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SZERVO kormányművek, 
szivattyúk, kardántengelyek, 

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

www.autojavitasmiskolc.hu

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!

MISKOLC ÉS KÖRNYÉKE 2019. március 15. XXVII/11.

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 

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

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

AKCIÓ!
az Ön kora + 5% kedvezmény

vagy

A LEGJOBB LENCSE
A JÁNDÉK KERET T EL

%-os akcióban a megjelölt keretek vesznek részt minimum 1,5 Super 
Antire�ex bevonatos lencsével, az ajándék keretek akcióban minden 20.000 
Ft alatti keret részt vesz Superquarz réteggel ellátott lencsék esetén.

www.joysonsafety.com

We are Joyson Safety Systems –
A Mobility Safety Company.

A Joyson Safety Systems a világ autóipari biztonsági berendezéseinek piacvezető gyártója, 6.4 milliárd 
EURO árbevétellel és világszerte több, mint 50.000 munkavállalóval. A Joyson Safety Systems-nél erősen 
elkötelezettek vagyunk az innováció és a fejlődés iránt. Az autóipar megbízható és hozzáértő partnere-
ként biztonsági rendszereket és alkatrészeket fejlesztünk és gyártunk, melyeket a járművekben világszer-
te használnak. Termékportfóliónkban megtalálhatóak autókormányok, légzsákok és gázgenerátorok, 
biztonsági övek, műanyag alkatrészek, biztonsági gyermekülések, elektronikai termékek és szenzorok. 
Termékeinket szinte minden jelentősebb gépjárműgyártó cégnek szállítjuk világszerte. 

2019.01.01-jétől 

közvetlen 

közlekedés 

Diósgyőrből is 

(53-as buszjárat).

 Miskolci csapatunkba az alábbi munkakörökbe keresünk munkatársat

 Gyártósori 
 összeszerelő/gépkezelő
 Amit kínálunk: 
— Határozatlan idejű munkaszerződés – saját állományba történő felvétel, 
— Modern autóipari technológia, korszerű, tiszta környezet, stabilitás, hosszú távú lehetőségek,
— versenyképes jövedelem: bruttó 270.000 Ft/hó az összeszerelési és elektronikai területen 
 (műszakpótlékkal, jelenléti bónusszal, béren kívüli juttatással, egy hétvégi túlórával), 
 +14%-os teljesítménybónusz, a fedélbőrözési és in�ator gyártás területén 
 kiemelt bérezés, 
— 3 és 4 műszakos munkarend, túlórázási lehetőség, 
— ingyenes munkába járás tömegközlekedéssel: éves kombinált helyi bérlet, 
 helyközi bérlet 100%-os támogatása,
— cafeteria rendszer, munkabér előleg (a havi bér 50%-a), munkáltatói segély (50-150.000 Ft), 
 új munkatárs ajánlási bónusz rendszer (30-50.000 Ft), ötletmenedzsment rendszer, 
 munkahelyi és családi rendezvények, 
— ingyenes sportolási lehetőségek, kiterjedt dolgozói kedvezmény hálózat, családias hangulat. 

 Feladatok: 
— Autóipari termékek gyártósori/gépi összeszerelése az érvényes munkautasítások alapján, 
— gyártósori gépek kezelése, javaslattétel a folyamatok fejlesztésére. 

 Elvárások: 
— Befejezett általános iskolai tanulmányok, jó kézügyesség, bejegyzés mentes 
 erkölcsi bizonyítvány.

Kérem, önéletrajzát juttassa el Toborzási Csoportunk részére, 
akik bármilyen kérdés esetén rendelkezésre állnak. 
+36 46 408-256 – jobs.miskolc@eu.joysonsafety.com

Joyson Safety Systems Hungary Kft. 
Human Resources/Humán erőforrás 
3516 Miskolc, Joyson út 1. 
https://joysonsafety.hrmaster.hu/allasok.html 
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2 2019. március 15.

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

ÁLLÁSBÖRZE

ÉS
ZA

K

 Állást keres?  Munkát váltana? 
 Látogasson el INGYENESEN 

az Észak állásbörzére!

MAGYARORSZÁG

2019. március 20. 
Kazincbarcika

Egressy Művelődési Központ 
9.00–17.00 óráig

Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány  Telefon: + 36 49/500-094, email: delb1@delb.t-online.hu

ORSZÁGOS MIKROHITEL PROGRAM
Fix ügyleti 

kamat:

3,9
százalék

max.
Hitelösszeg:

2x10 
millió Forint

max.

10 
év

Mikrohitel Programwww.mva.hu www.mikro-hitel.hu

Gyógyszálloda

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

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

Hajnali
 frissesség 

Érvényesség: 2019. 01. 14-től– 05.31-ig 

minimum 2 éjszaka foglalható

Nem foglalható: államilag elismert ünnep napokon.
„Mosolygó kis arcod látni akarom,
 megfogni kis kezed, s téged ölelni nagyon.
 Testemben érezni szíved lüktetését,
 üde kicsi lelked vidám nevetését.”

A csomag tartalma:  Szállás, svédasztalos reggelivel 
Félpanziós ellátással Külső-belső gyógyvizes medence 

(100% gyógyvízzel feltöltve), úszómedence, gyerekmedence, 
szauna, sókamra, infrakabin, konditerem korlátlan használatát 

Igény esetén fürdőköntös Napi egy kancsó lúgosított egészségvíz 
fogyasztása szobánként Wi-� az egész szállodában, parkolás

Hajnal szárny: 10.000 Ft/fő/1 éj
Kikelet szárny: 11.000 Ft/fő/1 éj

Hétvégén, péntek, szombat éj felárral 2 500 Ft/fő/1 éj

51
59

63

51
59

62

51
66

16

51
66

71

51
64

41

51
59

82
51

56
84



32019. március 15. Ha komolyan kíván hirdetni... ... minden héten!

