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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!

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 22. XXVII/12.

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 
Tetolemez
          Forgalmazás

Miskolc, Fonoda utca 2.
A gyár kirendelt miskolci irodája

1 220 ft-tólA
legjobb
   áron
 nálunk!

80 m2-tol ingyen
házhoz szállítás!

06 70 636 1492

''

'' A SOLDIERComm Kft. 
keres sajószögedi telephelyén 

végzendő munkára

gépi forgácsolót
hagyományos- és 

CNC gépekre, gyakorlattal.
Érdeklődni lehet: 

+36-70/333-8036 
telefonon.

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

Bütykös, kalapácsujjas láb nem akadály!
Miskolc, Technika Háza, Mindszent tér (temető mellett) 

2019. március 27. szerda, 8.00-12.00-ig

CIPŐVÁSÁR!
NŐI TAVASZI

széles, problémás lábakra
Egyes termékek 3.900 Ft-tól 5.900 Ft-ig

Méret:

36-42

méretig

inga
tla

nbefe
kte

tok
lub.hu +36 70 701 2271

EladunkÁtalakítunk

Vásárolunk

Befektetőket
menedzselünk

INGATLANOKAT
készpénzért
vásárolunk

*J
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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%

Tavaszi akció az
 Alfa Ékszernél!

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

Ékszer – 
maradandó 

ajándék!
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A Szuperinfó Média Kft.
az alábbi feltételekkel keres

médiafelület-értékesítő 
munkatársat
Feladatok:

Elvárások:

Amit nyújtunk:

Munkavégzés helye:

hr@szuperinfo.hu

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!

 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!

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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Szerkesztőség: 3526 Miskolc, Zsolcai kapu 3. 1. emelet 
Telefon: 06-20/444-1073 E-mail: miskolc@szuperinfo.hu

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

KERETES HIRDETÉSSEL 
közvetlenül is kereshetik 

értékesítő munkatársainkat:



32019. március 22. Ha komolyan kíván hirdetni... ... minden héten!

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

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

Kertész Áruházak Kft. – Választék és szakértelem
3526 Miskolc, Búza tér 12.Kertész-Iparcikk

Szaküzlet

Aktuális ajánlatunkban: 
Mospilan
 virágzásban is 
alkalmazható
rovarölő szer 4 g
795 Ft/db helyett  

629 Ft/db

Chorus felszívódó
gombaölő szer, monília 
és varasodás ellen 4,5 g

499 Ft/db helyett  

399 Ft/db

Wuxal Super 
univerzális
levéltrágya

1 liter
2.085 Ft/db helyett  

1.799 Ft/db
Látogasson el webáruházainkba:  www.kerteszaruhazak.hu  www.kerteszbarkacs.hu

Az akció 2019. március 21-től március 27-ig tart!

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

Minden kiskerti
kiszerelésű 

zöldbab vetőmag  

20% 
kedvezménnyel
vásárolható meg.
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a Bükk lábánál a Szépvölgy utcában, gon-
dozott, 151 nm-es, kétszintes, 4 szobás 
családi ház eladó, 721 nm-es telken. A 
ház több generáció összeköltözésére is 
kiválóan alkalmas. Ár: 27,4 M Ft. Érdek-
lődni: 70/450-5189.

a Forrásvölgy utcán, nagyon jó környezet-
ben 400 nm-es telken 60 nm-es, tégla épí-
tésű, gázkazán fűtésű, felújítandó családi 
ház tehermentesen eladó! Ár: 11,99 M Ft. 
Tel: 0670-383-3710.

eladó családi ház Újdósgyőrben 444 nm 
telken, egyszintes 150 nm-es, 4+félszobás, 
jó állapotú, 2 garázs + egy kocsi beálló tar-
tozik hozzá. Külön bejárattál egy vállalko-
zásra alkalmas szoba, fürdőszoba került 
kialakításra. Ár: 27,5 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.

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. 

