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Miskolci

KONTÉNERES SZÁLLÍTÁS

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

06-20/221-1507

SZERVO kormányművek, 
szivattyúk, kardántengelyek, 

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

www.autojavitasmiskolc.hu

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

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

NYÍLÁSZÁRÓ CENTRUMNYÍLÁSZÁRÓ CENTRUM

Nyílászárók

raktárról, azonnal! 

Műanyag- és fa nyílászárók 
gyártása és beépítése 
teljes helyreállítással.

Homlokzati hőszigetelések
és teljes lakás felújítás. 

Víz-, gáz- és fűtésszerelés!
Hitellehetőség!

Miskolci 
TŰZIFA telep

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

EUTR: AA5928239

BÜKK, TÖLGY, GYERTYÁN
Akció!

Port Royal
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Ékszer – 
maradandó 

ajándék!

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

akciók 

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

Ékszer – 
maradandó 

ajándék!

MISKOLC ÉS KÖRNYÉKE 2019. március 8. XXVII/10.

Mályi Tégla Kft. keres 
azonnali kezdéssel munkavállalókat 

az alábbi munkakörre:
- villanyszerelő - lakatos - gépkezelő 

Elvárt iskolai végzettség: szakmunkás bizonyítvány. 
Valamint: 

-  építőanyag értékesítő
Feltétel: középfokú iskolai végzettség, 

építőanyag ismeret, jó kommunikációs képesség.
Fényképes önéletrajzokat 

a titkarsag@malyitegla.hu e-mail címre várjuk.

   MérteX

FÜGGÖNY
MÉTERÁRU

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

mertex.hupont.hu

Ha függönyt cserélne, 
jussunk az eszébe!

Függönyvarrást vállalunk!

EGYSZERŰSÍTETT 
GÁZKÉSZÜLÉK CSERE
Víz, fűtés, gáz tervezés, 

javítás, szerelés
Fűtési rendszerek tisztítása

Energiatanúsítvány készítése
Gázvezeték műszaki, 

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

PÁLYÁZAT TELJES 
LEBONYOLÍTÁSA!

Konvektorcsere 

Golden Rose 2002 Kft.
Miskolcon, a Búza téri Lottózóba 
munkatársat keresünk. 

Betanítást vállalunk. 
Érd.: 06-20/916-3594

E-mail: edit.drotos@freemail.hu

 hőszigetelő üvegezéssel
 fa léccel   zárcserével
 asztalosmunkával
 bontás nélkül, az eredeti 

 szerkezet megtartásával.

Erkélyüvegezés 
lakatos munkával együtt!

RÉGI TÍPUSÚ
FA nyílászárók

utólagos 
hőszigetelése.

Helyszíni munkavégzés!

www.glasker.hu

Miskolc-Diósgyőr
Nagy Lajos király u. 23.

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

ROZSDAMENTES 
KORLÁTOK KIVITELEZÉSE

Teljes körű üvegezés!

Messina szekrénysor
Modern szekrénysor led 
világítású üvegpolcokkal, 
állítható lábakkal.

Atlanta tükrös 
előszobaszekrény
Stílusos, kis helyigényű, 
komplett előszobafal.

KárpitMax Bútorbolt

KANAPÉ 
AKCIÓ!

115.200 Ft

KANAPÉ 
AKCIÓ!

54.900 Ft

Kisbútorok, konyha bútorok, étkezők, szekrénysorok 
hatalmas választékban verhetetlen áron!
Kárpitos bútorok heverők, franciaágyak, kanapék  
akár raktárkészletről azonnal vihetőek.
Bútorszövet, kárpitos kellékek, autóülés huzatok,  
habszivacsok méretre vágása.

Azúr franciaágy
Extra rugós kivitel. 
Mérete:175x230x95
Fekvőfelülete: 160x200 

Miskolc, Szeles u. 71. szám alatt szeretettel várja vásárlóit. Nyitva: hétfő-péntek 8.30-17.00,  szombat: 8.30-12.00-ig
Teljes árukínálatunk a www.karpitmax.hu oldalon megtekinthető.
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24. 19:00 A kiméra gyöngyei - Airos Dance Theatre (LT)
24. 20:30 Dr. Maybe Darling - Tzeni Argyriou (GR)

25. 10:00 Állatok farsangja - Barbora Latalova (CZ)
25. 14:00 Állatok farsangja - Barbora Latalova (CZ)
25. 19:00 Special society - Közép-Európa Táncszínház (HU)
25. 20:30 Ali&Alpo - Alpo Aaltokoski Company (FI)

26. 17:00 Antigoné - Győri Balett / Sebestyén Bálint, Fekete kutya - Gulyás Anna (HU)
26. 19:00 Tartuffe: Egy színdarab színrevitele - Zagreb Dance Theatre (HR)

27. 19:00 Szentivánéji álom - Miskolci Balett - Barta Dóra (HU)
27. 20:30 United Space of Ambivalence - Mészáros Máté (HU)

www.horizontfesztival.hu
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Európai Szociális
Alap

Az Észak-Magyarországi régióban 22 jogpont irodában, Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyében 11 irodában működik ingyenes jogsegélyszolgálat. Munkavállalók, mun-
káltatók, és vállalkozások egyaránt igénybe vehetik az ingyenes személyes, telefonos, 
online, e-mailes jogi tanácsadást a munkajog, társadalombiztosítási jog, társasági-cég-
jog, adójog témakörökben. Új szolgáltatás az alternatív vitarendezés, döntőbírásko-
dás, melyet szintén ingyenesen vehetnek igénybe az érdeklődők. 

JOGpont iroda Miskolcon:

INGYENES JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT
és alternatív vitarendezés 

GINOP-5.3.3.-15-2015-00002

További információ, jogpont irodák elérhetősége,
az ügyfélfogadás rendje:

www.jogpontok.hu
Ingyenesen hívható Zöld szám: 

06-80-77-88-00
E-mail: jogpontok@kisosz.hu

Dr. Iván Zsolt         3525 Miskolc, Madarász V.u.3.III/2.        hétfő: 13:00-19:00

ÉPÍTKEZIK VAGY FELÚJÍT???

VÁSÁROLJA MEG MINŐSÉGI NYÍLÁSZÁRÓIT 
MAGYAR GYÁRTÓTÓL!

Díjtalan felmérés 
és szaktanácsadás!

Ajtók, ablakok 
egyedi elképzelések szerint is.

Az akció 2019. március 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!

Jelentkezzen be hozzánk mielőbb!
Szinva Halláscentrum

3530 Miskolc, Vörösmarty u. 43.

Telefon: 06-46/786-679 
06-20/662-4818

Halló! Mindent jól hall?

Tavaszi kabát 
és dzseki vásár!

EXTRA BÁLA és 
MOLETTI nem csak 
moletteknek!

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

Kis méretek: 
1-et fizet 2-őt vihet!

Nagyméretű divatos 
blúzok, blézerek, 
nadrágok akciós áron!
Férfi-női minden méretben.

Jöjjön!

Felöltöztetjük!

32-60 
méretig

Kertész Áruházak Kft.Kertész Áruházak Kft.

50 és 500 m2 közötti helyek állnak rendelkezésre.
Igényes szolgáltatás céljára: tánciskola, jógastúdió, szépségszalon, 

játszóház, oktatás célra. Orvosi rendelők kialakítására alkalmas hely.
Parkolás az udvaron.

Miskolcon a Hunyadi út 56. szám alatt 

kiadók helyiségek!

Érdeklődni: Tocsevné Szűcs Rita +36-20/262-9455

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
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H á z - ,  H á z r é s z e l a d á s

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: +36 70/701-2271.

a Csaba vezér út elején eladó egy 
összközműves, 100 nm-es, 3 szobás, tel-
jes körűen felújítandó, kő építésű, gázkon-
vektoros családi ház 800 nm telekkel. Ár: 
11 millió Ft. Tel: +3670/701-2271.

sajópetri, Szabadság utcában felújítan-
dó, kétgenerációs, vegyes falazatú, 80+50 
nm-es, 2 db ház eladó egy telken (1 635 
nm). Víz, gáz, szennyvíz a kisebbik ház-
ban van. Ár: 4,99 M Ft. Tel: +36 70/701-
2271.

eladó egy 130 nm-es, 3 szintes, 5 szobás, 
felújítandó családi ház, Szikszó csendes 
erdős részén, különálló garázzsal, pano-
rámás kilátással. Ár: 7,9 M Ft. Tel: +36 
70/701-2271.

Hernádnémetiben nagyon jó helyen 1099 
m2 telken 5 szobás, 2 szintes, 2 generá-
ciónak is alkalmas családi ház garázzsal, 
gondozott kerttel eladó. Kétszobás miskol-
ci lakást jó helyen beszámítunk. Ár: 12,5 
M Ft. Tel.: 30/227-2273.

Magashegyen 953 m2-es telken 60 
m2-es, 2,5 szobás, gázkonvektoros, fürdő-
szobás ház sok melléképülettel, garázzsal 
eladó. Vezetékes víz, szennyvíz, BELTERÜ-
LET. Ár: 6,5 M Ft. Tel.: 30/227-2273.
Miskolc egyik legszebb helyén a Diósgyőri 
várnál a várkerttel szomszédos 90 m2-es, 
összkomfortos, felújítást igénylő romanti-
kus kis ház nagy kerttel eladó. Ár: 17,9 M 
Ft. Tel.: 70/3383-936.
Miskolc, Feszty Á úton 2 szintes, 4 
szoba+nappalis, 200 m2 családi ház 
1300 m2 telken eladó. Ár: 25 M+a szom-
széd építési telek 694 m2, összközműves, 
8,88 M Ft. Tel.: 30/227-2273.
Miskolc, Győri kapui Dobó utcán 679 
m2 területen 60 m2, összkomfortos, tég-
la falazatú, cseréptetős családi ház mel-
léképületekkel eladó. Ár: 12 M Ft. Tel.: 
0670/445-3806.
diósgyőrben, Berekalja városrészben, 
csendes utcában, 4 szobás, 150 nm-es 
téglalakás garázzsal, tulajdonostól eladó 
20 millió Ft-ért. Tel.: 06-30/9292-622.
Miskolc, Nemzetőr utcában eladó föld-
szintes, 4 szobás, 2 vizesblokkal rendel-
kező családi ház 580 nm telekkel. Ideális 
2 generációnak vagy vállalkozásra is. Iár: 
15,9 M Ft. Tel: 20/9168-855.
Miskolcon, Lillafüred kapujában eladó 
862 nm-es, szuterén+ földszintes, 
összközműves, tégla építésű, részben fel-
újított 3 szobás családi ház. Irányár: 22 M 
Ft. Telefon: 0670/381-5873.

l a k á s e l a d á s

kilián északon tulajdonostól eladó kétszo-
bás, gépészetileg felújított, ajtó-ablakcse-
rés, földszinti társasház. Ár: 12 M Ft. Tel.: 
70/313-1176.

a Bajcsy-Zsilinszky úton eladó egy újsze-
rű, fiatalos, 29 nm-es, 1 szobás, hőszige-
telt, gázkazános 4. emeleti lakás 4 eme-
letes, tégla építésű társasházban. Ár: 8,5 
millió Ft. Tel: +3670/701-2271.
a belvárosban, Miskolcon I. emeleti, más-
fél szobás, erkélyes, jó állapotú panella-
kás, műanyag nyílászárókkal tehermente-
sen eladó 10 emeletes épületben. Ár: 11,9 
M Ft. Tel.: 0670-383-3710.
a Szentpéteri kapuban eladó egy 4 eme-
letes panel társasház 4. emeletén lévő, 
2 szobás, 55 nm-es, erkélyes, lomkam-
rás, szép, világos lakás. Ár: 12,9 M Ft. 
Tel: +3670/701-2271.

a Gagarin utcában eladó egy jó állapotú, 
57 m2-es, 2 szobás, 4. emeleti, tehermen-
tes, távfűtéses, azonnal költözhető lakás, 
egy 4 emeletes, tégla építésű házban 
erkéllyel és önálló pince tárolóval. Ár: 10 
millió Ft. Tel.: +36 70/701-2271.
a Komlóstetőn eladó egy 4. emeleti, 
gázkonvektoros, 2 szobás, 53 nm-es, 
műanyag nyílászárós, szépen felújított, 
erkélyes, alacsony fenntartású, kis rezsi-
jű lakás. Ár: 12 M Ft. Tel: +3670/701-
2271.
a Kuruc utcában panelprogramos társas-
házban eladó egy 35 nm-es, másfél szo-
bás, jó állapotú, 8. emeleti lakás, egyedi 
mérős központi fűtéssel, nagyon alacsony 
fenntartási költséggel, panorámás kilátás-
sal. Ár: 8,8 M Ft. Tel: +36 70/701-2271.
a Kuruc utcában panelprogramos társas-
házban eladó egy 44 nm-es, 1+2 félszo-
bás, jó állapotú, 10. emeleti lakás, gyö-
nyörű panorámával, egyedi mérős köz-
ponti fűtéssel. Ár: 9,2 M Ft. Tel: +36 
70/701-2271.

