 11. 
Évindító fitt pénteki challenge
 A programról: Újévi kihívásunk egy 4 gyakorlatból álló edzésprogramot 

tartalmaz, amelyet 4 héten keresztül heti 1 alkalommal (péntekenként) 
végeznek a résztvevők a Miskolctapolcai Strandfürdő Fitness termében.

 Időpontok:
 2019. február 1. Fekvőtámasz nap
 2019. február 8. Guggolásból felugrás nap
 2019. február 15. Gurulás-felállás nap
 2019. február 22. Négyütemű támaszpozíció nap
 Döntő: 2019. március 3. 16:00 Plank verseny
 Infó: www.miskolctapolcaistrand.hu/evindito-�tt-penteki-challenge-

miskolctapolcai-strandfurdoben
 Helyszín: Miskolctapolcai Strandfürdő
Antonyo - Totpeti
 Helyszín: STAMP bar&snack Miskolc, Szemere u. 2. 
2019. február 2. (szombat)
10:00-14:00 Lehetetlen Nincs Országjárás
 Országos kampány indult a nevelőszülői hivatás népszerűsítéséért és a 

gyermekekért!
 Helyszín: MKK Művészetek Háza 
14:00-17:00 Brew bar szombat a Mokka Co�ee-ban
 V60, és Aeropress bemutató. Gyere el Te is, próbáld ki ingyenesen a �lter 

kávé világát! Három pörkölő �lter kávéját hasonlítjuk össze, és gyakorol-
hatsz Te is, vagy akár meg is vásárolhatod az Aeropress eszközöket.

 Helyszín: Mokka Co�ee&Panini Bár Miskolc, Pesti út

15:00-06:30 Bükki kihívás
 Téli, 20-30-52 km-es éjszakai teljesítmény túra
 Infó: http://karpategyesuleteger.hu/challenge/page.php?50
 Helyszín: Felsőtárkány, Faluház, Fő út 350.
17:00-19:00 DVTK – Mezőkövesd Zsóry FC labdarúgó mérkőzés
 Helyszín: DVTK Stadion 

MISKOLCI KÖNYVTÁRAK PROGRAMJAI:
II. Rákóczi Ferenc Könyvtár Miskolc, Görgey Artúr u. 11. 
2019. január 29., kedd 
17.00-18.00 Kézműves kedd a Mesebirodalomban 
 Mese, vers és kézműveskedés a hóember körül 
 A játszóházat a gyermekkönyvtárosok vezetik 
2019. február 1., péntek 
14.00 Bócz Sándor Operabarátok Klubja. Borogyin: Igor herceg
József Attila Könyvtár Miskolc, Szentpéteri kapu 95. 
2019. január 29., kedd
14.00 Magyar Rákellenes Liga Miskolci Szervezetének összejövetele
2019. január 31., csütörtök 
16.30-21.30 Gémeskút Társasjátékklub
Ka�ka Margit Könyvtár Miskolc, Park u. 8.
2019. január 28., hétfő 
16.30 Fekete – fehér
 Szerkesztett játék Ady és Léda levelezéséből és verseiből
 Közreműködnek: Jenei László író, szerkesztő, Izsó Angelika, Püspöki Pé-

ter színjátszók
Móra Ferenc (Avasi) Könyvtár Miskolc, Klapka Gy. u. 2.
2019. január 31., csütörtök 
16.00-17.30 Retro társasjátékklub
 Szeretsz játszani, de nem tudod rávenni a barátaidat? Hozd el őket a 

társasjátékklubba, és mi majd segítünk lázba hozni a csapatot!
Pető� Sándor Könyvtár Miskolc, Nagy Lajos király u. 16. 
2019. január 29., kedd 
16.00 Határtalan kalandozás a mesék birodalmában
 Papírszínházas foglalkozás 
Tompa Mihály Könyvtár Miskolc, Gyöngyösi I. u. 1.
2019. január 30., szerda 
16.00 Utazók klubja – Szentföld, Jézus földi útja
 Sándor Frigyes evangélikus lelkész képes előadása
Szabó Lőrinc Idegennyelvi Könyvtár  Miskolc, Mindszent tér 2.
2019. január 31., csütörtök 
10.00 Lássuk a medvét!
 Megnyílik a mackókiállítás, amihez közel száz medvét csalt a „barlang-

jából” a könyvtár. Mellettük természetesen medvés könyveket is ajánla-
nak. Ovis foglalkozás és sok-sok érdekesség is kíséri a tárlatot, a nyelvi 
klubokban az angol, az orosz, a német medvékről lesz szó.