Sever 
Outlet

Áruházunkban 

megnyílt 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!

ahol MINDEN
fér�-női konfekció, gyermek ruházat, 

minden márkás sport és farmerárut már 

-50-60-70%
engedménnyel kínálunk, a készlet erejéig!
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H á z - ,  H á z r é s z e l a d á s

Berekalja csendes utcájában eladó 535 
nm-es telken 80 nm-es, 2+félszobás csa-
ládi ház, jó állapotú tetővel, külön beton 
garázzsal. Ár: 22,5 M Ft. Tel: 70/450-
5189.
eladó egy 130 nm-es, 3 szintes, 5 szo-
bás, felújítandó családi ház Szikszó csen-
des erdős részén, különálló garázzsal, 
panorámás kilátással. Ár: 7,9 M Ft. Tel: 
+3670/701-2271.
eladásra kínálok Miskolcon a Meggyesalja 
utcában egy 500 m2-es építési telket, vala-
mint hozzá tartozóan egy 80 m2-es ingat-
lant. Ár: 7,9 M Ft. Tel.: 30/535-7946.

erdő utcában Miskolc Berekalján eladó-
vá vált egy 180 nm-es, megkímélt álla-
potú szintes családi ház. Alkalmi ár: 24,9 
M Ft. Tel: 30/535-7946.
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. 

Bőcs főutcáján eladó egy patinás, 3 szo-
bás, vegyes kő és vályog falazatú, nagy-
polgári, tornácos családi ház 1400 nm tel-
ken garázzsal, melléképületekkel, fúrt kút-
tal és kiváló szomszédokkal. Ár: 7,9 M Ft. 
Tel: +3670/701-2271.

Bükkszentkereszten festői környezet-
ben eladó egy 2 szintes, tégla és kő épí-
tésű, 4 szobás, nappalis, konyha+étkezős, 
nagy fürdőszobás családi ház terasszal és 
erkéllyel, füvesített udvarral. Családoknak, 
de akár üdültetésre is alkalmas. Irányár: 
22 millió Ft. Tel: 06-20/436-0079.

Mátyás király utcában Miskolc közkedvelt 
részén, a belváros közelében eladó egy 
550 nm-es telken, déli fekvésű, jó állapo-
tú egy nappali + 4 szobás igényes családi 
ház. Ár: 36 M Ft. Tel: 30/535-7946.

Miskolc Görömböly csendes utcában 
847 m2-es telken 149 m2-es, 3 szobás, 
2 generációnak alkalmas tégla-szilikát épí-
tésű, cseréptetős családi ház eladó. Ár: 
26,9 M Ft. Tel.: 30/227-2273.

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.
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: +3670/701-
2271.

H á z k e r e s é s

Miskolcon cégeknek-befektetőknek 
keresünk hosszú távra kiadó, eladó 
ingatlanokat jutalékmegosztással. Pro-
fit Ic Megegyezünk, hívjon! Tel.: 06-70/ 
607-3176.

l a k á s e l a d á s

32 m2, földszinti, belső udvarra néző, üzle-
ti célra is alkalmas garzon eladó. Miskolc, 
Szentpáli u. 13. Tel.: 30/440-1974.
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 
M Ft. Tel: +3670/701-2271.
a Fábián kapuban Miskolcon a belváros-
hoz közel, de mégis csendes környezetben 
megvételre kínálunk egy 37 nm-es, másfél 
szobás, jó állapotú, tehermentes, közpon-
ti fűtésű, erkélyes, 1. emeleti panellakást. 
Ár: 11,9 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 
M Ft. Tel: +3670/701-2271.
a Komlóstetőn, csodálatos zöldövezetben 
lévő 56 m2-es, 2 szobás, felújított, jó álla-
potú, gázkonvektoros fűtésű, nagy erké-
lyes 3. emeleti panellakást pincerésszel 
megvételre kínálunk. Ár: 11,5 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: +3670/701-2271.
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 közpon-
ti fűtéssel. Ár: 9,2 M Ft. Tel: +3670/701-
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: 2019/11. 

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

MTI
HÍRFELHASZNÁLÓ

LAKÁS- ÉS CSALÁDI HÁZRA

ENERGETIKAI
TANUSÍTVÁNY

(ZÖLDKÁRTYA)

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

Apró

ATLAS-HAUS
TÁRSASHÁZKEZELÕ KFT. 

A LEGJOBB
VÁLASZTÁS!

HA BIZALMATLAN,
ELÉGEDETLEN

A JELENLEGIVEL

VÁLTSON!
SZAVAZZON NEKÜNK 
BIZALMAT!
TÁRSASHÁZAK 
KÖZÖS KÉPVISELETE

www.atlashaus.hu 
Miskolc, 

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

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

Most 20% akció! 
Kék Bástya Ingatlan

inga
tla

nbefe
kte

tok
lub.hu +36 70 701 2271

EladunkÁtalakítunk

Vásárolunk

Befektetőket
menedzselünk

INGATLANOKAT
készpénzért
vásárolunk

Kos - A héten többször is azt 
érezheti, hogy kicsúszik a lába alól a 
talaj, de ezt főleg magának köszön-
heti. Bizonytalan lett önmagával 
és tetteivel szemben, hirtelen már 

nem az az erőskezű irányító és ettől annyira 
kétségbeesik, hogy úgy viselkedik, mint egy 
csapdába esett egér, aki gondolkodás nélkül 
igyekszik kiszabadulni. Ám amint nyugalmat 
erőltet Önre, megleli a megoldást is!

Bika - A héten búslakodós hangu-
latban lesz, mert úgy érzi, nem úgy 
alakulnak a dolgai, mint szeretné. 
Emellett azt érezheti, senki sem érti 
meg igazán és nem találja a helyét. 

Annyira érzékeny lesz, hogy minden kis meg-
jegyzést személyes sértésnek, támadásnak 
fog venni és a környezete nem érti majd, miért 
fakad ki annyira. Ne veszítse el a hitét, hama-
rosan jobbra fordulnak a dolgok Ön körül!

Ikrek - Rengeteg feladata és 
elintéznivalója lesz a héten. Ha 
hivatalos ügyekben jár el, szeren-
csére a csillagok megkönnyítik a 
helyzetét és gyorsan, gördüléke-

nyen intézheti el őket. Egyesek kimondottan 
szerencsével számolhatnak ott, ahol a leg-
kevésbé számítanának rá. Ugyanakkor egyik-
másik kapcsolata átértékelődhet bizonyos 
események hatására.

Rák - A héten akarva-akaratlanul 
is feszegetheti mások határait 
és olyat tehet, amivel kifejezet-
ten táncol az idegeiken. Önnek 
fel sem tűnik, hogy megbánt 

másokat a viselkedésével vagy, hogy meny-
nyire érzékeny. Viszont ha valakinek ígért 
valamit, azt igyekezzen betartani, mert kel-
lemetlensége adódhat abból, ha lemondja a 
szívességet.