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: 2019/10. 

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

MTI
HÍRFELHASZNÁLÓ

LAKÁS- ÉS CSALÁDI HÁZRA

ENERGETIKAI
TANUSÍTVÁNY

(ZÖLDKÁRTYA)

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

Apró TELJES KÖRÛ 
LAKÁSFELÚJÍTÁS!
% 20/246-50-72 

Most 20% akció! 
Kék Bástya Ingatlan

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

Iskolakezdési

AKCIÓ!

Étkezők, szekrénysorok, konyhaszekrények, irodabútorok, ülőgarnitúrák, 
ágyak, komódok, kisbútorok kaphatók.  

Üzletünkben áruhitelre is vásárolhat! Futamidő 6–60 hó. THM 30,99%
Mamuzsich Ferenc e.v., a Cofidis magyarországi fióktelepének hitelközvetítője 

Miskolcon belül akár díjtalan, vidékre kedvezményes  házhoz szállítás.
Tel.: 06-46-610-279 • 06-70-285-6794 

Nyitva:  H-P: 09-től 18-ig. Szombat: 09-től 13-ig.  Vasárnap: zárva

Fonoda bútor
Miskolc, József Attila u. 74. (Fonoda-udvar)

konyhatervezés

www.fonodabutor.hu

inga
tla

nbefe
kte

tok
lub.hu +36 70 701 2271

EladunkÁtalakítunk

Vásárolunk

Befektetőket
menedzselünk

INGATLANOKAT
készpénzért
vásárolunk

Bári Gránit

Kos - Érdemes hallgatnia a meg-
érzéseire a következő napokban, 
ugyanis elvezethetik a megoldáshoz, 
vagy akár egy bizonyos személyhez. 
De akkor is ajánlatos hallgatnia 

rájuk, ha választ szeretne találni egy kérdésére. 
Erős késztetést érez arra, hogy rendbe tegye 
kapcsolatait, csakhogy előbb önmagát kell 
rendbe tennie és azután tudja majd a vi-
szonyait is.

Bika - A napokban leltárba veszi 
kapcsolatait és hitrendszerét is. Jól 
is teszi, hogy alaposan átgondolja, ki 
vagy mi az, ami hozzájárul életéhez 
és mi az, ami elvesz. Nem érdemes 

több erőt vagy energiát fektetni olyanba, amiből 
már nincs sok haszna. Személyek terén azt gon-
dolja át, ki az, aki csak mérgezi és lehúzza. Ám 
a héten egyelőre csak mérje fel a helyzetét, de 
még ne kezdje meg életének megreformálását.

Ikrek - A napokban többször is 
felülmúlja önmagát. Egyre jobban 
feszegeti a határait, készen áll arra, 
hogy elhagyja komfortzónáját és 
változtasson. De kerülje a drasz-

tikus műveleteket, előbb mindent alaposan 
gondoljon át, mert hajlamos lehet néha 
hirtelen felindulásból cselekedni. Egy barátja 
is óva inti valamitől, érdemes lenne hall-
gatnia rá.

Rák - Megeshet, hogy a napokban egy 
komolyabb hibát követ el és ahelyett, 
hogy vállalná a felelősséget, meg-
próbálja másra hárítani, ami nagyon 
rossz ötlet. Vállalja a hibáját és 

okuljon belőle, így a kapcsolatát is megmentheti 
azzal, akivel szemben mondjuk hibázott. Tisztáz-
zák a helyzetet, mert ha nem hajlandó, akkor a 
kapcsolata láthatja kárát. Mindennek a tetejében 
a napokban kifejezetten hirtelen haragú lesz.

Oroszlán - Végre igazán kimeri 
nyitni a szívét és kimutatja szere-
tetét, amire a környezete még 
több szeretettel válaszol. Csodála-
tos napok elé néz, mert a szeretet 

erőt, hitet, önbizalmat ad Önnek. Sokkal 
pozitívabban látja a helyzetét is, mer remélni és 
bizakodni. Sőt, a napokban olyan információkra 
bukkanhat, amikre éppen szüksége van tervei 
megvalósításához.

Szűz - Öntől kissé szokatlan, de 
manapság nem hajlandó szem-
benézni az igazsággal, a tényekkel 
és makacsul ragaszkodik elkép-
zeléseihez. Olyan dolgokba kapasz-

kodik, amik már elúsztak. Muszáj lenne 
szembenéznie azzal, hogy olyasmit üldöz, ami 
nem lehet az Öné és hogy bizonyos dolgok felett 
nincs hatalma. Hallgasson a józan eszére és 
környezete intelmeire.

Mérleg - Ezen a héten a kapcsolatai 
kerülnek előtérbe, aminek következ-
tében vitákra és nézeteltérésekre 
kell számítania. Több alkalommal is 
összerúghatja a port a családjával. 

Ön úgy érzi, elnyomják, érzelmileg zsarolják és 
igazságtalanul bánnak Önnel, de ők is tudnak 
majd mit a szemére vetni. Ezért lenne fontos, 
hogy ne maga a sárdobálás legyen a lényeg, 
hanem a megoldásra törekedjenek.

Skorpió - A napokban nemcsak 
önmagát, de másokat is rendesen 
összezavarhat. Egyfelől azért, mert 
amit gondol, érez, annak a szöges 
ellentét teszi. Van, hogy hangosan 

kijelent, eltervez valamit és ott is ugyanez a 
helyzet, mégsem azt teszi majd, hanem az 
ellenkezőjét. Ennek fényében igencsak vegyes 
élmények várnak Önre, mert kellemes és kel-
lemetlen dolgok egyaránt kisülnek majd.

Nyilas - Ezen a héten mások több-
ször is megpróbálnak beleszólni 
az életébe és megmondani, hogy 
mit tegyen. Sőt, olyan is lesz, 
aki kimondottan igyekszik majd 

akadályt gördíteni Ön elé. Ne hagyja magát 
befolyásolni, ragaszkodjon céljaihoz. Ha pedig 
egyesek már zavaróan dolgoznak Ön ellen, 
állítsa le őket, de nem kell durván megsér-
tenie őket.

Bak - Mostanában olyan érzése van, 
mintha mindenki lebecsülné és meg 
akarná mondani, mit tegyen. Elesett, 
tehetetlen vagy épp szerencsétlen 
emberként tekintenek magára. Ne 

féljen, a napokban rávilágíthat ennek az 
ellenkezőjére és rendesen meglepi majd vele 
környezetét, ezért kár is velük összevesznie. 
Viszont ügyeljen arra, hogy mindig levezesse a 
stresszt, mert rossz hatással lehet Önre!

Vízöntő - A napokban hirtelen felin-
dulásból akar majd dönteni az ottho-
na átalakításáról, a hajszínéről, de 
még a kapcsolatairól is. Meggondo-
latlanul ugorhat bele olyan dolgokba, 

amik elsőre jó ötletnek tűnnek, de később meg-
bánthatja őket. Éppen ezért nem ártana kerülnie 
ennek lehetőségét és adjon magának egy-két 
napot. Ha utána is ugyanúgy gondolkodik, akkor 
vágjon bele a megvalósításba.

Halak - Sokkal többet kellene 
törődnie a lelki életével. A napok-
ban ne hozzon fontos döntéseket, 
előbb tisztítsa meg elméjét és gon-
dolja át, mit is akar igazán. Fogadja 

el, ha valami felett nincs hatalma és ne 
akarjon mindenáron kierőszakolni bizonyos 
dolgokat. Ha pedig azt érzi, környezete 
manipulálni próbálja, állítsa le őket, ne hagyja 
magát megvezetni.

 HOROSZKÓP 11. HÉT       (2019. március 11-től március 17-ig)
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a lillafüredi turistaparadicsomban, a víz-
eséstől 300 m-re csodaszép környezetben 
52 m2-es, modern /hálószoba+nappali/ 
elrendezésű, társasházban  lévő 
cirkófűtéses apartmanlakás eladó. Ár: 
10,3 M Ft. Tel.: 70/3383-936.
a Szilvás utcán 64 nm-es, 2+1 félszobás, 
erkélyes, jó állapotú panellakás eladó! Az 
ingatlan biztonsági ajtóval ellátott, nyí-
lászárói részben műanyagra lettek cse-
rélve, a fürdőszoba sarokkáddal felszerelt. 
Az ingatlant jó lakóközösség jellemzi. Ár: 
11,6 M Ft. Tel: 0670-428-3680.
Bocskai úton négyemeletes épületben 1. 
em. eladó egy 55 m2-es, 2 szobás lakás. 
Irár: 13,64 M Ft. Tel.: 20/443-0442.

eladó Miskolc belvárosában Soltész 
N.K. u. 77 nm-es, gázos, 2. emele-
ti lakás, 2 emeletes épületben. Belső 
udvaros, pihenőkertes társasházi lakás. 
Gépészetileg teljesen felújított, villany 
vízvezeték cserélve. Ablakok hőszige-
telt műanyagok, biztonsági bejárati ajtó. 
Nappali + étkező + konyha egyben, 3 
szoba, előszoba, fürdőszoba, külön wc. 
Ár: 14,99 M Ft. Érd: 20/980-6678.