A MIKOR és HOL rovat heti rendszerességgel fogja tájékoztatni Önöket a Miskolc és környékén megrendezésre kerü-
lő programokról, eseményekről. Ehhez várjuk non-pro�t szervezetek, művelődési házak, sport egyesületek, alapít-
ványok, stb. jelentkezését. Amennyiben a jövőben szeretnék tájékoztatni Olvasóinkat a megrendezésre kerülő ese-
ményekről, kérjük, hogy rövid, de minden lényeges információt tartalmazó levelüket – akár heti rendszerességgel 
is – a miskolc@szuperinfo.hu e-mail címre küldjék el kedden 16:00 óráig! (A programok megjelentetése ingyenes.)
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Miskolc, Nagyváthy u. 7. 
Tel.: 46/509-092

(a Szent Anna tértől 100 m-re,  
a Zrínyi Gimnázium mellett)

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

Ágnes Bútorház 80 féle sarokülő

100 féle 
ülőgarnitúra

ORTOPÉD
MATRACOK

HEJŐ-LIGET Kft.
www.tetolemezcentrum.hu

H-3508 Miskolc, Futó út 70.  Telefon: 06-30/94-35-141

Stílus a háznak, Megoldás a tetőnek!

Hivatalos B.-A.-Z. 
megyei forgalmazó

 
Jakab Oktatási 

és Szakképzési Kft.
3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 1.

Felnőttképzési engedély száma: E-000081/2014

További tanfolyamainkról weboldalunkról tájékozódhat!
www.jakaboktatas.hu

46/347-207, 70/324-7065
l Méhész (OKJ: 32 621 02, E-000081/2014/A055)
l Aranykalászos gazda (OKJ: 31 621 02, 
 E-000081/2014/A051)
l Gyümölcspálinka-gyártó (OKJ: 31 541 04 , 
 E-000081/2014/A060)
l Targoncavezető (OKJ: 32 582 02, 
 E-000081/2014/A010) és további 
 gépkezelői képzések
l Kézápoló és műkörömépítő 
 (OKJ: 32 815 01, E-000081/2014/A077)
l Pedagógiai és családsegítő munkatárs 
 (OKJ: 54 140 02, E-000081/2014/A003)
l Gépírás és levelezési ismeretek 
 (E-000081/2014/D018)
l Alap sminktanfolyam

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.

50.000 Ft feletti vásárlás
esetén 30 km körzetben 

KEDVEZMÉNYES HÁZIG SZÁLLÍTÁS!
Tegye próbára árgarancia szolgáltatásunkat!

Raktár-
készletrôl 
azonnal 

szállítható 
bútorok!

butordepo.hu
-20-30%-os engedmények helyett 
GARANTÁLTAN ALACSONY ÁRAK!

Új termékeink: fürdôszoba bútorok!

Az árak 2019. február 16-ig, ezen belül a készlet erejéig érvényesek.

Fürdőszoba szett 
mosdóval

174.900 Ft

Álló fürdőszoba 
szekrény 45 cm

29.500 Ft

Gardrób 120 cm

63.400 Ft

Sarokülő

100.900 Ft
Fenyő 

termékek
nagy 

választékban

64.900 Ft

Aki velünk 
költözik,

idõt és pénzt
spórol meg!

BELFÖLDI ÉS NEMZETKÖZI

FUVAROZÁS-
KÖLTÖZTETÉS
Gyorsan, pontosan, megbízhatóan!

Tel.: 06-30/9581-200
www.nemethtrans.hu

A Steelvent Zrt., 
miskolci 

acélfeldolgozó üzemébe 
hosszú  távú munkára,

éjszakai gondnokot
és portást  

keres.
Érdeklődni: Budai Gábor

Telefon: 70/333-1937 
budai.gabor@steelvent.hu

A Zolend Kft.
Tapasztalattal rendelkező 

LAKATOS, HEGESZTŐ, 
CSŐSZERELŐ
kollégákat keres!

Bérezés: nettó 1.400 Ft/óra
Érd: Debrecen, 

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

fényképes önéletrajzzal!
Külföldi munkaterületre is keresünk 

munkatársakat, akár 12 EUR/óradíjért.
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