Oroszlán - A héten mérlegre teszi a 
kapcsolatait, mert úgy érzi, többet 
ad, mint amennyit kap és emiatt át 
fogja értékelni viszonyait. Igyekez-
zen reálisan látni a helyzetét! 

Viszont nem ártana kicsit jobban odafigyelnie 
az egészségére, mert lelkileg meggyengülhet, 
ami pedig fizikai problémákhoz vezethet. A 
napokban meglehetősen borongós lesz a 
hangulata, mert úgy érzi, egyedül van.

Szűz - Több kapcsolata is bizonyta-
lanná válik a héten. Ön sem tudja, 
hogy mennyire akarja-e már őket 
vagy sem. Ideges és túlterhelt 
a napokban, sokszor inkább Ön 

az engedékenyebb fél, mert sem kedve, 
sem energiája nincs a veszekedésekhez. 
Viszont egy régi ismerőse, barátja, rendesen 
meglepheti, benne viszont legalább pozitívan 
fog csalódni. 

Mérleg - Kimondottan megjön a 
kedve ahhoz, hogy többet legyen 
társaságban. Nemcsak barátait 
és rokonait keresi fel, de készen 
áll arra is, hogy új kapcsolatokat 

is kezdjen. A napokban sok izgalmas prog-
ramon vehet részt. Szeretne változtatni az 
életén és el is kezd lépéseket tenni annak 
érdekében, hogy több örömben és élmény-
ben legyen része. 

Skorpió - Nagyon sokat változik 
a gondolkodásmódja a napok-
ban. Végre kitisztul az elméje 
és már nem látja olyan sötéten 
a helyzetét. Ismét képes lesz 

optimistán gondolkodni. Ráadásul most már 
könnyedén meghozza azokat a döntéseket, 
amiket eddig halogatott. Készen áll bizonyos 
változtatásokat kieszközölni az életében és 
változtatni a kapcsolatain.

Nyilas - A napokban hirtelen felin-
dulásból akar megtenni bizonyos 
dolgokat, de az rossz ötlet. Akár-
mennyire is elragadják az érzései 
és biztosnak érez valamit, jobban 

jár, ha csak azután dönt, hogy előbb lehig-
gadt. Viszont van valaki a környezetében, aki 
kifejezetten feszegeti a határait Önnél. Addig 
fog próbálkozni, amíg Ön nem mondja azt, 
hogy sok lesz.

Bak - Ha valaki elől titkol valamit, 
érdemes lenne fontolóra vennie, 
hogy elmondja neki, mert minden 
esély megvan arra, hogy Öntől 
derül ki. Viszont fontolja meg ala-

posan, mibe vágja manapság a fejszéjét, ne-
hogy olyan tevékenységet kezdjen űzni vagy 
tanulni, amivel csak az idejét rabolja. Ugyanez 
érvényes a kapcsolataira is, óvatosan szavaz-
zon mindenkinek feltétlen bizalmat.

Vízöntő - Mostanában nem túl 
jó a viszonya a szeretteivel, a 
barátaival. Viszont az semmit sem 
old meg, ha a szőnyeg alá söprik 
a problémáikat. Tökéletes ez a 

hét arra, hogy beszéljenek gondjaikról, és 
sikeresen elsimítsák az ellentéteket. Ha 
nagyobb dolgot készül vásárolni a héten, 
jelentősebb összeget ad ki, akkor legyen 
körültekintő, nehogy kellemetlenség érje.

Halak - A napokban több alkalom-
mal is hirtelen felindulásból akar 
cselekedni, viszont azzal szinte 
mindig rosszul járna. Éppen ezért 
bölcsen teszi, ha előbb lehig-

gad és igyekszik megfontolt döntést hozni. 
Hajlamos manapság inkább álmodozni, sem-
mint gyakorlatiasan gondolkodni és emiatt 
nehézségei adódhatnak. Viszont a napokban 
valakitől egy bölcs tanácsot kaphat.

 HOROSZKÓP 12. HÉT       (2019. március 18-tól március 24-ig)

TOP
ABLAK

Telefon: +36-30/799-0449

Műanyag ablakok és bejárati ajtók 
kedvezményes áron, akár 2 hét alatt!

A szabvány mérettől 
az egyedi méretekig 

mindent megvalósítunk!
Ingyenes helyszíni felmérés 

és árajánlat készítés.

Nyílászáró 
cserét tervez?
Válassza a TOP ABLAK-ot!
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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.

árpád utca elején 10 emeletes bérház 2. 
emeletén 51 nm-es, 2 szobás, felújított, 
modern lakás eladó. Biztonsági bejárati 
ajtó, nagy konyhasziget, festett falak, járó-
lap, szobákban laminált parketta. Eladá-
si ár: 11.499 M Ft. Érdeklődni: 70/450-
5189.

árpád utcán 54 nm-es, 1+2 félszobás, 
nagy konyhás, erkélyes, kifizetett panel-
programos, új nyílászárós, felújított lakás, 
gazdaságos rezsivel eladó. Irányár: 13,9 
M Ft. Érd.: 30/535-7946.

az Árpád úton eladó egy 10 emeletes 
panelépület 2. emeletén lévő, 51 nm-es, 
2 szobás, fiatalosan felújított, nagy étke-
ző konyhás, azonnal költözhető, tehermen-
tes lakás. Ár: 11,5 M Ft. Tel: +3670/701-
2271.

az Avas városrészen eladó egy 63 nm-es, 
2,5 szobás, erkélyes, jó állapotú, világos, 
távfűtéses, 7. emeleti panellakás kiváló 
lakóközösséggel és panorámás kilátással. 
Ár: 11,3 M Ft. Tel: +3670/701-2271.

Bocskai úton négyemeletes épületben 1. 
em. eladó egy 55 m2-es, 2 szobás lakás. 
Irár: 13,64 M Ft. Tel.: 20/443-0442.

Bulgárföldön 10 emeletes 4. emeletén 
található 54 nm-es, beépített erkélyes, 2 
szobás lakás eladóvá vált! Ár: 13,5 M Ft. 
Érdeklődni: 70/604-6065.

eladó a Vörösmarty utcán egy 55 nm-es, 
2 szobás, nagy erkélyes, normál állapotú 
lakás egy 10 emeletes bérház 9. emeletén. 
Ár: 12,5 M Ft. Érdeklődni: 70/604-6065.