Miskolc belvárosban Corvin utcán panel-
programban felújított, 55 m2-es, 10. 
emeleti lakás jó lakóközösségben, tulaj-
donostól eladó. Irányár: 13,5 M Ft. Tel.: 
0620/519-8287.

a Szeder utcán, Komlóstetőn 2. emele-
ti, 51 m2-es, kétszobás, erkélyes panel-
lakás házközponti fűtéssel, szép panorá-
mával, 8 m2 pincével, műanyag nyílászá-
rókkal tehermentesen eladó! Ár: 11,3 M Ft. 
Tel: 0670-428-3680.
Felújított, 2 szobás, nagy erkélyes, nagy 
konyhás, VI. emeleti lakás a Fazola utcán 
eladó. Tel.: 0620/437-1220.
komlóstetőn 2szobás, felújított, 1. emele-
ti, 53 nm lakás eladó. Műanyag nyílászá-
rók, redőny, járólap, laminált padló. Egyedi 
kialakítással: szobákból leválasztott tároló 
helyiség és hálófülke. Ár: 10,3 M Ft. Érd.: 
0630/212-8188.
Miskolc, Kilián délen eladó 1. emeleti, fel-
újított 48 nm-es, 2 szobás, gázos, déli fek-
vésű lakás. Beépített konyhával. Buszmeg-
álló, bolt a közelben. Iár: 13,9 M Ft. Tel: 
20/8168-855.
Miskolc, Könyves Kálmán utcában eladó 
földszinti, déli fekvésű, teljes körűen felújí-
tott 28 nm-es garzonlakás. Igényes beépí-
tett konyhával, gardróbbal. Iár: 8,9 M Ft. 
Tel: 20/9168-855.
Miskolcon az Aulich Prestige lakópark 
felett Leszih utcán 55 m2-es, luxus szín-
vonalon felújított lakás klímával, igényes 
gépesített konyhával és új bútorzattal 
együtt eladó. Ár: 15 M Ft. Tel.: 70/3383-
936.

l a k á s k e r e s é s  

a Doxabi Ingatlan keres Miskolc terüle-
tén eladó lakásokat, családi házakat, tel-
ket, meglévő ügyfelei részére, teljes körű 
ügyintézés. Tel.: 30/227-2273.
Ingatlan Befektető Klubunk keres házat, 
lakást, telket, pincét, garázst, üzlethelyi-
séget, készpénzes vásárlással, teljes körű 
ügyintézéssel, felújítással, akár albérlővel 
együtt. Tel: +3670/701-2271.
Ingatlanát a legmagasabb áron legrö-
videbb idő alatt ügyfeleinknek értékesít-
jük. Értékbecslés, földhivatali ügyintézés, 
Energetikai Tanúsítvány elkészítése, ügy-
védi közreműködés. Privát Ingatlan Iroda 
70/3383-936.

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

a l B é r l e t k e r e s é s 

keresünk miskolci kiadó bútorozott és 
bútorozatlan lakásokat meglévő leinfor-
mált ügyfeleinknek. Privát Ingatlan Iroda 
70/3383-936.

é p í t é s I  t e l e k

Miskolc, Görömbölyön eladó panorámás, 
850 nm építési telek.  Közművek az utcá-
ban. Iár: 6,5 M Ft. Tel: 20/9168-855.

az Estike utcán, Szirmán, Görömbölyön, 
Tapolcán, Felsőzsolcán, Mályiban és 
Sajóládon összközműves építési telkek 
eladóak 590-2300 nm ig. Ár: 1,4 M Ft-
tól. Tel: +36 70/701-2271.
Miskolc, Muskátli u 780 m2-es, utcafront 
20 m és Estike u 2300 m2-es, 30 méteres 
utcafonti belterületi építési telkek eladók, 
közművek az utcában. Ár: 5,2 M-12,5 M 
Ft. Tel.: 06/30/227-2273.

F ö l d ,  k e r t 

eladó! Nyékládházi hegyoldalban 3900 
m2 zártkert lakóházzal. Tel.: 0620/356-
3356.
legelőt, erdőt vásárolok. Tel.: 70/532-
20-21.
Ózdon 25 hektár, egy helyrajzi számon 
lévő földterület eladó (szántó, gyep, legelő 
megnevezésű). Tel.: 06-70/362-8570.

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

Felsőzsolcai Ipari parkban telephely bér-
beadó busz vagy kamion parkolására, vagy 
eladó több éves bejegyzett Kft-vel együtt. 
Érd.: 20/9421-159.
Miskolc, Széchenyi u legforgalmasabb 
helyén földszinti, NAGYON SZÉPEN FEL-
ÚJÍTOTT, 114 m2-es üzlet kiadó. Jól táb-
lázható!!! 220000+Áfa+2 hó kaució. Tel.: 
30/227-2273.

Miskolc, Széchenyi utca legforgalmasabb 
helyén 66 és 134 m2-es, egymás mellett 
lévő 2 és 4 szobás lakás nagyon szépen 
felújított, iroda vagy üzlet céljára kiadó. 
110000-220000/hó+rezsi+2 hó kaució. 
Tel.: 30/227-2273. 

eladó! Tiszaújvárosban 31 m2-es üzlet. 
Tel.: 0620/342-8410.

G é p , s z e r s z á M , t e r M . e s z k .

VásárOlNék lakatos, bádogos gépe-
ket, élhajlítót, fúrógépet, gépsatut, üllőt, 
CO hegesztőt, műszerész esztergát, maró-
gépet, kompresszort, invertert, kis gépe-
ket. Tel.:  0670/624-5475.

a u t Ó

Fiat Punto személygépkocsi, 1996 évjárat, 
üzemképes, érvényes forgalmival eladó. 
Irányár: 300 E Ft. Tel.: 46/414-661 vagy 
30/610-2496.

Fiat Seicento 1999 évjáratú eladó. Tel.: 
20/232-6162.

J á r M ű k e r e s é s 

autóbontóba vásárolok keleti-nyuga-
ti autókat 5-30 Ft/kg áron, elszállítás-
sal. Tel.: 0630/219-2182.

autókat felvásárolunk normál, sérült 
műszaki nélkülit adásvételi szerző-
déssel! Hívjon bizalommal, házhoz 
megyünk! Tel.: 30/828-4048.

sérült, totálkáros, hiányos vagy hibás gép-
járművek vétele, 2005-ös évjárattól. Tel.: 
06-70/942-4481, 06-70/575-4112.

személyautókat és teherautó-
kat veszek készpénzfizetéssel! Bár-
milyen korú, állapotú érdekel! Tel.: 
0630/231-7750.

á l l a t

Vörös TOJÓTYÚK házhoz szállítva 700 Ft/
db. Tel.: 06-20/204-2382.

Sajószöged központjában,
a 35-ös főút mellett

25 m2-es 
helyiség kiadó 
(zöldség, fodrászüzlet, iroda). 
Érd.: 06-30/987-2080

Kertész Áruházak Kft. – Választék és szakértelem

Aktuális ajánlatunkban 

3526 Miskolc, Búza tér 12.Kertész-Iparcikk
Szaküzlet

Minden kiskerti
 kiszerelésű Kecskeméti 

Jubileum és Mobil
paradicsom 

vetőmag 

20% 
kedvezménnyel* 

Felco 600 típusú 
összecsukható fűrész
6.990 Ft/db helyett 

4.950 Ft/db*

Hecht
metszőollók 
1.190 Ft/db-tól

Felco 12 forgó nyelű 
metszőolló
17.299 Ft/db

Látogasson el webáruházainkba:  www.kerteszaruhazak.hu  www.kerteszbarkacs.hu
*Az akció 2019. március 7-től március 13-ig tart!

VETŐMAGOK KIEMELT 
KISKERESKEDELMI FORGALMAZÓJA, 
HA ÖN TERMÉSBEN GONDOLKODIK...

MISKOLC-PERECES,
Erdősor u. 33.

KERÍTÉSCENTRUMKERÍTÉSCENTRUM

Korlátlan variációs lehetõség! 2 m magas, festhetõ kerítés

Kérje
kedvező

árajánlatunkat!

Tel.: 70/311-1160
vagy 46/439-532www.agocsker.hu

EuroMiskolc Travel Utazási Iroda 
3530 Miskolc, Széchenyi u. 54. fsz.1. Tel/fax.: +36-46/322-527

www.euromiskolctravel.hu  info@euromiskolctravel.hu

Tavaszi ajánlataink
Torockó

En
g.:

 U-
00

07
82

l Jégpalota - Késmárk - ÚJ márc. 30. 7.300 Ft/fő
l Plitvicei-tavak+ Opatija - Húsvét! ápr. 20-21. 29.900 Ft/fő
l Hétvége Torockón - Húsvét! ápr. 21-22. 17.500 Ft/fő
l Lombkorona ösvény – Csorba-tó máj. 1. 7.300 Ft/fő
l Orchideafarm - Anyák napján máj. 4. 12.900 Ft/fő
l A Muravidék és az Őrség - ÚJ máj. 10-12. 35.500 Ft/fő
l Bécs - gyermeknap máj. 25. 10.900 Ft/fő
l Pünkösd és Sörfesztivál Prágában jún. 7-9. 34.400 Ft/fő
l Pünkösd a horvát Adriánál jún. 8-10.  135 euro/fő
 2019. évi programfüzetünket keresse irodánkban!

Buszos, repülős
tengerparti 
nyaralások! 
Előfoglalási,
last minute árak!

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

Minden héten 

online is 
megtekintheti 

újságunkat!

www.szuperinfo.hu

www.facebook.com/
Szuperinfó Miskolc

51
54

00
51

54
03

51
54

06

51
54

18



6 2019. március 8.

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

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

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

Felvásárlás! Pannónia Hotel Miskolc, Kos-
suth u. 2. március 19., április 09. április 30. 
május 28. 10-14 óráig. Törtarany-fazon-
arany, briliáns ékszerek, karórák-zsebórák, 
ezüst tárgyak, festmények, antik bútorok, 
forgalomból kivont valuták, régi lakás-
textíliák (horgolások-csipkék-hímzések),  
hagyaték.louisgaleria.hu,  email:  lakatos@
mconet.hu  Tel.: 06-30/944-7935.
Gyűjtő, szakképzett műtárgybecsüs magas 
áron vásárol régiséget, bútort, festményt, 
porcelánt, ezüsttárgyakat, hagyatékot. 
46/348-436, 06-20/388-7997

e G y é B  k e r e s é s

személy és teherautókat vashulladékot 
vásárolok. Tel.: 70/532-20-21.

 
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

a3-plakat-miskolc-v2.indd   1

120x89.indd   1 2019. 03. 06.   9:48

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

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

A Merkúr éve 2019
Ez év március 21-től lezárul a 
Vénusz éve és elkezdődik a Mer-
kúr bolygó hatása az életünkre.  
Ez a bolygó az Ikrek és a Szűz 
jegy uralma alatt áll ezért ebben 
a két jegyben született emberek 
életére jelentős változást hoz ez 
az év, de minden csillagjegy szü-
lötte érezni fogja ennek hatását, 
különböző életterületeken.

A Merkúr bolygó egy igen-
csak gyors mozgású, a Nap-
hoz mindig közel haladó 
bolygó,elsősorban a kapcso-
latainkra és az intellektuális 
érdeklődésünkre   fog jelentős 
hatást gyakorolni, ezért ez 
az év alkalmas tanulmányok 
elkezdésére vagy elhúzódó 
vizsgák letételére, szakmai 
megújulásra, nyelvvizsgára. A 
gondolkodásunkra, tanulási és 
felfogó képességünkre oly mó-
don fogjuk érezni a befolyását, 
hogy racionálisabban tudunk 
megítélni helyzeteket, gyor-
sabban tudunk dönteni, ötlet-
gazdagabban fogunk egy prob-
lémát megoldani, könnyebben 
fogunk a változásokhoz alkal-
mazkodni. Kommunikációnk-
ban megjelenik a gördülékeny-
ség, könnyedség, ami az üzleti 
szerződések megkötését és az 
oktatást  eredményesebbé tehe-
ti.  Hermész bolygója ez évben 
biztosan a információterjedés 
fejlődésére is hatással lesz és 
ebből adódóan várhatjuk, hogy 
újabb eszközök, fejlesztések je-

lennek meg a hírközlési piacon 
és a számítástechnikában.  A 
jogi procedúrák, hivatalos eljá-
rások lefolytatására is pozitívan 
hat majd a bolygó. Ebben az 
évben várhatjuk, hogy új kap-
csolatok révén jutunk lehető-
ségekhez  és régi kapcsolataink 
megújulnak vagy ennek hiá-
nyában  jelentőségüket vesztik.  
Az utazásoknak, költözésnek 
és otthonváltásnak is rendkí-
vül kedvez ez az év, ezért az 
ingatlanmozgások, felújítások 
lebonyolítása vagy elkezdése 
is most időszerű.  Az egészségi 
állapotunk és gyógyulási képes-
ségünk is a gyakrabban változik 
és gyorsabbá válik.