Mátyás király utcában Miskolc közkedvelt 
részén, a belváros közelében eladó egy 550 
nm-es telken déli fekvésű, jó állapotú, 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 gene-
rációnak alkalmas tégla-szilikát építésű, 
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 szomszéd épí-
tési telek 694 m2, összközműves, 8,88 M 
Ft. Tel.: 30/227-2273.

Miskolc, Győri kapui Dobó utcán 679 m2 
területen 60 m2, összkomfortos, tégla fala-
zatú, cseréptetős családi ház melléképüle-
tekkel eladó. Ár: 12 M Ft. Tel.: 0670/445-
3806.

egyedi ajánlat! Gyár utca elején, 1013 
nm-es telken 86 nm-es, kétszobás, fel-
újított családi ház eladó. Irányár: 16 M Ft. 
Érdeklődni: 20/937-6119.

sajópetri, Szabadság utcában felújítandó, 
kétgenerációs, vegyes falazatú, 80+50 
nm-es, 2 db ház eladó egy telken (1 635 
nm). Víz, gáz, szennyvíz a kisebbik házban 
van. Ár: 4,99 M Ft. Tel: +3670/701-2271.

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 emele-
tes tégla építésű társasházban. Ár: 8,5 M 
Ft. Tel: +3670/701-2271.

a belváros peremén új építésű, magas 
minőségben megépített négylakásos tár-
sasházban 100 nm-es, 3 szoba + nappa-
lis lakás zárt udvaros telekhányad tulajdon-
lással eladó! Teljes CSOK igénybe vehető! 
Ár: 35 M Ft + 2,5 M Ft telekhányad. Tel: 
0670-383-3710.

a Fábián kapuban Miskolcon a belváros-
hoz közel, de mégis csendes környezetben 
megvételre kínálunk egy 37 nm-es, másfél 
szobás, jó állapotú, tehermentes, központi 
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, tehermentes, 
távfűtéses, azonnal költözhető lakás, egy 
4 emeletes, tégla építésű házban erkéllyel 
és önálló pincetárolóval. 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 44 nm-es, 1+2 félszo-
bás, jó állapotú, 10. emeleti lakás, gyönyörű 
panorámával, egyedi mérős központi fűtés-
sel. Ár: 9,2 M Ft. Tel: +3670/701-2271.

a Szentpéteri kapuban 55 nm-es, 2 szo-
bás, első emeleti, erkélyes, felújított, szép 
állapotú lakás eladó! Az ingatlan biztonsá-
gi ajtóval, új radiátorokkal, LED világítással 
ellátott, nyílászárói műanyagok, a villany és 
vízvezetékek cseréje megtörtént. Ár: 15,99 
M Ft. Tel: 0670-428-3680.

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: 2019/12. 

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

MTI
HÍRFELHASZNÁLÓ

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. 

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

Kos - A héten több feladat is a 
nyakába szakad, mint amennyivel 
képes megküzdeni. Azért történt 
ez, mert a családja is az Ön nyakába 
varrt bizonyos feladatokat. Nem 

csoda, ha túlterheltnek érzi magát, hiszen nem-
csak a saját gondjait kell megoldania, hanem 
még másokat is. Viszont ennek köszönhetően 
egy életre megtanulja a leckét, méghozzá azt, 
hogy néha nemet kell mondania.

Bika - Hajlamos lehet a héten 
megcserélni a sorrendet és előbb 
pihenni, lazítani, csak azután dol-
gozni vagy legalábbis elvégezni a 
kötelező feladatait. Minél jobban 

halogatja őket, annál több kellemetlenség fogja 
érni, éppen ezért vegyen erőt magán és állítson 
fontossági sorrendet. Viszont örülhet, mert a 
sors megkönnyíti helyzetét és gördülékeny, 
eredményes hét vár Önre.