Felújított, 2 szobás, nagy erkélyes, 
nagy konyhás, VI. emeleti lakás a Fazola 
utcán eladó.Iár.:13,5MFt. 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 Avason a Szentgyörgy utcában 
eladó egy 3. emelet,i 2 szobás, frissen és 
ízlésesen, minőségi anyagokkal felújított 
lakás. A környék biztonságos, kifogásta-
lan a lakóközösség. Az egyetem 2 busz-
megállóra van. Irányár: 12.890.000 millió 
Ft. Tel: 06-20/436-0079.

Miskolc, Stadion úton lévő, felújított, 36 
m2, földszinti lakás 9,5 M Ft-ért eladó. 
Tel.: 0620/430-9976.

Pest közelében, jó közlekedéssel, 3 szo-
bás, központi fűtéses, önálló társashá-
zi lakás eladó. Irányár: 24,9 M Ft. Tel.: 
30/347-5682.

középszer utcában eladó 51 nm-es, 6. 
emeleti, részben felújított, kellemes, ott-
honos lakás, új nyílászárókkal, új bizton-
sági bejárati ajtóval. Kulturált, megbízha-
tó lakóközösség! Irányár: 11,2 M Ft. Érd.: 
30/535-7946.

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.
eladó ingatlanokat keresek érdeklődőink 
számára Miskolc területén és vonzáskör-
zetében. Ingatlanát rövid határidőn belül, 
teljes körű szolgáltatással értékesítjük. 
Hívjon bizalommal! Tel: 70/450-5189.
eladó ingatlant keresek Miskolcon és kör-
nyékén Tel.: 20/937-6119.
Ingatlan Befektető Klubunk keres házat, 
lakást, telket, pincét, garázst, üzlethelyi-
séget, készpénzes vásárlással, teljes körű 
ügyintézéssel, felújítással, akár albérlővel 
együtt. Tel: +3670/701-2271.
Miskolc egész területén keresek lakást, 
garzontól 3 szobásig, készpénzes érdek-
lődőim részére. Külföldi partnercéges 
kapcsolat, gyors eladás! Hívjon: 30/535-
7946.
Miskolcon a Szentpéteri kapuban vagy 
a Győri kapuban keresek 1,5 vagy 2 szo-
bás eladó lakást 2. emeletig. Tégla építé-
sű, gázfűtéssel érdekel. Ár állapottól füg-
gően 10-12 millió, azonnal készpénzzel 
fizetünk. Tel: 06-20/436-0079.
Miskolcon keresek eladó 1,5 vagy 2 szo-
bás lakást készpénzes ügyfeleim részé-
re. Lehet panel és tégla is. Azonnal kész-
pénzzel fizetünk. Pontosság, megbízható-
ság, teljes ügyintézés. Ár: állapottól függő-
en 8-10 millió Ft. Tel: 06-20/436--0079.

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 
eladóak 590-2300 nm ig. Ár: 1,4 M Ft-
tól. Tel: +3670/701-2271.
eladó építési telek Nyékládháza, Szent Ist-
ván út 50. Lada Samarához alkatrészek, 
alu kannák. Tel.: 0630/366-5928.
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.

Nyékládháza központjában eladó 501 
négyzetméteres építési telek. Ár: 4,2 M 
Ft. Tel.: 0670/949-3243.

F ö l d ,  k e r t 

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

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

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.

J á r M ű k e r e s é s 

autóbontóba vásárolok keleti-nyugati 
autókat 5-30 Ft/kg áron, elszállítással. 
Tel.: 0630/219-2182.

régi motorkerékpárokat, Velorexet vásá-
rolnék gyűjteményembe. Tel.: 30/950-
9170.
sérült, totálkáros, hiányos vagy hibás gép-
járművek vétele, 2005-ös évjárattól. Tel.: 
06-70/942-4481, 06-70/575-4112.

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, ezüs-
töt, órát, fegyvert, érmét, katonai-népi-
egyházi tárgyat, teljes hagyatékot vásá-
rolok korrekt áron. Kérem hívjon biza-
lommal! Ingyenes kiszállás, becsületes 
értékbecslés. 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, fest-
ményt, porcelánt, ezüsttárgyakat, hagya-
tékot. 46/348-436, 06-20/388-7997

á l l a t

közép-ázsiai juhászkutya építkezés miatt 
átmeneti szállást keres, ellátása biztosított. 
Alkalmas őrző-védő feladatok ellátására. 
Tel.: 70/385-3850.

N ö V é N y

Ut-1 vetőburgonya rendelhető szállítás-
sal 160 Ft/kg. Ugyanitt étkezési burgonya. 
Tel.: 06-30-361-1971.

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.

eladó stíl szekrények, franciaágy, íróasz-
talok, asztal + székek, olajradiátor. Tel.: 
0630/563-6572.

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

e G y é B  k e r e s é s

akármilyen vas-, fémhulladékot vásá-
rolok. Hétvégén is. Tel.: 06-70/534-
5971.

Felesleges bútorait akár ingyen elszál-
lítom. Hagyatéki lakás kiürítését teljes 
körűen vállalom pincétől-padlásig. Hét-
végén is. Tel.: 0630/631-7105.

Ingyen elszállítom bútorait, hagyatékot, 
vashulladékot, lakáskiürítés, lomtalanítás 
garázsát, pincéjét háztartási gépét, hétvé-
gén is. Tel.: 06-30/257-1392
Ingyen elszállítom üzemképtelen háztartá-
si gépeit, bútorait. Tel.: 0630/964-9572.

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

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

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

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

Cserepes lemeztetők készítése bontás nél-
kül palára is. Palatetők átfedése bitumenes 
zsindellyel. Lapostetők vízszigetelése. Csa-
tornázás, kéményrakás. Ingyen árajánlat! 
15% kedvezmény!  www.lackoteto.5mp.
eu  Tel.: 06-70/591-9739.
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. 

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

Sajószöged központjában,
a 35-ös főút mellett

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

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

Szobafestés,
burkolás, kőműves munka.

Laminált padló rakás és 
komplett lakásfelújítást 

vállalunk!
Telefon: 70/308-0182

NYUGDÍJASOK FIGYELEM!
Kevés a nyugdíja? 

Nem tud tisztességesen megélni? 
A rokonok nem támogatják? 