A Merkúr mozgása három-
szor az év folyamán hátrálóvá 
válik, mely a kedvezőtlen hatá-
sait fogja éreztetni. 

Először március 6. és 28. kö-
zött félrevezető, ködös, megté-
vesztő kommunikációval kerül-
hetünk szembe. Félreértések, 
valótlanságok, illúziókra ala-
pozott elméletek, becsapások 
okozhatnak problémát ebben 
a pár napban. A Halak jegyben 
született személyek figyeljenek 
a leginkább  erre!

Másodszor július 8. és júli-
us 31. között  halad a Naphoz 
képest visszafelé a Merkúr. 
Ekkor felerősödik az okosko-
dás, tudálékos gondolkodás a 
becsvágy és az érzelmi befolyá-
solhatóság a kapcsolatokban. 

Viták, önérvényesítés, dölyfös, 
felsőbbrendű kommunikáció és 
a hatalmi versengés nehezítheti 
az együttműködésünket egy-
mással. Könnyelmű költekezé-
sek gyakrabban fordulnak elő. 
Az Oroszlán és a Rák jegyben 
született személyek fokozottan 
érezhetik ezeket a hatásokat.

A harmadik negatív  időszak  
november 2. és november 20. 
között lesz, amikor  zárkózott-
ság, nehezen kiismerhetőség, , 
visszahúzódás jellemzi a kap-
csolatokat. A kommunikáció 
ironikussá, cinikussá, rosszin-
dulatúvá és gúnyossá válhat. A 
bizalmatlanság felerősödik az 
emberekben. A Skorpió jegyben 
született személyeket viseli meg 
leginkább ez a pár nap.
Láthatjuk, hogy a Merkúr 2019-
ben  mennyi lehetőséget ad a  
gyors változásokra, kapcsolati  
megújulásokra, melyek legkö-
zelebb 7 év múlva lesznek újra 
jelen az életünkben.

Érsek-P. Ildikó
asztrológus

06-30/647-2918

Megbecsüljük
értékeit!

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

06-30-461-7708

ingyeneskiszállás100%értékgarancia

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

FIGYELEM RÉGISÉGFELVÁSÁRLÁS!
MÁRCIUS 14. csütörtök MISKOLC 

Ady Endre Művelődési Ház, Árpád út 4., 10-14 óráig.
Törtarany: 6100 Ft/g-tól, fazon, antik és
briliánssal díszített 9000-22 000 Ft/g.

Márkás karórák (hibásan is) Patek, Philippe, Omega, Rolex,  
IWC Scha�hausen stb., minden fajta automata vagy felhúzós is!

Neves festmények. Ezüsttárgyak.
Herendi porcelán, Zsolnay kerámiák.

Régi pénzek: márka, korona, schilling, pengő stb.
Ezüst-arany pénzérmék, tallérok, kitüntetések.

Szarvasagancs. Borostyán ékszer: 10 000 Ft-tól.
Háború előtti képeslap-gyűjtemény.

Teljes hagyaték. Díjtalan kiszállás. Tel.: 06-70-381-6345
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Felesleges bútorait akár ingyen elszál-
lítom. Hagyatéki lakás kiürítését tel-
jes körűen vállalom pincétől-padlásig. 
Hétvégén is. Tel.: 0630/631-7105.

Felesleges bútorát, hagyatékát, lakás-
kiürítés, lomtalanítás, pincét, garázst, 
padlást. Vashulladékát, háztartási gépét 
elszállítom. Tel.: 06-30/257-1392.
Gyűjtő keres! Régi matchboxokat, játé-
kokat, távirányítós autókat, lemezjátéko-
kat és autókat, pedálos moszkvicsot. Tel.: 
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 üzemképtelen ház-
tartási gépeit, bútorait. Lomtalanítást is 
vállalok! Tel.: 0630/964-9572.

Ingyen lomtalanítás, lomjait, nem 
használt dolgait ingyen elszállítom 
cserébe pár használható dologért. 
Tel.: 20/353-4938.

régi vásznakat (zsák, méter stb.), kázsmér 
kendőt, zománcozott babakádat, fateknőt, 
hímzett falvédőt, dunnát vásárolok. Tel.: 
06-20/428-3455.

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

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

e G y é B  e l a d á s

akciós tűzifa, tölgy, bükk 14E Ft/m3. 
Ingyen házhoz szállítás. Kisebb mennyi-
séget is szállítunk. Közvetlen a termelő-
től. Tel.: 70/327-4629 AA5917945.

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

rendelje meg tavaszi akciós tüzelő-
jét! Erdei vagy ömlesztett m3-ben ren-
delhető! Termékeink: tölgy, bükk, akác, 
stb... valamint kiváló minőségű szén 
kapható. Mennyiségtől függően ingye-
nes szállítás! Hívjon bizalommal! EUTR: 
AA5854363 Tel.: 20/470-9378.

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

Fák szakszerű kivágása, gallyazás,  
sövényvágás, bozótirtás, gallyak, levelek 
elszállítása, fűkaszálás rövid határidővel, 
garancia vállalással. Tel.: 20/433-3119
Jóslás magyar és cigány kártyából. Szere-
lem kötés, rontás levétel. Tel.: 0646/353-
518, 0620/247-4058.

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

lomtalanítást és hulladék elszállítást, 
udvarok, telephelyek takarítását vállal-
juk korrekt munkával, kedvező áron! Tel.: 
30/828-4048.
Mobiltelefonok adása-vétele, tartozékok 
forgalmazása minden típushoz! Miskolcon 
a FÉG alkatrészeket forgalmazó Gáz-Depó 
Kft-ben a Vörösmarty u. 130-as szám alatt! 
Sz-P: 8-16-ig. Tel: +36 20 444-4914. 
redőnyjavítás, redőny készítés! 
Gurtnicsere akár még ma! Péter úr! 
06-20/420-8576!
szobafestés-kőműves-szigetelés és 
Ács munkát vállalunk. Tel.: 06-20/943-
5564.

tetőfelújítás cserepes lemezzel, pala-
tetők zsindelyezése, ereszcsatorna cse-
re, kémény felújítás. Tel.: 06-20/911-
1717.

M u N k a H e l y e t  k í N á l

ausztriai Nightclub hostess munkára 
keres csinos lányokat 19 éves kortól, top 
keresettel. Tel.: 00-43-664-599-96-95, 
06-30-313-35-16 (Pabian&Partners).

Boczkó&Boczkó Kft. munkájára igé-
nyes munkavállalókat keres, ajkai, 
pétfürdői telephelyére bádogos előké-
szítő munkák műhelyben történő mun-
kavégzésére, valamint hőszigetelési és 
fémlemez burkolási munkák építkezé-
seken történő munkavégzésére. Pálya-
kezdők jelentkezését is várjuk. Iskolai 
előképzettség nem szükséges. Érdek-
lődni +36/30/792-6377 telefonszá-
mon 8-16 óráig lehet, illetve a fényké-
pes önéletrajzokat az  iroda@boczko.hu  
e–mail címre kérnénk megküldeni.

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

CO HEGESZTŐKET, lakatosokat, karban-
tartó villanyszerelőket, lézergép-kezelő-
ket felveszünk ABDÁRA, szállást biztosí-
tunk. Érd.: 70/942 8927. FERVAS Kft.

Csatlakozz a csapatunkhoz! Nyugat-
magyarországi (Győr, Mosonmagya-
róvár és Sopron környéki) autóipari 
és fémipari nagyvállalatok állásaján-
lataiból válogathatsz (betanított, laka-
tos, 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.

egerbe CNC gépkezelő kollégát kere-
sünk. Utazás, szállás biztosított. Érd:.0 
6/20-500-6276. Nivella Kft.

NAGYON SZÉP SZEMÜVEGEK NAGYON OLCSÓN!
Miskolc, Széchenyi utca 107. (sétálóutca, a Centrum áruháztól 100 m-re a Villanyrendőr felé) 

A szemüveg nem luxus

Válság 
Szemüvegdiszkont® 

Sírkő tisztítás, felújítás 19.900 Ft-tól
Egyes síremlékek  279.000 Ft-tól
Dupla síremlék  399.000 Ft-tól

SZŰCS SÍRKŐ
Árainkkal díjmentesen házhoz megyünk.

 Minőségi gránit síremlék

Telefon:  06-30/351-6376

AKCIÓ! 2019. 03. 31-ig történő megrendelésnél 
INGYEN betűvésés + 1 db ajándék váza!

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

GÖRÖMBÖLYI KÁRPITOS

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

Ha kényelmetlen széke fekhelye,
bízza a görömbölyi kárpitos mesterre.

GÁZKÉSZÜLÉKEK JAVÍTÁSA, 
KARBANTARTÁSA, SZERELÉSE 
GARANCIÁVAL .
Rövid határidő, ingyenes kiszállás!
Tel: 06-20/330-89-44

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.

51
47

39
51

47
36

51
50

72

51
54

20
51

54
23

51
46

34



8 2019. március 8.ÁLLÁSHIRDETÉSEK AZ ELÉRHETŐ LEGTÖBB

A Szuperinfó Média Kft.
az alábbi feltételekkel keres

médiafelület-értékesítő 
munkatársat
Feladatok:

Elvárások:

Amit nyújtunk:

Munkavégzés helye:

hr@szuperinfo.hu

Telefon:
06-30/408-3308

Cégünk 
helyszíni szerelési 
munkálatok 
végzéséhez 
bútorasztalos
szakmában
alvállalkozókat
keres   
azonnali kezdéssel. 

E-kategóriával és 
gyakorlattal rendelkező

NEMZETKÖZIS 
GÉPKOCSIVEZETŐT

keresek, rövid körökre.
Érdeklődni: 06309674842

Újhely-Transport Kft.

A Deluxe Ablak Kft. nyílászárók, 
árnyékolástechnikai termékek szerelésé-
ben jártas, önálló munkavégzésre képes 

szakembert keresünk 
hosszú távra (jogosítvány előny). 

Érdeklődni: 30/336-5528, 30/275-5750, 
e-mail: deluxeablak@gmail.com

A PM-Energo miskolci székhelyű épületgépész 
kivitelező kft. versenyképes jövedelmet 

kínálva, hosszútávra keres tapasztalt  
épületgépész mérnök munkatársat.

Jelentkezés fényképes önéletrajzzal: 
ujmunkatars. miskolc@gmail.com

Mobil: +36-20/360-2126

Építőipari cégcsoport Encs és vonzáskörzetéből 
aszfaltkeverő gépkezelő kollégát keres!