Ikrek - Bizonyos nem várt 
események arra késztethetik, 
hogy változtasson a véleményén 
vagy pedig a tervein. Ezt ne rossz 
szájízzel tegye, hanem gondoljon 

arra, hogy talán tényleg szükségszerű. Továbbá 
rengeteg elintéznivaló ügye lesz a héten, nem 
árt, ha listát készít a teendőiről, mert egyiket 
sem lenne szerencsés elfelejtenie. De még az 
is lehet, hogy nem várt segítség érkezik!

Rák - Vegye észre, hogy szerettei 
távolságtartók Önnel, méghozzá 
Ön miatt, mert újabban annyira 
érzékeny, hogy minden megjegyzést 
véresen komolyan vesz, nem lehet 

Önnel viccelődni, az igazat sem lehet megmon-
dani Önnek, mert rosszul viseli az őszinteséget. 
Ha nem változtat ezen, egyesekkel megromol-
hat a kapcsolata. Nézzen kicsit magába és meg 
fogja találni az okát annak, miért vált ilyenné.

Oroszlán - Rendet kellene tennie 
magában. Addig nem is érdemes 
komolyabb döntéseket hoznia, 
mert nem lát tisztán. Van néhány 
dolog, amit át kellene értékelnie. 

De akármilyen problémája is legyen megnyu-
godhat, mert képes megoldást találni rá, 
még akkor is, ha a hét első felében ezt aligha 
tudja elhinni. Saját magában fog kellemesen 
csalódni. 

Szűz - Tökéletes ez a hét arra, 
ha fel szeretné újítani a lakását 
vagy legalábbis kicsinosítaná, mert 
könnyen, akadálymentesen tehetné 
meg. Ugyanakkor a csillagok várat-

lan fordulatot idézhetnek elő az életében és 
találkozhat valakivel a múltjából, aki egészen 
felkavarja. Hogy miként alakul a kapcsolatuk, 
az főként Öntől függ, de jobb, ha nem egy nap 
alatt akar döntést hozni. 

Mérleg - Ha eddig tartósan beteg 
volt, akkor fellélegezhet, ugyanis 
a héten rohamosan javulni kezd 
az állapota. Testi és lelki szinten 
egyaránt megerősödik és valóság-

gal újjászületik. Ez pedig arra fogja késztetni, 
hogy élete többi részét is helyrehozza, meg-
újítsa, és természetesen a kapcsolataival 
fogja kezdeni. Fontos, hogy legyen türelmes és 
elnéző a környezetével!

Skorpió - Ha valakinek meg-
ígért valamit, akkor azt tartsa is, 
máskülönben ne lepődjön meg 
azon, ha elfordul magától az illető. 
Így is fennáll annak az esélye, hogy 

már van valaki a környezetében, aki neheztel 
Önre, de Önnek fel sem tűnik, mert úgy érzi, 
nem okozott kellemetlenséget. Érdemes lenne 
tisztáznia ezt a kérdést. Vegye elő diploma-
tikus énjét!

Nyilas - Érzi, hogy hamarosan 
jelentős változások mennek végbe 
az életébe, és már alig várja őket. 
Életének egy fejezete lezárul, míg 
egy másik most kezdődik el. Ugyan-

akkor egy kicsit tart a jövőtől, és már előre 
aggódik az egyes várható problémák miatt, 
de ráér majd akkor, amikor ott fog tar-
tani. Inkább törődjön kicsit többet a testi és lelki 
egészségével. 

Bak - Nehéz döntéseket kell 
meghoznia a héten, amik jelentős 
mértékben befolyásolhatják a 
jövőjét. Éppen ezért semmit se 
kapkodjon el. Érdemes lenne meg-

hallgatnia azok tanácsát, akikben megbízik, 
mert értékes tanácsokat kaphatna tőlük. 
Viszont érdemes felkészülnie arra, hogy a 
napokban több alkalommal is hajba kaphat a 
környezetével.