Itt a lehetőség! Havi életjáradék. 
Részletekért keressen bizalommal! 
06-20/345-6780

Miskolc, Vologda út 3. 
Tel.: 06-30/249-9464

46/546-407

VOLOGDAI 
AUTÓSBOLT
Autóalkatrészek,

felszerelések
AKKUMULÁTOROK

Napraforgóhéj
BRIKETT!

690 Ft/7,3 kg csomag
Egys. ár: 94,5 Ft/kg
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Minden héten 

online is 
megtekintheti 

újságunkat!

www.szuperinfo.hu

www.facebook.com/
Szuperinfó Miskolc
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Fák szakszerű kivágása, gallyazás,  
sövényvágás, bozótirtás, gallyak, levelek 
elszállítása, fűkaszálás rövid határidővel, 
garancia vállalással. Tel.: 20/433-3119

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

lapostető hő- vízszigetelés, bádogos 
munkák, palatetők mosása, bontás nél-
küli szigetelése bitumenes- mintás lemez-
zel. Tel.: 70/595-7105.
PalatetŐ bontás nélküli felújítása színes, 
mintás, bitumenes zsindellyel. Ingyenes 
árajánlat készítés. Akció -10%. 06-30/229-
2206,  www.palatetofelujitasjavitas.hu
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.

M U N k a H e l y e t  k í N á l

Miskolc, Búza téri zöldség-gyümölcs 
üzletbe, gyakorlattal rendelkező eladót 
keresek. PT Frucht Kft. Érd.: 20/443-
7759, 20/443-8662.

Boczkó&Boczkó Kft. munkájára igényes 
munkavállalókat keres, ajkai, pétfürdői 
telephelyére bádogos előkészítő mun-
kák műhelyben történő munkavégzésé-
re, valamint hőszigetelési és fémlemez 
burkolási munkák építkezéseken törté-
nő munkavégzésére. Pályakezdők jelent-
kezését is várjuk. Iskolai előképzettség 
nem szükséges. Érdeklődni +36/30/792-
6377 telefonszámon 8-16 óráig lehet, 
illetve a fényképes önéletrajzokat az  iro-
da@boczko.hu  e–mail címre kérnénk 
megküldeni.

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.-

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).

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

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, 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.

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

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

gépkezelőt  
keres.

Érdeklődni: Budai Gábor
Telefon: 70/333-1937 

budai.gabor@steelvent.hu

A PM-Energo miskolci székhelyű 
épületgépész kivitelező Kft. versenyképes 

jövedelmet kínálva, hosszútávra keres   
épületgépész mérnök munkatársat.

Jelentkezés fényképes önéletrajzzal: 
ujmunkatars.miskolc@gmail.com

Mobil: +36-20/360-2126

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

kőműves, burkoló, 
festő 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

fényképes önéletrajzzal: 
ujmunkatars.miskolc@gmail.com

Mobil: +36-20/360-2126

A PM-Energo miskolci székhelyű épületgépész 
kivitelező Kft. hosszútávra 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

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

telephelyi karbantartó 
és raktáros 

munkatársat. 
Jelentkezés fényképes önéletrajzzal: 

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

Kőműves, festő, szobamázoló, 
burkoló, csőelőkészítő köszörűs. 

Egyéb építési szakipari foglalkozású 
munka azonnali kezdéssel. 
Szállást, utazást: cég állja.

Munkavégzés helye: Magyarország. 
Munkára jelentkezés: 

2045 Törökbálinton. Pályakezdő 
fiatalok jelentkezését is várjuk. 

Elvárás: „B” jogosítvány megléte. 
Jelentkezés: 06-20/479-9542-es 

telefonszámon vagy a
jelentkezes@gspipe.hu 

e-mail címen!

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!

Dolgozz nálunk 
telefonos ügyfélkapcsolati 
munkatársként.

A jöv  izgalmas.

Ready?

www.vodafone.hu/miskolc-karrier

Miskolci 
csapatunk 
Téged vár

Telefonos ügyfélkapcsolati 
munkatársként várunk!
Az innovatív munkakörnyezet, 
a stabil háttér, 

Jelentkezz a www.vodafone.hu
/miskolc-karrier oldalon!

Ready?

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
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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.

azonnali munkakezdéssel kárpi-
tost keresek hosszú távra, Ausztriá-
ba, Mistelbach-ba. Ingyen szállást biz-
tosítok, ami a műhellyel egy épületben 
van. Kevés németnyelv-tudás előny. kb. 
350.000 körüli bérezés.Vezetői tapaszta-
lattal, szakmai végzettséggel rendelkezők-
nek: kb. 450.000 Ft. 0043/660/7761496 
(Patricia Goma e.v.).

kecskemét környéki fémipari nagy-
vállalathoz keresünk betanított dolgo-
zót, valamint: végzettség nélküli, gya-
korlattal rendelkező hegesztőt, lakatost, 
CNC gépkezelőt, lézergép kezelőt, prés-
gép kezelőt és epoxi kabinost kiemelt 
bérezéssel. Szállást, utazást biztosítunk. 
Érdeklődni 8-16 óra között: 06-70/940-
25-62 -JOBmotive Kft.-

segédmunkásokat keresünk pékség-
be napi 12 000.-Ft bérezés, ill. pékeket 
keresünk napi 18 000.-Ft bérezés. Tel.: 
06-20/999-2999.

k I e G é s z í t Ő  M U N k a

Nyugdíjas mentálhigénés, idősek és 
gyermekek felügyeletét vállalja. Tel.: 
0670/634-7357.

t á r s k e r e s é s

33 éves, független hölgy keresi komoly, 
független társát 45 éves korig. Tel.: 
49/311-022.
66 éves hölgy, rendezett körülmények 
között élek, társat keresek tartós kap-
csolatra. Tel.: 20/242-8229.
Vénusz Társközvetítő. Alapítva: 1986. 
Érd.: 0670/314-3897.

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

Lapzárta: 
kedd 11:00 óra

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

Felsőzsolcai telephelyű kőfeldolgozó cég keres:
 Kőfaragásban, kőcsiszolásban vagy  
 szobrászatban jártas embereket, de a szakma  
 iránt érdeklődőket is szívesen betanítjuk!

 Raktáros pozícióba targoncavezetői  
 engedéllyel rendelkező embereket. 
 Híddaru kezelői engedély előny, de nem  
 feltétel.  