Feladatok
 Aszfalt szabvány szerinti gyártása
 Aszfaltkeverő műszaki, gépészeti, karbantartása, javítása, és ellenőrzése
 A termelés megfelelő időben való kiszolgálása megfelelő minőségű, mennyiségű keverékkel
 Alapanyagok átvétele
 Külső anyageladások teljes körű kiszolgálása és lebonyolítása
 Szállítólevelek kezelése, EKÁER használata

Elvárások
 Középfokú szakképesítés, nehézgépkezelői OKJ-s bizonyítvány (4511 gépcsoportra)

Előny
 Villanyszerelői szakképesítés
 Aszfaltkeverő telep kezelői, vagy hasonló munkakörben szerzett többéves tapasztalat
 ERP rendszer ismeret

Amit kínálunk
 Hosszú távú, biztos, bejelentett munkahely
 Kulturált munkakörnyezet
 Versenyképes �zetés és béren kívüli juttatások 

 (bruttó 350.000 Ft éves Cafetéria keret, munkaruha juttatás)
Munkavégzés helye: Encs és Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Amennyiben felkeltette érdeklődését hirdetésünk, kérjük fényképpel és �zetési igénnyel ellátott 
önéletrajzát küldje a allas@he-do.hu e-mail címre.

Cím: Miskolc, Hold u. 2. 
Telefon: 46/500-200, E-mail: info@borsodwood.com

Miskolci cég fűrészüzemébe 

GÉPKEZELŐ 
munkatársat keres

Feladatok:
l fűrészüzemi gépek kezelése
l fűrészüzemi gépek beállítása
l gépkezelői feladatok teljes körű ellátása

Elvárások:
l minimum szakiskolai végzettség
l pályakezdők jelentkezését is várjuk
l precíz, pontos munkavégzés
l megbízhatóság

A kiválasztás során előnyt jelenthet:
l faipari területen szerzett tapasztalat
l egyéb termelő gép kezelői tapasztalat

Amit kínálunk:
l hosszú távú munkalehetőség
l versenyképes jövedelem
l ingyenes buszjárat a Búza térről 
 (EUROPA CENTER)
l cafeteria

FérFI ÉS NŐI betanított dolgozókat 
keresünk Győr-Moson-Sopron megyei 
munkára, jó kereseti lehetőséggel és 
ingyenes szállással. Elvárás 8 általá-
nos. Qualitijob Kft. Tel.: 30/709-3150, 
70/236-7297.

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. Tel.: 06-70/415-
9021 -JOBmotive 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, bér-
előleget is biztosítunk. Érd.: 06-70/600-
9021 -JOBmotive Kft.

Gyakorlott villanyszerelőket keresünk 
németországi munkavégzésre! Tel.: 06/70-
334-6020. Nivella Kft.
Győrbe keresünk szakmunkásokat és 
betanított munkásokat kiemelt bérrel. Tel.: 
20/440-8355. Nivella Kft.
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Hajdúnánásra keresünk rajzról önállóan 
dolgozni tudó lakatosokat. Tel.: 20/440-
8355. Nivella Kft.

Nyerges szerelvényre sofőrt keresek 
belföldi munkára. Tel.: 06-20/222-16-
89. Pesti Attila ev.

székesfehérvári ruhaválogató üzem-
be egyműszakos munkarendbe betaní-
tott munkásokat keresünk! A munkaidő 
H-P-ig 8-17 óráig tart! Szállást biztosí-
tunk! Jelentkezni fényképes önéletrajz-
zal a textradekft@gmail.com címen lehet. 
(Textrade Kft.)

k I e G é s z í t ő  M u N k a

Nyugdíjas, idősek és gyermekek felügye-
letét vállalja. Tel.: 0670/634-7357.

O k t a t á s t  V á l l a l

dajka és pedagógiai asszisztens tanfo-
lyam indul Miskolcon részletfizetéssel. Tel.: 
30/637-4083, 20/423-7877, 46/321-694. 
Eng.sz.: E-000452/2014.

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

Hajdúszoboszlói gyógyüdülés, egy hét 
svédasztalos reggelivel menüválasztásos 
vacsorával 25.200 Ft. Tel.: 06-70/313-
5501,  hajduszoboszloszallasok.hu
Hajdúszoboszlói üdülés félpanzióval 
13.900 Ft/fő/3 éj, 22.500 Ft/fő/7 éj.  www.
frankvendeghaz.hu  Tel.: 0630/944-9398, 
0630/977-6495.

A PM-Energo miskolci székhelyű épületgépész 
kivitelező kft. keres hosszú távra

kőműves 
munkatársakat. 

Jelentkezés fényképes önéletrajzzal: 
ujmunkatars. miskolc@gmail.com

Mobil: +36-20/360-2126

A PM-Energo miskolci székhelyű épületgépész 
kivitelező kft. hosszútávra keres 

minikotró gépkezelőt.
Kezdők jelentkezését is várjuk.

Jelentkezés fényképes önéletrajzzal: 
ujmunkatars. miskolc@gmail.com

Mobil: +36-20/360-2126

A PM-Energo miskolci székhelyű épületgépész 
kivitelező kft. hosszú távra keres tapasztalt 

villanyszerelő
munkatársat. 

Jelentkezés fényképes önéletrajzzal: 
ujmunkatars. miskolc@gmail.com

Mobil: +36-20/360-2126

A PM-Energo miskolci székhelyű épületgépész 
kivitelező kft. keres hosszútávra 

víz-, központifűtés- és 
légtechnika szerelő

munkatársakat. 
Jelentkezés fényképes önéletrajzzal: 

ujmunkatars. miskolc@gmail.com
Mobil: +36-20/360-2126

Építőipari cégcsoport Encs és vonzáskörzetéből
nehézgépkezelő kollégát keres homlokrakodóra!

Feladatok
 A nehézgépekkel teherszállítási és anyagmozgatási feladatok ellátása
 A technológiai berendezések szakszerű kezelése, működésének ellenőrzése
 Gépek működésének állandó felügyelete
 Eszközök karbantartása
 Technológiai berendezések, gépek és a munkakörnyezet folyamatos tisztántartása
 Szállítólevelek kezelése, EKÁER használata

Elvárások
 Nehézgépkezelői vagy földmunkagép-kezelői OKJ-s bizonyítvány (új típusú)
 Több éves nehézgépkezelői tapasztalat (útépítésben szerzett tapasztalat előnyt jelent)

Amit kínálunk
 Hosszú távú, biztos, bejelentett munkahely
 Kulturált munkakörnyezet
 Versenyképes �zetés és béren kívüli juttatások 

 (bruttó 350.000 Ft éves Cafetéria keret, munkaruha juttatás)

Munkavégzés helye: Encs és Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Amennyiben felkeltette érdeklődését hirdetésünk, kérjük fényképpel és �zetési igénnyel 
ellátott önéletrajzát küldje a allas@he-do.hu e-mail címre.

Ízotth on

Szakácsokat 
keresünk és  
teherbíró
futárok,  
jelentkezését várjuk!

Jelentkezni lehet személyesen: 
Miskolc, Állomás u. 2. (Ízotthon), 
vagy a 30/396-6125 telefonszámon

vagy az info@izotthon.hu-n.

Azonnali álláslehetőség 
operátori munkakörökben 
több cégnél is, Miskolcon 
és Gyöngyös környékén.

Feladatok:
 Gépek és eszközök beállítása, 

 működtetése
 A gyártási folyamatok követése
 A nyersanyagok átvétele, mozgatása
 A munkaterület rendjének és 

 biztonságának a fenntartása
Elvárások:
 Középfokú iskolai végzettség vagy 

 8 általános + munkatapasztalat
 Több műszakos munkarend vállalása

Amit nyújtunk:
 Kiszámítható, stabil munkahely
 Határozatlan idejű munkaszerződés
 Versenyképes bérek 
 Cafeteria rendszer
 Havi bónuszok 
 Bejárás támogatása (100%-ban)

Amennyiben hirdetésünk felkeltette 
érdeklődését, jelentkezni az alábbi tele-
fonszámokon lehet: 06-30/321-5611, 
06-30/989-6913, 06-30/376-9884
Nézzen be hozzánk, vagy küldje el 
önéletrajzát az info@primajob.hu 
elérhetőségre!

PRIMA JOB Kf t.
Személyzeti Szolgáltató Kft.
H-3530 Miskolc, Széchenyi I. u. 26.
www.primajob.hu 
E-mail: info@primajob.hu

Miskolci partner-
cégünkhöz keresünk 

irodavezetőt
Feladatok:
 ügyvezetés munkájának támogatása
 iroda operatív működésének 

 biztosítása
 árajánlatok, szerződések elkészítése, 

 karbantartása és iktatása
 határidők pontos betartás

Elvárások:
 felsőfokú közgazdasági végzettség 

 előny
 3-5 év hasonló munkakörben 

 szerzett szakmai tapasztalat
 MS O�ce felhasználói szintű 

 ismeretek
 kiváló kommunikációs készség 

 szóban és írásban
 precíz, megbízható, 

 önálló munkavégzés
 jó szervező készség
 angol nyelvismeret

Amit kínálunk:
 versenyképes �zetés
 kulturált munkakörnyezet
Amennyiben hirdetésünk felkeltette 
érdeklődését, jelentkezni az alábbi 

elérhetőségeket lehet:
info@primajob.hu www.primajob.hu

06-30/321-5611  06-30/989-6913 
 06-30/376-9884

PRIMA JOB Kf t.
Személyzeti Szolgáltató Kft.
H-3530 Miskolc, Széchenyi I. u. 26.

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

gépkezelőt  
keres.

Érdeklődni: Budai Gábor
Telefon: 70/333-1937 

budai.gabor@steelvent.hu

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

m
ed

io

Feladatok:
• kéziszerszámok / autóalkatrészek összeszerelése

Elvárások:
• minimum 8 általános iskolai végzettség

Amit kínálunk:
• versenyképes bérezés és cafeteria
• 100%-ban támogatott munkába járás
• 30%-os műszakpótlék
• beléptetés minden héten
• túlóra-kifizetés és teljesítmény alapú bónusz

Jelentkezzen ingyenesen hívható 
telefonszámunkon: +36 80 212 000
Személyesen: 3525, Miskolc Kazinczy út 28.

SZERETNE EGY HÉTEN 
BELÜL MUNKÁBA ÁLLNI?
Jelentkezzen most MISKOLCI álláslehetőségünkre!

Miskolci hűtőház zöldség-gyümölcsfeldolgozó 
üzembe azonnali munkakezdéssel, 

ammóniás hűtőgépészt, minőségellenőrt (MEO-s), 
lakatost, élelmiszeripari szakmunkást felvesz. 

Jelentkezés: 06-53/570-147 telefonszámon, 
vagy a szekeres.krisztina@mirsa.hu e-mail címen.

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

hétköznapokon 8.00-15.00 között 

REKLÁM
KIADVÁNYOK  
terjesztésére munka-

társakat keresünk 
Miskolc-Csabai kapu és 

Soltész N. K. út területére.
Rugalmas munkavégzés, 

teljesítményarányos bérezés.  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.

Lapzárta: 
kedd 11:00 óra
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Petőfi Sándor elbe- ■
szélő költeménye, a Já-
nos vitéz elevenedik 
meg a Miskolci Nemze-
ti Színházban. A kalan-
dokkal és szerelemmel 
teli történet ezúttal 
mesebalett formájában 
kerül a gyerekek elé a 
Miskolci Balett előadá-
sában. Huszárokkal, 
óriásokkal, tündérek-
kel, boszorkányokkal és 
számos más mesehős-
sel találkozhatnak már-
cius 6-tól a legkisebbek 
a Kamaraszínházban.