Vízöntő - Mostanában rengeteg 
stressz éri és nemigen tudja fel-
dolgozni, amiatt hajlamos lehet a 
környezetén levezetni a feszültséget. 
Jót tenne Önnek a kikapcsolódás, ha 

elutazna pár napra vagy legalább a hétvégére. 
Minimum vegyen részt olyan programokon, 
amiken teljesen kikapcsol és nyugalomra lel. 
Ne zárkózzon be, hogy otthon fortyogjon vagy 
idegeskedjen.

Halak - Legyen kicsit megfontol-
tabb a napokban. Hajlamos lehet 
arra, hogy hirtelen döntéseket 
hozzon. Márpedig a napokban sok 
múlik a döntésein. Lehetősége 

adódhat arra, hogy utazzon vagy meg-
valósítsa egy régi vágyát. De akár a jövőjének 
alapjait is lefektetheti. Ha pedig nem biztos 
a saját döntésében, kérje ki a bizalmasa 
véleményét.

 HOROSZKÓP 13. HÉT       (2019. március 25-től március 31-ig)

Szemléletünk új meg- ■
világításba helyezte a tár-
sasházkezelés és a közös 
képviselet fogalmát.
Az általunk kezelt Társasházak 
lakóinak szeméből felénk su-
gárzó elégedettség és biza-
lom jelzi, kezdeti elképzelése-
ink helyesek voltak. Lehet ezt 
a tevékenységet így is végezni 
- közmegelégedésre! Az eltelt 

időszak minket igazolt. Az 

egyre növekvő érdeklődés, már 
nem csak a reklámok hatása, 
hanem a rokonok, barátok, is-
merősök elmondásainak, aján-
lásainak is köszönhető, hogy 
érdemes az ATLAS-HAUS Tár-
sasházkezelő Kft.-t választani. 
Több Társasháztól is megke-
resnek minket, azok, akik nin-
csenek megelégedve a jelen-
legi közös képviselőjükkel, mi 
azt javasoljuk nekik, hogy jöj-
jenek át a mi társasházkezelő 
kft.-hez. Mint szlogenünkben is 
olvasható „Miskolcon elsőként 
új szemlélettel” melynek lénye-
ge: áttekinthető gazdálkodást 
folytatunk, precíz, pontos el-
számolással, több évtizedes 

könyvviteli tapasztalattal, 
elhivatottság és felelősség 
tudat jellemző ránk. 
Emberközpontúság: mi nem 
ismerjük más társasházke-
zelőkkel szemben azt a fo-
galmat, hogy „albetétek”, 
e helyett vannak lakások, 
abban lakó családok, em-
berek valós problémákkal, 
megoldásra váró feladatok-
kal. Mi a lakókkal élő, állan-
dó kapcsolatot tartunk fenn, 
munkatársaink ott vannak 

a helyszíneken előzetes hívás 
nélkül és ellenőrzik a műsza-
ki állapotokat, lehetőleg azon-
nal orvosoljuk a műszaki, üze-
meltetési problémákat.„Együtt 
élünk” a társasházak lakóival, 
ilyen szolgáltatást senki nem 
nyújt Miskolcon! Igyekszünk a 
közös képviseletet a lehető leg-
magasabb színvonalon ellátni 
és lehetőleg hosszú távon.
Törekszünk a közös képvisele-
tünk alá tartozó Társasházak 
lakóinak nyugodt, élhető kör-
nyezetet biztosítani. Hozzáértő 
szakemberekkel, körültekintő, 
takarékos gazdálkodással.
Saját és munkatársaim nevében 
is köszönjük, - a némely társas-
házkezelők által okozott rossz 
tapasztalatok ellenére is - a fe-
lénk áradó bizalmat. SZI 

Atlas-Haus Kft.: pontosság, precizitás, emberközpontúság

ATLAS-HAUS
TÁRSASHÁZKEZELÕ KFT.