Sajószögedi telephelyű kertészeti áruház keres:
 Részmunkaidős bolti eladót, akinek a növények 
 gondozása és egyéb helyszíni tevékenység is 
 feladata lenne, heti 20-30 órás munkavégzéssel

Bérezés: szakmai tudással arányosan, személyes 
megbeszélés alapján br. 149.000 Ft – br. 300.000 Ft

Felsőzsolcai munkarend hétköznap 
07.00 – 16.00 időnkénti túlórával

További információ ill. jelentkezés 
az alábbi elérhetőségeken
Tel.: 46/591-020 / Email: info@estkft.com

t
t

t

Felsőzsolcai telephelyű, nemzetközi  
szállítmányozó cég keres:
 E kategóriás jogosítvánnyal és érvényes GKI 
 valamint digitális tachográf kártyával rendelkező
 nemzetközi gépkocsivezetőt azonnali kezdéssel.

Amit elvárunk:
 nemzetközi szállítmányozásban szerezett gyakorlat
 megbízható, munkájára igényes jelentkező

Amit kínálunk:
3-6 hét munkaidő után 1 hét szabad
főként hollandiai, németországi, belgiumi fuvarok
jó csapat és jó munkakörülmények

 Részmunkaidős logisztikai ügyintéző 
 Heti 20-30 órás munkavégzés, bérezés szakmai 
 tudással arányosan, személyes megbeszélés 
 alapján. Német nyelvtudás előny, de nem feltétel

További információ ill. jelentkezés 
az alábbi elérhetőségeken
Tel.: 06-30/226-4728 / E-mail: o�ce@wessels.hu 

t
t

2019. március 16. (szombat)
9:40 Minitúra 1. Majálisparkia.m. - Forrás-völgy - erdőgazdasági út - Ka-

szás-rét - Keskeny-lyuk - Barát-erdő – Majálispark. Találkozó: a Majális 
parkban az 1-es autóbusz végállomásán 9 óra 40 perckor. Túravezető: 
Németh Gyuláné Táv: 10 km. Szint: 250 m. www.mvsctura.hu

11:00, 13.00, 15:00 Gyógynövényismereti előadások
 Várbelépővel látogatható! A vár gyógynövény szakértője a középkori 

gyógyászat rejtelmeibe avatja be a látogatókat, de a gyógy-, és fű-
szernövények sokoldalú felhasználási lehetőségeiről is személyre szóló 
tanácsadást nyújt. Helyszín: Diósgyőri vár, Borozó

19:00-21:00 Laár András – Bornai Tibor est
 Kapunyitás: 18:30.  

Laár András és Bornai Tibor évtizedek 
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 Központ jegyirodájában (Miskolc, Rákóczi u. 2.), az I�úsági 
Házban (Győri kapu 27./A), az Ady Endre Művelődési Házban (Árpád u. 
4.) és a helyszínen, az InterTicket országos jegyirodai hálózatában, vala-
mint 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.
20.00-24.00 ÉJSZAKAI FÜRDŐZÉS minden szombaton 
 Medencezárás: 24.00 óra. Fürdőzárás: 00.30 óra
 A belépőjegy egységesen 2000 Ft/fő, mely 20.00 – 23.00 óra között vá-

sárolható meg. Az ár a beltéri medencék (a gyermek medencék kivételé-
vel) igénybevételére jogosít. Szaunapark is rendelkezésre áll az éjszakai 
fürdőzés ideje alatt. A szaunabelépő egységesen 1000 Ft/fő (fürdőbelé-
pőjegy mellé vásárolható). A szauna belépőjegy megváltásával ingye-
nesen vehet részt a szaunaszeánszokon, melyek előzetes regisztrációhoz 
kötöttek. Regisztráció az info@barlangfurdo.hu e-mailcímen vagy +36 
46 560-030 telefonszámon. A napijegyet vásárolt vendégek is részt ve-
hetnek az éjszakai programon. Az éjszakai fürdőjegy és a szauna belé-
pőjegy vásárlásakor kedvezmény igénybevételére nincs lehetőség.

 Helyszín: Miskolctapolca, Barlangfürdő, Pazár I. sétány 1.
2019. március 17. (vasárnap)
8:35 TÚRA: Garadna - Szentlélek - Látó-kövek - Mária-forrás - Örvénykő - Ma-

gos-kő - Vidróczky-barlang - Csókás - Kis-Galya - Herman Ottó Emlékpark. 
Találkozó: Felső-Majláthon a 8 óra 35 perckor induló 15-ös autóbusznál. 
Túravezető: Kovács Béla Táv: 18 km. Szint: 500 m. www.mvsctura.hu

9:00 TÚRA: Közöstúra a Miskolc mj. Város Idősek Tanácsával: Miskolc-Tapolca 
– Szikla kápolna – Szt. Kereszt-hegy – Vár-hegy – MiskolcTapolca. Táv:: 
5 km.  Szint: 150 m. Indulás: Miskolc-Tapolca autóbusz végállomásról 
9.00 órakor. Túravezető: Kiskun Magdolna. www.helyiipar.hu

9:00-13:00 MISKOLCI TERMELŐI NAP és Női Kézművesek Vására
 Minden hónap harmadik vasárnapján rendezik meg Miskolcon a terme-

lői napot. A vásár során helyi és környékbeli termelők és kézművesek 
kínálják termékeiket, melyeket meg is kóstolhatnak az érdeklődők. 
A nap során kulturális és gyermekprogramok is várják a látogatókat. 
11.30-tól a Számadó Zenekar tavaszváró, madárcsalogató muzsikával 
szórakoztatja a kilátogatókat. Helyszín: Miskolc, Erzsébet tér

10:30 A kiskakas gyémánt félkrajcárja
 Helyszín: Csodamalom Bábszínház, Miskolc, Kossuth u. 
11:00, 13:00, 15:00 Fegyvermustra 
  Várbelépővel látogatható! Avár lovagjai a középkori fegyverkezés és 

harcászat rejtelmeibe avatják be az érdeklődőket. A korhű öltözékeket 
és viseleteket a látogatók fel is próbálhatják, így még inkább átélhetik a 
lovagkor hangulatát. Helyszín: Diósgyőri vár, Borozó

2019. március 18. (hétfő)
18:00 Benk Dénes, Felméri Péter és Csenki Attila közös estje
 Helyszín: Művészetek Háza Miskolc, Rákóczi Ferenc utca 5.