Kozma Attila rendező-koreog-
ráfus látványos és izgalmas 
előadást ígér a nézőknek. – 
Igazi mesevilágot igyekszünk 
teremteni a gyerekek számára. 
A vizuális háttér, a látványos 
jelmezek és figurák segítségé-
vel igyekszünk a tánc, a szín-
ház világát közelebb hozni a 
kicsikhez.
Egy rendkívül kalandos, izgal-
mas történetet mesélünk el 
nekik, és egy varázslatos világ-
ba juthatnak el János vitéz ka-
landozásai során. Az előadás 
érdekessége, hogy egyfajta 
összművészeti produkcióként 
is leírható. A tánc, a test ki-
fejezőeszközei mellett a tán-
cosoktól elhangzanak Petőfi 
Sándor verssorai, de báboz-
nak, zenélnek is az együttes 
tagjai – mondja a rendező. – 
A Miskolci Balett egy nagyon 
nyitott és tehetséges csapat, 
él bennük a kíváncsiság min-
den előadásban az új lehető-
ségek és formák iránt.

 Emellett pedig a gyerekközön-
ségnek mindig ajándék elő-
adást készíteni. Azt látom a 
táncosokon is, hogy jutalomjá-
ték számukra ez a mesebalett. 
Rengeteg komoly feladaton 
vannak idén túl, és bőven vár 
is még rájuk munka ebben az 
évadban, most viszont játsz-
hatnak, elengedhetik magu-
kat, ők is felszabadulhatnak 
ebben a mesevilágban – árulja 
el Kozma Attila.

Szűcs Boglárkát láthatja a 
közönség Iluska szerepé-
ben, aki korábban már több 
mesebalettben is színpadra 
állt. A táncművész szerint sok 
energiát tud adni az, hogy a 
gyermekek igazán őszinte kö-
zönség. – Azonnali és termé-
szetes reakció érkezik felőlük 
egy-egy előadás során. Nem 
félnek kinyilvánítani a vélemé-
nyüket és tetszésüket, ami ne-
künk is jó érzés – mondja. A 
szerep kapcsán elárulta, köny-
nyen tudott azonosulni szere-
pével. – Iluska megformálá-
sában igyekszem a mesebeli 
tiszta szívű, szerény, kedves 
lányt megjeleníteni. Az egyik 
kedvencem a Tündérország 
jelenet, ahol minden örök és 

tökéletes, eltűnnek a problé-
mák, minden, ami rossz vagy 
gonosz, és csak a természetes 
szépség vesz körül minket. Én 
máig tudok hinni a meséknek 
ebben a tökéletes világában, 
bármennyire is naivan hang-
zik, a lelkem mélyén mindig 
ott élnek a mesék. Azt gon-
dolom, hogy a gyerekeknek és 
felnőtteknek is szüksége van 
mesékre és csodákra – fűzi 
hozzá Szűcs Boglárka.

A címszereplőt alakító Dragos 
Dániel elárulta, a János vitéz 
kedvenc meséje volt, gyer-
mekként nem telhetett el hét 
anélkül, hogy ne nézte volna 
meg a Petőfi Sándor elbeszélő 
költeménye alapján született 
mesét. – Még ma is kívülről tu-
dom a verssorokat, így szeren-
csém volt, nem kellett sok idő 
a szövegtanulásra – mondta el 
a táncművész. 
– János Vitéz számomra az 
igazi hős karakterét testesíti 
meg, aki bátorságával, erős 
lelkével és kitartó szerelmé-
vel leküzdi a vándorlása so-
rán elé kerülő akadályokat 
– meséli. – Izgalmas élmény 
a tánc mellett szöveggel és 
zenével is dolgozni ebben a 

darabban. Azt gondolom, 
mindannyiunknak új élmény, 
és nagy kihívás ez az előadás – 
teszi hozzá Dragos Dániel. 
Petőfi Sándor: János vitéz - 
mesebalett 12 éves korig
Rendező: Kozma Attila

Amíg Kukorica Jancsi Iluskát 
öleli a folyóparton, az őrzésé-
re bízott nyáj szétszéled. Ezért 
Jancsit elüldözi gazdája a falu-
ból. A fiú vándorlása alatt talál-
kozik zsiványokkal, óriásokkal, 

beáll lovashuszárnak, harcol a 
háborúban, ahol megmenti a 
francia király lányát, meglesi 
a boszorkányok gyűlését, és 
még a sárkánykígyót is legyőzi, 
hogy végül János vitézként be-
léphessen Tündérországba, és 

ott újra ölelhesse kedvesét. 
A kalandokkal teli előadás já-
tékosan hozza közel a gyere-
kekhez a tánc, a színház és 
Petőfi Sándor klasszikusának 
világát.

A legkisebbeket várja a Miskolci Balett új bemutatója 
– János vitéz kalandjaiból született mesebalett

A legtöbben gyer- ■
mekek fejlődésére és 
gyógyítására vagy ál-
latmenhelyeknek 
ajánlják fel adójuk 1 
százalékát.Az szja 
1+1%-áról idén is egé-
szen május 20-ig lehet 
rendelkezni. 
A támogatott szervezeteknek 
óriási segítséget jelentenek az 
adóforintok, miközben a fel-
ajánlás csak néhány perc fi-
gyelmet igényel az adózóktól. 

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
(NAV) az szja-bevallás webes 
felületének kezdőoldalán fel-
tünteti a rendelkezéslehető-
ségét az adó 1+1 százalékáról 
azért, hogy minél többen a le-
hető legegyszerűbben támo-
gathassanak civil szervezetet, 
egyházat vagy a Nemzeti Te-
hetség Programot. 
A rendelkezőnyilatkozat  elekt-
ronikusan, papíralapon vagy 
személyesen is benyújtható a 
NAV-hoz, akár a bevallás ré-
szeként, akár önálló nyilat-
kozatként is a „18EGYSZA” 

lapon május 20-áig. Az szja 
1+1 százalékáról rendelkezni 
legegyszerűbben ügyfélkapus 
hozzáféréssel a  NAV webes 
kitöltőprogramjával lehet.
A korábbi évek gyakorlatával 
egyezően a munkáltatók to-
vábbra is összegyűjthetik a 
munkavállalóik 1+1 százalé-
kos nyilatkozatát. Ebben az 
esetben legkésőbb 2019. má-
jus 10-éig lezárt borítékban 
– a boríték ragasztott felüle-
tén a munkavállalóáltal saját 
kezűleg aláríva – kell átadni a 
munkahelyen a nyilatkozatot. 

A munkáltatónak a nyilatkoza-
tot tartalmazó borítékot sér-
tetlen állapotban, kísérőjegy-
zékkel együtt, zárt csomagban 
2019. május 20-ig kell továb-
bítania a NAV-hoz.  
Felajánlásokat kizárólag azok 
a civil szervezetek kaphatnak, 
amelyek korábban regisztrál-
tak a NAV-nál,valamint a tech-
nikai számmal rendelkező, be-
vett egyházak és a kiemelt 
költségvetési előirányzat. A 
NAV honlapján valamennyi 
lehetséges kedvezményezett 
megtalálható. 

2018 óta a bevett egyház 
technikai számára szóló, for-
mailag érvényes nyilatkoza-
tot a NAV mindaddig auto-
matikusan figyelembe veszi, 
amíg a felajánló újabb nyilat-
kozattal  nem jelöl meg má-
sik technikai számos kedvez-
ményezettet, vagy a korábbi 
nyilatkozatát nem vonja visz-
sza. A civil kedvezményezett 
és a kiemelt költségvetési elő-
irányzat számára viszont – a 
korábbi évekhez hasonlóan – 
továbbra is évente kell meg-
tenni a felajánlást.

NAV-közlemény: Sok kicsi sokra megy
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2019. március 8. (péntek)
8:30 TÚRA: Nőnapi kikelet: Bükkszentkereszt – Mészárszék – Kőlyuk-

galya – Rétmány – Kisgyőr. Táv: 11,5 km. Szint: 170 m. Indulás: Búza 
térről 8.30 órakor induló VOLÁN autóbusszal. Túravezető: Palotai Attila. 
www.mvsctura.hu 

10:00-18:00 MENJÜNK VILÁGGÁ...! UTAZÁSI KIÁLLÍTÁS (márc.8-9.)
 Helyszín: ITC - Miskolc, Mindszent tér 
10:00-18:00 Testünk a csoda! Interaktív tudományos kiállítás (márc. 8-tól 14-ig)
 A kiállítás ingyenes!  Helyszín: Szinvapark bevásárló központ, II. emelet, 

Brendon Bababolttal szemben
15:00 STÍLUS KURZUS
 Helyszín: Művészetek Háza - Miskolc, Rákóczi u. 5. 
16:30 Nőnapi Futótúra a Vadasparkban
 Helyszín: MiskolcZoo Miskolc, Csanyik-völgy
18.00 The Biebers.  Kedves The Biebers család, Szeretnénk, ha együtt múlnánk 

felül a tavalyi évet, de idén is megpakolnánk a csapatáskát!  Hallhatjátok 
majd a Minden este, a Dübörög a ház és a Pont most című számokat 
is, de tőletek is várjuk az ötleteket, hogy mely dalok csendüljenek fel 
mindenképp a színpadon. Puskás Peti, Dani és Ekanem Bálint valamint a 
zenekar tűkön ülnek, hogy találkozhassanak Veletek! Kapunyitás: 20.00

 Helyszín: Helynekem Miskolc, Széchenyi István út 30.
19:00 Southern Oracle -  Helyszín: CornerStage Miskolc, Papszer utca 48.
19:30 PokolgéP koncert 

20:00 Twister 21:00 Pokolgép.  Jegyár elővétel-
ben: 2.600 Ft, a koncert napján: 3.200 Ft.  Jegyek 
kaphatók a Miskolci Kulturális Központ jegyirodá-
jában (Miskolc, Rákóczi u. 2.) az I�úsági Házban 
(Győri kapu 27/A.) és az Ady Endre Művelődési 
Házban, valamint online az InterTicket országos 
jegyirodai hálózatában és a JEGY.HU-n. 

 Helyszín: Ady Endre Művelődési Ház
20:00 Women's Day Party -  Helyszín: PaprikaPub Miskolc, Búza tér 14.
Egész nap:  Kupon napok a Miskolc Plazában
 http://miskolcplaza.hu/kuponnapok. Helyszín: Miskolc Pláza
2019. március 9. (szombat)
Cinema City Miskolc Plaza moziműsor
 A csodagyerek mb. 22:20
 A Lego kaland 2 mb. 13:10
 A Lego kaland 2 3D mb. 10:30, 15:00
 Alita: A harc angyala 3D mb. 12:15, 17:20, 21:45
 Amit nem akarsz tudni a szüleidről mb. 14:10, 18:20
 Boldog halálnapot! 2 mb. 14:50, 21:15
 Dermesztő hajsza mb. 20:15, 22:30
 Egy kutya hazatér mb. 10:15
 Így neveld a sárkányodat 3. mb. 10:00, 12:15, 14:30, 16:45, 19:00
 Így neveld a sárkányodat 3. 3D mb. 11:15, 13:30, 15:45, 18:00
 Instant család mb. 15:30, 20:00
 Kölcsönlakás er. 12:00, 16:15, 19:40
 Marvel Kapitány mb. 11:20, 14:00, 16:40, 19:20, 22:00
 Marvel Kapitány 3D mb. 10:00, 12:40, 15:15, 17:50, 20:30
 Most van most er. 13:00, 18:00, 20:30, 22:30
 Ralph lezúzza a netet mb. 10:50
 Zöld könyv - Útmutató az élethez  mb. 17:00, 19:50
8:15 TÚRA: Garadna – Sebes-vízi Panzió – Jávorkút – Garadna. Táv: 13 km. 