3530 Miskolc, Arany János u. 35. fsz/1. 
Tel.: 06-46/321-607, 06-30/945-8555 

e-mail: tarsashazkezelo@atlashaus.hu
Ügyfélszolgálati iroda nyitva tartás: 

H-Cs: 8.00-17.00, P: 8.00-14.00, 
Szo-V: zárva

INFOBOX

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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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: 10,99 M 
Ft. Tel: 0670-428-3680.

a Szentpéteri kapuban eladó egy 4 eme-
letes panel társasház 4. emeletén lévő, 2 
szobás, 55 nm-es, erkélyes, lomkamrás, 
szép, világos lakás. Ár: 12,9 M Ft. Tel: 
+3670/701-2271.

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 Aba utcán 51 m2-es, 2 szobás, táv-
hős, felújított panellakás műanyag nyílás-
zárókkal eladó! Ár: 13,9 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.

az Újgyőri főtérnél a Tátra utcán gáz cirkó 
fűtésű, tégla falazatú, 50 nm-es, kétszobás, 
erkélyes, felújított, földszinti lakás műanyag 
nyílászárókkal, tehermentesen eladó. Ár: 
10,9 M Ft. Tel: 0670-383-3710.

a lillafüredi turistaparadicsomban, a víz-
eséstől 300 m-re csodaszép környezetben 
52 m2-es, modern /hálószoba+nappali/ 
elrendezésű,  társasházban  lévő 
cirkófűtéses apartmanlakás eladó. Ár: 9,9 
M Ft. Tel.: 70/3383-936.

azonnal költözhető, fiatalosan felújított, 
54 nm-s, kétszobás, erkélyes, 3. emele-
ti, D-K-i lakás a Templom utcán, a legjobb 
áron eladó. Irányár: 13,6 M Ft. Érdeklőd-
ni: 20/937-6119.

Belvárosban 37 nm-es, 1+1 félszobás, 
erkélyes, jó állapotú, műanyag nyílászá-
rós, 2. emeleti lakás tehermentesen eladó! 
Ár: 10,9 M Ft. Tel: 0670-383-3710.

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 Miskolc belvárosában Soltész N.K. 
u. 77 nm-es, gázos, 2. emeleti lakás, 2 
emeletes épületben. Belső udvaros, pihe-
nőkertes társasházi lakás. Gépészetileg 
teljesen felújított, villanyvízvezeték cse-
rélve. Ablakok hőszigetelt műanyagok, 
biztonsági bejárati ajtó. Nappali + étke-
ző + konyha egyben, 3 szoba, előszoba, 
fürdőszoba, külön wc. Ár: 14,99 M Ft. 
Érd: 20/980-6678.

eladó Miskolc, Győri kapuban egy 2. eme-
leti, 57 m2-es, 2 szobás, nagy erkélyes, 
É-D-i fekvésű lakás. A lakáshoz garázs is 
tartozik. Irányár: 13,790 M Ft. Érdeklődni: 
30/535-7946.

Miskolcon az Aulich Prestige lakópark felett 
Leszih utcán 55 m2-es, luxus színvonalon 
felújított lakás klímával, igényes gépesített 
konyhával és új bútorzattal együtt eladó. 
Ár:15,3 M Ft. Tel.: 70/3383-936.

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

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.

Mátyás király utcában eladó egy 55 nm-es, 
második emeleti, kétszobás, erkélyes, fel-
újított állapotú lakás négyemeletes házban. 
Irányár: 14,69 M Ft. Érd.: 30/535-7946.

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

Felújított, 2 szobás, nagy erkélyes, nagy 
konyhás, VI. emeleti lakás a Fazola utcán 
eladó.Iár.:13,5MFt. Tel.: 0620/437-1220.

Miskolc Petneházy bérházaknál, Park 
utcán 36 m2-es, egyszobás, igényesen 
felújított, I. emeleti lakás eladó. Ár: 11,6 
M Ft. Tel.: 70/3383-936.