18:00 Jávori Ferenc 'Fegya', Szurasenkó Dániel és a Miskolc Klezmer 
Band koncertje.  Jegyeket 2500 (nyugdíjas, diák) és 3500 Ft-os áron 
(felnőtt) vásárolhatnak a TOURINFORM IRODÁBAN (3530 Miskolc, 
Széchenyi utca 16.)! VIP jegyeket 4000 Ft-os áron vásárolhatnak, mely 
tartalmaz egy közös pezsgős koccintást Fegyával!

 Helyszín: Népkerti Vigadó és Söröző Miskolc, Görgey Artúr út 23.
Cinema City Miskolc Plaza moziműsor
 A királynő kutyája mb. 14:30, 16:30, 18:30
 Alita: A harc angyala mb. 19:40
 Apró mesék er. 13:00, 17:40, 20:00
 Családi bunyó mb. 13:30, 15:50, 18:10, 20:30  
 Így neveld a sárkányodat 3. mb. 15:00, 17:15
 Így neveld a sárkányodat 3. 3D mb. 13:45, 16:00, 18:15
 Instant család mb. 15:15, 19:30
 Kölcsönlakás er. 20:20
 Marvel Kapitány mb. 14:00, 16:40
 Marvel Kapitány  fe. 19:15
 Marvel Kapitány 3D mb. 15:00, 17:40, 20:15
 Most van most er. 14:50
 Zöld könyv - Útmutató az élethez mb. 17:00

2019. március 19. (kedd)
18:00 Richter József Kossuth-díjas cirkuszművész Miskolcon
 Balla Miklós a Miskolc Dixieland Band vezetője egy jótékonysági zenés 

talk-show sorozatot indít, melynek első vendégei Richter József Kos-
suth-díjas cirkuszművész, a Magyar Nemzeti Cirkusz Alapítója és Réz 
Tamás igazgatói és marketing asszisztens.

 A rendezvény ingyenes, de előzetes asztalfoglalás szükséges: 46/555-
102 vagy http://drotbisztro.hu/asztalfoglalas/

 Helyszín: DRÓTBisztró Miskolc, Csabai kapu 8.
2019. március 20. (szerda)
18:00 BELVÁROSI ZENEI ESTÉK - TAVASZ NÉGY KÉZRE. 
 Előadók: Nagy Enikő – zongora, Győr� Laura – zongora
 Helyszín: Zenepalota Miskolc, Bartók Béla tér
2019. március 21. (csütörtök)
8:00 TÚRA: Ómassa – Szentlélek – Köpüs-forrás – Köpüs-kő – Garadna. Táv: 

11 km. Szint: 300 m. Indulás: a Felső-Majláthról 8.00 órakor induló 15. 
sz. autóbusszal. Túravezető: Balázs Tímea. www.helyiipar.hu

15:30 Termelői és kézműves vásár - KILIÁN-DÉL.  Kistermelők, őstermelők, 
kézművesek saját termékeinek vására - minden hónap 3. csütörtökén

 Helyszín: Miskolc, Könyves Kálmán utca, Otthon tér
17:00 BARABÁS MÁRTON Munkácsy-díjas képzőművész
 „Nyitány” című kiállítás megnyitója
 A tárlatot megnyitja: Kesselyák Gergely karmester, fesztiváligazgató
 Helyszín: Miskolci Galéria Rákóczi ház (Miskolc, Rákóczi u. 2.)
18:00-19:00 Matek érettségi felkészítő tanfolyam a Kapuzörgetőkkel
 A tanfolyamon való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Jelent-

kezési sorrendben tudjuk a jelentkezőket beregisztrálni. Az első 25 fő 
jelentkezését tudjuk elfogadni. Jelentkezés: kapuzorgeto.matek@gmail.
com címen. Szükséges adatok: NÉV, lakcím, iskola, e-mail cím.. Csak 
olyan jelentkezőket várunk, akik az idén érettségiznek és végig tudják 
vállalni a 7 hetes kurzust. A tanfolyam egészen az érettségit megelőző 
hétig tart! A felkészítő INGYENES! Helyszín: MKK I�úsági Ház

2019. március 22. (péntek)
18:00  Prof. Dr. Bagdy Emőke előadása 
 Helyszín: Miskolc, Művészetek Háza 
19:00 ILLÉS KLUB - Házigazda a Miskolci Illés EmlékZenekar.  "Szörényi Le-

vente és Bródy János ajánlásával..."  Vendég: Twins and the Crazy Dogs
 Jegyár: 900 Ft; klubtagoknak: 650 Ft 
 Helyszín: Ady Endre Művelődési Ház
2019. március 23. (szombat)
8:00-14:00 I. Kapuzörgető Zsibvásár
 Sok a kacat? Tele a garázs, a padlás? Már nem fér be a család a lakásba, 

a házba a sok lomtól? A régi, megunt dolgokat tárolni már nem tudja, 
kidobni viszont sajnálja? Jöjjön el és szabaduljon meg tőlük mások örö-
mére! Helyszín: Miskolc, Győri kapu 

9:00-12:00 TeSzedd! Önkéntesen a tiszta Magyarországért!
 Kedves Mindenki! Egy közös szemétszedésre invitálnálak Ben-
neteket, Titeket akiknek fontos a természet, az erdő, a környe-
zetünk védelme. Tisztítsuk meg együtt a sokunknak kedves 
Csanyikot és környékét, az erdőt, ami annyi örömöt, emléket, 

élményt ad nekünk. Háláljuk meg neki, hogy mindig szívesen fogad 
bennünket, hisz mi csak vendégek vagyunk nála. Helyszín: Miskolc, 
Csanyik-völgy 

10:00-16:00 Extrém overálos barlangtúra a Létrási-vízelnyelőbarlangban
 A Bükk-fennsík igen látványos, fokozottan védett és lezárt cseppkőbar-

langjának látogatását főleg kaland- és bizonyítani vágyó �ataloknak, 
valamint sportos felnőtteknek ajánljuk. Egyes szakaszok leküzdése bar-
langi tapasztalatok nélkül nagy lelkierőt és megfelelő �zikai felkészülést 
követel meg. Sisakot, fejlámpát, overált a túravezető biztosít. Találkozás: 
Felsőhámor, Ómassai út melletti parkoló. Programvezető: Bátori Károly. 
Részvétel díj: 4140 Ft/fő. Helyszín: Lillafüred Hámori tó 

11:00-12:00 Gyermek Táncház a VOKÉBAN -  A belépés ingyenes! Táncokat oktat-
ja: Hejcei Gabriella. Talpalávalót a Csender Zenekar húzza