Szint: 350 m. Indulás: a Felső-Majláthról 8.15 órakor induló 15. sz. autó-
busszal. Túravezető: KirálynéPapp Katalin. www.helyiipar.hu

8:30 TÚRA: Kurta-bérci katonasír. Túravezető: Lengyel Attila. Táv: 11.1 km. 
Szintemelkedés: 210 m. Találkozó: Találkozó a Búza-téren az autóbusz-
végállomáson 8:20-ig, innen a 8:30-kor induló busszal megyünk Hollós-
tetőig. A gyalogtúra útvonala: Hollóstető – Rejtek – Pénz-pataki-völgy 
– Kurta-bérci katonasír – Félelmek barlangja – Lusta-völgy – Bársonyos 
forrás – Lillafüred. Érkezés: Lillafüredről a menetrend szerinti 5-ös busz-
szal indulunk haza. Érkezés Miskolcra várhatóan 14-15 óra körül. Viszony-
lag könnyen teljesíthető, de javarészt jelzetlen utakon vezető túra.

8:30 TÚRA: Szépút a Bükk-fennsíkon. Hollóstető - Kurta-bérci ház - Kecs-
keláb-rét - Jávorkút - Bolhás – Ómassa. Találkozó: a Búza téri autóbusz 
pályaudvarról 8 óra 30 perckor Bükkszentkeresztre induló autóbuszon. 
Túravezető: Dóczé Ivánné. Táv: 12 km. Szint: 260 m. www.mvsctura.hu 

10:00 TEMATIKUS GARANTÁLT VÁROSNÉZÉS -  Garantált városnézések ma-
gyar nyelven egyéni vendégek számára márciustól novemberig. Minden 
hónap 2. szombatján belvárosi séta, indulás 10 órakor a Tourinform iro-
dából (Széchenyi u. 16.). Helyszín: Miskolc, Belváros

10:00-14:00 NYÍLT NAP A MISKOLCI ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI TELEPEN
 A Miskolci Állategészségügyi Telepen (Fonoda u. 16.) szombaton 10 és 

14 óra között várják azokat, akik szeretnének megismerkedni a náluk 
lévő állatokkal, szívesen sétáltatnak kutyát vagy örökbefogadnák a gaz-
dátlan állatok egyikét. Helyszín:  Miskolc, Fonoda u.

10:00-14:00 Ősrégészet a kiépítetlen Kő-lyukban
 A hatalmas teremmel és egy ettől kisebb, de annál látványosabb csepp-

köves teremmel rendelkező barlang a Bükk Kis-fennsíkján, a Csókás-réti 
leágazás közelében található. Bejárása során izgalmas ősrégészeti lele-
tekkel, a barlangi élővilág nyomaival és cseppkövekkel is találkozunk. 
Sisakot, lámpát a túravezető biztosít. Gumicsizma és váltóruha, esetleg 
overall ajánlott. Találkozás: Lillafüred-Bánkút közötti út, Csókási elága-
zó. GPS: N48.123740o, E20. 580998o. Programvezető: Regős József. 
Részvétel díj: 2000 Ft/fő. Helyszín: Lillafüred Hámori tó 

10:00-17:00 MISKOLCI NEMZETKÖZI ÁSVÁNYFESZTIVÁL (márc. 9. és 10-én)
 37. alkalommal rendezik meg a Miskolci Egyetemen Közép-Európa egyik 

legjelentősebb ásványfesztiválját. Jelentőségét nemcsak a kiállítók sta-
bil 100 feletti és a látogatók 3-5 ezres létszáma jelzi, hanem az a tény 
is, hogy évenként a börzéhez más és más rendezvényeketis társítanak. 
Ezek között mindig vannak reprezentatív, tematikus kiállítások, illetve 
tudományos és népszerűsítő előadások, esetenként előadóülések. 
Számos esetben új könyvek megjelenését is erre az alkalomra időzítik.
Belépőjegyek a helyszínen válthatók, melyek ára:  – Felnőtt – 500 Ft – 
Kedvezményes (diák, nyugdíjas) – 300 Ft  – 6 éves kor alatt a belépés 
ingyenes. Helyszín: Miskolc, Egyetemi út

11:00, 13:00, 15:00 Rendhagyó divattörténet.  Várbelépővel látogatható!
 Helyszín: Diósgyőri vár, Borozó
14:00-16:00 Nőnapi tekerés II. Tavaszköszöntő bicajozás
 Gyülekező: A Diósgyőri várnál 14 órakor.  Piknik a Csanyiki Királyasztali 

parkolónál (kosárpálya környékén).  Ha van időd, a közös batyuba, me-
leg teázáshoz, készíts vagy hozz valamit te is, hiszen a tekerésen túl a 
közös falatozás, ami leginkább összehozza a csapatot.

 Helyszín: Diósgyőri Vár 

17:00 Diósgyőri VTK - Puskás Akadémia FC - labdarúgás
 Helyszín: DVTK Stadion Miskolc,  Andrássy Gyula utca 61.
19:00 MONARCHIA OPERETT - NŐNAPI OPERETTGÁLA
 2019-ben megújulva készül Miskolcra a Monarchia Operett Nőnapi ope-

rett showja, több száz látványos jelmezzel, kitűnő énekhangokkal, élő 
zenekarral. Hajmási Péter, Hajmási Pál; Szép város Kolozsvár, Cintányé-
ros cudar világ, Te rongyos élet, Jaj cica eszem azt a csöppkis szád, Jön e 
velem nagysád shimmyt járni, Délibábos Hortobágyon.

 Helyszín: Művészetek Háza Miskolc, Rákóczi u. 5.
20:00 NEOTON FAMILIA Koncert
 Fellépnek: Neoton Família, Kasza Tibi, 

Dj Dominique. Kapunyitás: 17.30 óra. 
Jegyárak: álló: 4000 Ft, ülő: 4500 Ft

 Helyszín: Generáli Aréna, 
 Miskolc, Görgey A. u. 19.
2019. március 10. (vasárnap)
8:00 Kondiparkot a Csanyikba kampányzáró jótékonysági futás 
 és túra - Helyszín: Csanyikvölgy Miskolc
8:30 TÚRA: Csiga-bigatúrák 1. Hollóstető - S - Száraz-Szinva teteje – Bükk-

szentkereszt. Találkozó: a Búza-térről 8 óra 30-kor Bükkszentkeresztre 
induló autóbuszon. Túravezető: Karlaki Lajosné. Táv: 5 km. Szint: 120 m. 
www.mvsctura.hu 

9:00-12:00 Vasút modell börze.  Belépő: 200 Ft. Élethű vasútmodellek, terepasz-
tal kellékek és makettek vására.

 Helyszín: VOKE Vörösmarty Mihály Művelődési Ház 
10:00-16:00 Játékos lovagi hétpróba - Várbelépővel látogatható!
 Helyszín: Diósgyőri vár, Lovagterem
10:30 Együgyű Misó
 Helyszín: Miskolci Csodamalom Bábszínház Miskolc, Kossuth u.
10:30, 16:00 CIRÓKA BABAKONCERT
 Interaktív program a 0-3 éves korosztály számára.   Jegyek: gyermek: 

1000 Ft, felnőtt: 800 Ft.  Helyszín: Miskolci Szimfonikus Zenekar székhá-
za, Jókai lakótelep, Fábián utca 6/a. Malom

14:00-18:00 Önvédelmi szeminárium nőknek
 4 órás gyakorlati és elméleti szeminárium ahol a nőket leggyakrab-

ban érő kon�iktushelyzetek kezelésével fogunk foglalkozni, a verbális 
megoldásoktól a legextrémebb erőszakos szituációkig.  Vezeti: Rozsnyai 
Róbert Krav maga instructor.  Díja: 6000 Ft, március 05-ig be�zetve 5000 
Ft.  Info, regisztráció:az edzőteremben vagy robert.rozsnyai@gmail.com 
06-70/387-0372 Regisztráció szükséges!

 Helyszín: Not Jam Fit Miskoc, Széchenyi u. 7. 1/45
16:00 MISKOLCI SZIMFONIKUS ZENEKAR KONCERT
 Az impresszionizmus felé. A Miskolci Szimfonikus Zenekar a Balázs Győző 

Református Gimnáziummal ad koncertet.  Jegyek és bérletek kaphatóak 
a Miskolci Kulturális Központ jegyirodájában (3525 Miskolc, Rákóczi utca 
2. Telefon: +36 46 508 844), az Interticket országos jegyirodai hálózatá-
ban, valamint online a www.mso.hu-n és a  www.jegy.hu-n.

 Helyszín: Művészetek Háza Miskolc, Rákóczi u. 5. 
2019. március 11. (hétfő)
9:00-17:00 "Várak, kastélyok, tűgobelinen" - kiállítás a Diósgyőri várban
 Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját a Kazincbarcikai Gobelin 

Öltögetők Köre "Várak, kastélyok, tűgobelinen" című kiállításának meg-
nyitójára. A kiállítás megtekinthető: 2019. március 24-ig, a Diósgyőri vár 
nyitvatartási idejében, 9 és 17 óra között, érvényes várbelépővel.

 Várbelépővel látogatható!  Helyszín: Diósgyőri vár, Lovagterem
2019. március 13. (szerda)
17:00 UTAZÓK KLUBJA -  Suomi, a nyugalom országa - előadó Kupcsik Sarol-

ta. Utazók Klubja a „Jedlik Ányos” Tudományos Ismeretterjesztő Társaság 
szervezésében. Kéthetente szerdánként a Lévay József Református 
Gimnáziumban vetítettképes előadásokat, útibeszámolókat tartanak. A 
rendezvény ingyenesen látogatható.

18:00 Tofu kolbászt készít Suhaj Károly füstölt és natúr tofuból 
 Fedezzen fel új ízeket, �nom és egészséges ételeket!
 Helyszín: Reménypont, Miskolc, Széchenyi 56. udvar 
19:00-20:30 DOLGOK, AMIKÉRT ÉRDEMES ÉLNI: Pokorny Lia önálló estje
 „Van egy listám, amit megosztanék veled. Hétéves voltam, amikor el-

kezdtem. Összegyűjtöttem a dolgokat, amikért érdemes élni. Bár anyu-
kám ezekkel nem feltétlenül értett egyet… És te?”  Az előadás 1 óra 
30 perc. Jegyár: 4500 Ft, 4000 Ft.  Jegyek kaphatók: Miskolci Kulturális 
Központ jegyirodájában (Rákóczi u. 2. Tel.: 46/508-844, 30/846-3009), 
az InterTicket országos jegyirodai hálózatában, a www.muhamiskolc.
hu-n, valamint a JEGY.HU-n.