Miskolc, Avason a II-es ütemben, 2+1 
félszobás, 63 nm-es, jó állapotú, erkélyes 
panellakás eladó! Ár: 10,9 M Ft. Tel: 0670-
428-3680.

selyemréten 38 m2, gázos garzon, föld-
szintes eladó. Irányár: 9,5 M Ft. Tel.: 
30/463-4001.

l a k á s c s e r e

simán cserélnék vidéki házat miskolci kis 
bérházira. Fagyasztó eladó. Tel.: 0630/943-
2476.

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 vonzáskörze-
tében. Ingatlanát rövid határidőn belül, tel-
jes 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

Ingatlanát a legmagasabb áron legrövidebb 
idő alatt ügyfeleinknek értékesítjük. Érték-
becslés, földhivatali ügyintézés,Energetikai 
Tanúsítvány elkészítése, ügyvédi közre-
működés. Privát Ingatlan Iroda 70/3383-
936.

Miskolc egész területén keresek lakást, 
garzontól 3 szobásig, készpénzes érdek-
lődőim részére. Külföldi partnercéges 
kapcsolat, gyors eladás! Hívjon: 30/535-
7946.

Miskolcon jó lakóközösségben lakást 
vásárolnék azonnali készpénzfizetéssel, 
lehet végrehajtás alatt vagy közüzemi tar-
tozással terhelt, esetleg hosszú távú bér-
lés is érdekel. Tel.: 06-20/370-6985. 

a l B é r l e t k í n á l a t

Miskolc Tesconál apartman kiadó. Tel.: 
30/449-1276.

Miskolci kertes háznál külön bejáratú szo-
ba-konyhát biztosítok, járásképtelen férfi 
betegápolásért. Megegyezés szerint. Tel.: 
0630/814-7136, 0670/527-8758.

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.

építési telek eladó az Estike utcában, 778 
nm, közművesített. Igényes új építésű 
házakban élő jó szomszédokkal. Eladási ár: 
10,990 M Ft. Érdeklődni: 70/450-5189.

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

Most 20% akció! 
Kék Bástya Ingatlan

 
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

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

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

Jelentkezzen be hozzánk mielőbb!
Szinva Halláscentrum

3530 Miskolc, Vörösmarty u. 43.

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

Halló! Mindent jól hall?
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Takács Anikó: +36-30/653-4443  Miskolc, Bajcsy Zsilinszky út 22. 
pompadurmiskolc@gmail.com  Nyitva tartás: H-P: 10-17, Szo: 10-13, V: zárva

MEGNYITOTTUNK!

Otthonára szabva

Varrásszolgáltatás

 Lakástextil  Fényáteresztő függöny
 Sötétítő függöny  Kiegészítők

 Karnis (sín, rúd, motoros, stb..)  Díszpárnák
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6 2019. március 22.ÁLLÁSHIRDETÉSEK AZ ELÉRHETŐ LEGTÖBB

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 
erdőt, legelőt, zártkertet vásárolok. Tel.: 
70/555-12-62.
Onga kishegyen eladó 1 holdas terület. 
Tel.: 0646/364-300.

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 Keleti Iparterületén, autópálya 
és Auchan áruház szomszédságában 2,6 
ha. 30%-ig beépíthető iparterület ár alatt 
eladó. Ár: 73 M Ft. Tel.: 70/3383-936.
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. 
Ár: 110000-220000/hó+rezsi+2 hó kau-
ció. 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 gépeket, 
élhajlítót, fúrógépet, gépsatut, üllőt, CO 
hegesztőt, műszerész esztergát, marógé-
pet, kompresszort, invertert, kis gépeket. 
Tel.:  0670/624-5475.

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.

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

személyautókat, teherautókat vásá-
rolok azonnali készpénzfizetéssel! Bár-
milyen korú, állapotú érdekelhet! Tel.: 
0630/231-7750.