 Helyszín: VOKE Vörösmarty Mihály Művelődési Ház 
11:00 és 15:00 „Csiribiri” Halász Judit - DUPLA ELŐADÁS! 
 A koncert 1 óra. Jegyár: 2600 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. április 6. (szombat)
18:00 Csak a zongorám és én koncert - László Attila előadóestje
 Vendégénekes: Tóth Sára
 Műsorvezető: Tóth Éva, az Európa Rádió műsorvezetője
 László Attila 22 éves, erdélyi származású, Magyarországon élő énekes. Mi-

után megnyerte a Csillag Születik tehetségkutatót, Szigetszentmiklósra 
költözött. 2012-ben jelent meg első lemeze. 2018-ban befejezte 
aKőbányai Zenei Stúdió zongora szakát. Zeneszerzéssel is foglalkozik, 
több saját szerzeménye van. Sok hazai, erdélyi és felvidéki fellépésén kí-
vül, koncertezett már többször Amerikában, Kanadában, Ausztráliában, 
Svédországban, Angliában, Belgiumban, Németországban.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:
II. Rákóczi Ferenc Könyvtár Miskolc, Görgey Artúr u. 11. 
Március 21. 16.30 Nagy utazás – Burmában
  Lipuszné Valkányi Katalin képes úti beszámolója
József Attila Könyvtár Miskolc, Szentpéteri kapu 95. 
 A könyvtár március második felében zárva tart.
Móra Ferenc (Avasi) Könyvtár Miskolc, Klapka Gy. u. 2.
Március 20. 15.00–16.30 Retro társasjátékklub.  Szeretsz játszani, de nem tudod 

rávenni a barátaidat? Hozd el őket a társasjátékklubba, és mi majd se-
gítünk lázba hozni a csapatot! Előzetes bejelentkezés szükséges, ill. az 
időpont változhat.

Március 21.  10.00 WeBeszéd  Facebook, Instagram, Viber, Telegram, Skype stb., te-
hát közösség, kapcsolattartás, kommunikáció a net segítségével

Március 22.  13.30 Kalandok Denevér Danival: az éjszaka élővilága
 Mesés természetismeret Gécziné Nagy Mária múzeumpedagógussal 
Szabó Lőrinc Idegennyelvi Könyvtár Miskolc, Mindszent tér 2.
Március 20. 17.00  ... töretlen hittel...  Válogatás Wass Albert levelezéséből. Összeál-

lította: Nagy Gábor.  Közreműködik: Eperjesi Gergely Kazinczy-díjas
Tompa Mihály Könyvtár Miskolc, Gyöngyösi István u. 1.
Március 19. 16.00 Utazók klubja – Egyiptom, az ókori kultúra bölcsője
 Virtuális utazás Egyiptomba. Egyiptom közel 100 milliós népességével 

az egyik legnagyobb arab ország a Nílus partján. Területét túlnyomó-
részt a Szahara borítja. Ugyanakkor Egyiptom a fáraók, a piramisok, a 
múmiák földje – az ókor hét csodájából egyedül a gízai piramisok ma-
radtak fenn. De nemcsak a több ezer éves múlt emlékei, hanem főváros, 
Kairó nyüzsgő jelene, mecsetei, parkjai is számos látnivalót kínálnak.

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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8 2019. március 15.

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.

ÓRIÁSI VÁLASZTÉK, KEDVEZŐ ÁRAK!
Nálunk nem kell bejelentkezni,

bármikor jöhet 8.00–17.00 óra között!

3527 Miskolc, József Attila u. 51. Tel.: 46/413-756

MEGÉRKEZTEK AZ ÚJ NYÁRI GUMIK!
GUMIDISZKONT ÁRUHÁZ

25
év

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.

Kereskedelmi és szolgáltató Kft.
Tel./fax: 06-46/509-630

Mobil: +36-20/2623-079
3527 Miskolc, Zsigmondy út 9.

Fa és MDF bútorajtók gyártása.
Faipari festékek, felületkezelő 

anyagok forgalmazása...

... hogy minden 
fatípusra 

a legalkalmasabb 
festék kerüljön.

-20–50%

Tavaszi 
zsongás! 

Miskolc, Széchenyi út 88. (Munkácsi-köz) Tel.: 06-70/389-6770, 06-30/306-0221, 
06-20/311-6848, Nyitva tartás: H–P: 9–17.30, Szombat: 9–13.30 óráig

kedvezménnyel.
Kifutó termékek 500–1500 Ft-ig

Az akció március 16-tól 31-ig, ezen belül a készlet erejéig tart!

Egyes 
termékek 

VIKTÓRIAstyle divat
kiárusítása!

MISKOLC
Pesti úti TTL parkoló
MÁRCIUS 21-től 

(csütörtök)
MÁRCIUS 31-ig

 (vasárnap)

Előadások kezdete:
hétköznap

18 óra
szombat

15 és 18 óra
vasárnap

11 és 15 óra
Március 25. hétfő és 
26 kedd: SZÜNNAP

FŰTÖTT  
NÉZŐTÉRREL!

� �        

CIRKUSZ
 INFORMÁCIÓ:

06 20 935 40 50

A Magyar Nemzeti Cirkusz bemutatja:

A Richter család neve az utóbbi 25 évben a szám-
talan, rangos nemzetközi sikereknek és állami 
kitüntetéseknek köszönhetően összefonódott a 
minőségi cirkusz fogalmával. Minden idők legiz-
galmasabb és leglátványosabb műsora!

 Extrém motorshow, 20 métert repülő FMX motoro-
sok.  Steve és Jones Olaszország legnagyobb nevette-
tői.  Simet László a londoni olimpia záró produkciójával. 

 A legendás tripla szaltó, repülő emberek, 5 afrikai ele-
fánt, zsiráfok, zebrák, púpos tevék.  Richter csoport 
Lovas akrobaták.  A műsort 8 fős zenekarunk kíséri és 
énekesünk Lady Masallah.
A Magyar Nemzeti Cirkusz Magyarország legnagyobb 
és legszínvonalasabb utazó cirkusza. I� . Richter József 

igazgató és 70 fős társulata sok szeretettel várja az 
igényes szórakozásra vágyó közönségét.

1 jegyet � zet 2 jegyet kap B szektorba, 
ha ezt a szelvényt a cirkuszpénztáránál átadja.

�
�        
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