 Helyszín: MKK Művészetek Háza 
2019. március 14. (csütörtök)
8:00 TÚRA: Ómassa – Szentlélek – Látó-kövek – Örvény-kő alja – Magos-

kő – Lendeczky pihenő – Pisztrángkeltető. Táv: 11 km. Szint: 400 m. 
Indulás: a Felső-Majláthról 8.00 órakor induló 15. sz. autóbusszal. Túra-
vezető: SasváriGyuláné.  www.helyiipar.hu

2019. március 15. (péntek)
8:00 TÚRA: Szevasz Tavasz! Túravezető: Müller László. Táv: 16 km. Szintemel-

kedés: 360 m. Találkozó: a Majális parkban (1-es autóbusz végállomás) 
8:00-kor, innen együtt megyünk fel Királyasztalra, a regisztráció helyszí-
nére. A gyalogtúra útvonala: Királyasztal – Sano� parkoló – Kecske-lyuk 
– Forrás-völgy – Csókás esőbeálló – Andó-kút sárga sáv zöld kör elága-
zás – Andó-kút – Ortás-rét sárga sáv zöld sáv elágazás – Királyasztal.

10:00-16:00 48-as családi nap
 Egész napos családi programok dallal, tánccal, huszárpróbákkal!
 Az elmaradhatatlan huszártábor mellett a gyermekek ügyességi verse-

nyeken vehetnek részt, lesz tánctanítás és népzenei koncertek, valamint 
kihagyhatatlan hagyományos magyar gasztronómiai �nomságok.

  FEGYVEREK, LOVAK, KORABELI KATONAI ÉLET  TOBORZÓ   VÁGTA 
  ŐRSÉG  LENGŐTEKE  CÉLLÖVÖLDE ’48-AS SORSKERÉK   FOTÓ ANZIX 
  TÁBORI NYOMDA  VÁSÁR, MESTERSÉGBEMUTATÓK   HERCZEG MÁRIA 
  ÉLŐ NÉPZENE ÉS TÁNCHÁZ MINDENKINEK  RÉZFÚVÓSOK   (TO)BOROZÓ 
 A program ingyenesen látogatható.  Helyszín: Miskolc, Szent István tér 
11:00, 14:00 Fegyvermustra - Várbelépővel látogatható!
 Helyszín: Diósgyőri vár, Borozó
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, Fráter György Katolikus Gimnázium Díszterme

19:00-21:30 Jez Butterworth: Mojo / gengszter-komédia
 Az előadás 16 éven felülieknek ajánlott!  Az előadás hossza: 150 perc, 

két részben. Jegyár: 4200 Ft.  Jegyek kaphatók: Miskolci Kulturális Köz-
pont jegyirodájában (Rákóczi u. 2. Tel.: 46/508-844, 30/846-3009), az 
InterTicket országos jegyirodai hálózatában, a www.muhamiskolc.hu-n, 
valamint a JEGY.HU-n.

 Helyszín: MKK Művészetek Háza 
NÉPEK TAVASZA TELJESÍTMÉNYTÚRA.
 A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Természetjáró Szövetség az 1848-49-

es forradalom és szabadságharc tiszteletére megemlékező teljesítmény-
túrát rendez a Bükk hegységben helyszíni nevezéssel. A gyorsabb rajto-
lás érdekében a nevezési lap letölthető a túrákhonlapjáról és kitöltve, 
kinyomtatva a rajtnál benyújtható: Rajthely: Miskolc, Királyasztal (GPS: 
N 48°07.176' E 20°39.365') 

 Nevezési díj: 1000 Ft.
 Díjazás: kitűző, emblémázott toll, csokoládé
 Rajtolás:
 Kossuth 28: 7.00-8.30 (Rajt - Cél: Miskolc, Királyasztal)
 Pető� 24: 7.00-8.30 (Rajt - Cél: Miskolc, Királyasztal)
 Jókai 16: 8.30 - 10.00 (Rajt - Cél: Miskolc, Királyasztal)
 Vasvári 10: 9.00 - 10.30 (Rajt: Miskolc, Királyasztal, Cél: Miskolc, 

Majálispark, 1-es busz végállomása)
 E-mail: info@nepektavasza.hu.  Bükk-térkép használata ajánlott!
 A 48-as hősök tiszteletére az NT30 és NT15 távokon az
 Örvény-kői Jókai-emlékműnél megemlékezést lehet tartani.
 Helyszín: Miskolc, Csanyik-völgy
2019. március 16. (szombat)
19:00-21:00 Laár András – Bornai Tibor est
 Kapunyitás: 18:30.  

Laár András és Bornai Tibor évtize-
dek óta együtt zenélnek. Erről a 
közös útról mesélnek, miközben 
két akusztikus gitárral elevenítik 
fel dalaikat, sok nevetéssel fűsze-
rezve. Elhangzanak jól ismert KFT slágerek, valamint csak itt és csak 
most hallható saját dalok. A koncert az NKA és a Hangfoglaló Program 
támogatásával valósul meg!

 Jegyár: elővételben 2600 Ft, a koncert napján 3200 Ft
 Online jegyvásárlás: https://www.jegy.hu/program/laar-andras-

bornai-tibor-est-101882.  Jegyek kaphatók: a Miskolci Kulturális Köz-
pont jegyirodájában (Miskolc, Rákóczi u. 2.), az I�úsági Házban (Győri 
kapu 27./A), az Ady Endre Művelődési Házban (Árpád u. 4.) és a hely-
színen, az InterTicket országos jegyirodai hálózatában, valamint online 
a JEGY.HU-n. A terem befogadóképessége korlátozott (150 fő)! Ezért 
kérünk mindenkit, hogy mielőbb váltsa meg a belépőjét, ha biztosan ott 
szeretne lenni a koncerten!

 Helyszín: MKK Görömbölyi Művelődési Ház, Szolártsik tér 4.
2019. április 6. (szombat)
18:00 Csak a zongorám és én koncert 
 - László Attila előadóestje
 Vendégénekes: Tóth Sára. Műsorvezető: Tóth Éva, az Európa Rádió mű-

sorvezetője.  László Attila 22 éves, erdélyi származású, Magyarországon 
élő énekes. Miután megnyerte  a Csillag Születik tehetségkutatót, 
Szigetszentmiklósra költözött. 2012-ben jelent meg első lemeze. 2018-
ban befejezte a Kőbányai Zenei Stúdió zongora szakát. Zeneszerzéssel is 
foglalkozik, több saját szerzeménye van. Sok hazai, erdélyi és felvidéki 
fellépésén kívül, koncertezett már többször Amerikában, Kanadában, 
Ausztráliában, Svédországban, Angliában, Belgiumban, Németország-
ban. A Facebook-on több, mint 150 000 rajongója van. 

  Jegyek kaphatóak az Interticket hálózatában: www.jegy.hu 
 és az összes jegyirodában az országban: www.jegy.hu/jegyirodak
 Helyszín: Zenepalota, Miskolc, Bartók Béla tér 1.

MISKOLCI KÖNYVTÁRAK PROGRAMJAI:
PÁLYÁZAT! Hahó, könyvtár(s)ak! Háromfordulós olvasásnépszerűsítő játék Borsod-
Abaúj-Zemplén megyei általános iskolák 3. és 4. osztályos tanulói számára. Az első 
forduló feladatlapja 2019. március 18-tól érhető el a könyvtár honlapján (www.
rfmlib.hu). A fődíj gazdag programot kínáló – ingyenes – olvasótábor a Bogácsi 
Thermálfürdő Kft. által üzemeltetett i�úsági táborban 2019. július 8-tól 12-ig. 
PÁLYÁZAT! Legkedvesebb Rákóczi-mondám! Megyei szintű rajzpályázat 1–8. osztá-
lyos tanulók számára – a II. Rákóczi Ferenc-emlékév és a költészet napja alkalmából. A 
pályaművek beérkezésének határideje: 2019. április 1. A legsikerültebb alkotásokból 
2019. április 12-én, péntek délután 2 órakor kiállítás nyílik a könyvtár központi épüle-
tében (Miskolc, Görgey A. u. 11.).
II. Rákóczi Ferenc Könyvtár Miskolc, Görgey Artúr u. 11. 
Március 12. 16.30  Kézműves remekek – rétegelt lemezek, hímes meglepetések
 Jens-Peter Schmidt és Szűcs Katalin kiállításának megnyitója 
Március 13. 10.00 Babusgató klub - Karikázó mondókázó 
 A foglalkozást vezeti: Barta Mária Viola színművész
 16.30 100 év jelen-lét. A Hámori Waldorf Iskola tanulóinak alkotásaiból 

rendezett kiállítás megnyitója. Énekelnek és zenélnek az iskola diákjai
 17.00  Virtuális és valóságos jelenlét – gyermekeink és a képernyő
 Előadó: Tolnai Antal, a Hámori Waldorf Iskola tanára
 17.00 A didergő király.  Az iskola tanulóinak bábelőadása a gyermek-

könyvtárban
József Attila Könyvtár Miskolc, Szentpéteri kapu 95. 
A könyvtár március második felében zárva tart.
Március 12. 14.00  A Magyar Rákellenes Liga Miskolci Szervezetének összejövetelei
Március 13. 15.00 Szépkorúak Barátság Klubja
Március 14. 14.00-17.45 Társasjátékklub
 Várják a játszani vágyó családokat és baráti társaságokat.
 16.30–21.30  Gémeskút Társasjátékklub
Ka�ka Margit Könyvtár Miskolc, Park u. 8.
Március 11. 16.30 Gyógyulat önképzőkör
 Hogyan lássuk el szervezetünket elegendő oxigénnel?
 Beszélgetés Sóspataki Ferenc természetgyógyász vezetésével 
Móra Ferenc (Avasi) Könyvtár Miskolc, Klapka Gy. u. 2.
Március 13. 14.00–16.00 Ész-kerék
 A rejtvény nemcsak szórakozás, élvezet, de agykarbantartás is. A rejt-

vényfejtők klubjában a hagyományos, lexikai tudásra épülő feladvá-
nyokkal foglalkoznak. Szeretettel várnak minden játékos kedvű felnőt-
tet! Előzetes bejelentkezés szükséges, ill. az időpont változhat.

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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Nônapi

Aranydollár Ékszerbolt
Miskolc, Széchenyi u. 76. Telefon: 46/320-869
Miskolc, Búza tér 12.        Telefon: 46/344-630

acél
biztonsági

ajtó
AKCIÓ!

Díjtalan 
árajánlat, 
felmérés!

Rövid határido!
Gyártás egyedi 

méretre. 
Teljes köru 
komuves-

helyreállítás.
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. 

Miskolc, Mikes 
Kelemen utca 5.

Felnőtt- és 
gyermek-
fogászat: 

46/431-544
Fogszabályozás: 

46/560-202

Janovszky Márta DR.
Jakab Botond DR.
Magosi István DR.

Hegedüs Katalin DR.
Kala Imola DR.

Felföldi Eszter DR.
Adamantin Kft.

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

SZÚNYOGHÁLÓ
-40-50% ár en ged ménnyel!
(Az ak ció 2019. március 1-től március 31-ig tart!)

JAVÍTÁST IS VÁLLALOK!
Telefon: 46/324-825

Mobil: 20/9425-788

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

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

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.

AHOL 
MINDEN TERMÉKET

-50-60-70%
engedménnyel kínálunk.

Sever Outlet
2019. március 9-én 
MEGNYÍLIK ÁRUHÁZUNKBAN A

3516 Miskolc, Pesti u. 88-96. Telefon: 46/435-101 Nyitva: H-Szo.: 8.30–20.00, V: 9.00–19.00

Ne feledjék: minden nap 

várja minden kedves 
vásárlóját Miskolcon, 

a Pesti úton a 
Sever Center Áruház!
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