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

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

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

á l l a t

1/2 NB méhcsaládok eladók kaptárral vagy 
anélkül. Tel.: 0670/779-6106.

akció! Élő pecsenyekacsa 3,5 kg-osak 
1500 Ft/db. 10 db esetén +1 ajándék. 
Ingyenes házhoz szállítás. Tel.: 0630/722-
06-06.

tyúkvásár! ARANYOSI tyúkvásár, 1 
éves vörös tojótyúk, szép tollasak, 600 
Ft/db. INGYENES házhoz szállítás! Tel: 
30/171-6635.

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.

e G y é B  k e r e s é s

dunnát, párnát, komplett hagyatékot 
veszek. Hívásra házhoz megyek. Tel.: 
06-30/462-0569.

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

Gyűjtő keres! Régi matchboxokat, játé-
kokat, távirányítós autókat, lemezjátéko-
kat és autókat, pedálos moszkvicsot. Érd.: 
06-70/418-2086.

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.

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. 

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

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

Vásárolok készpénzért hűtőt, mosógé-
pet, mindennemű háztartási készüléket 
szállítással. Tel.: 46/561-403.

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

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

ácsmunkát, új tetők építését, régiek cse-
réjét, előtetők készítését, bádogozást vál-
lalok. Tel.: 20/557-2928.

cserepes lemeztetők készítése bon-
tás nélkül a palára is. Palatetők átfedé-
se bitumenes zsindellyel. Lapostetők víz-
szigetelése. Csatornázás. Kéményrakás. 
Ingyen árajánlat! 15% kedvezmény!  www.
lackoteto.5mp.eu  Tel.: 06-70/591-9739.

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.

szobafestés-kőműves-szigetelés és Ács 
munkát vállalunk. Tel.: 06-20/943-5564.

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

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

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

csatlakozz a csapatunkhoz! Nyu-
gat-magyarországi (Győr, Mosonma-
gyaróvár és Sopron környéki) autóipa-
ri és fémipari nagyvállalatok állásaján-
lataiból válogathatsz (betanított, laka-
tos, targoncás, CNC-s, hegesztő, stb.), 
ahol kiemelt bérezést, ingyenes szállást, 
utazást, valamint bérelőleget és hosszú 
távú munkát biztosítunk. Érdeklődni 8-20 
óráig a 06-70/639-9920 telefonszámon 
-JOBmotive Kft.

kamionsofőrt felveszünk belföldi fuva-
rozásra. Érdeklődni: Pro-Money Kft.: 
06-20/974-9358.

A Nemzeti Adó- és  ■
Vámhivatal (NAV) el-
készült az szja-
bevallási tervezetek-
kel, így idén a tava-
lyihoz képest csak-
nem ötszázezerrel 
többen, azaz már 5,6 
millióan kaphatnak 
segítséget az adóbe-
valláshoz.
A tervezetek az egyéni vál-
lalkozóknak, őstermelőknek, 
áfás magánszemélyeknek 
támpontként szolgálnak a be-
vallás beadásához.
Az utóbbi években a szemé-
lyi jövedelemadóztatás rend-
szere jelentősen átalakult. 
Ennek elsősorban az volt a 
célja, hogy a magánembe-
rek a legegyszerűbben, mini-
mális időráfordítással készít-
hessék el szja-bevallásukat. 
A rendszerrel kapcsolatban 
a digitalizáció térhódítása is 
megmutatkozik, hiszen csak-
nem 3,8 millióan rendelkeznek 
már ügyfélkapuval.
A kezdeti sikerek megalapoz-
ták a rendszer továbbfejlesz-
tését, évről évre bővült az 
érintettek köre. Idén már az 
egyéni vállalkozóknak is ké-
szült 2018-ról szóló adóbeval-
lási tervezet, ami több, mint 
háromszázötvenezer vállalko-
zónak könnyíti meg a bevallás 
elkészítését. 
A NAV a beérkezett kifizetői, 
munkáltatói adatok alapján te-
hát minden adózónak, akiről 

adattal rendelkezik, segít az 
adóbevallásban. Ugyancsak 
újdonság, hogy a bevallás és 
az adó megfizetésének határ-
ideje egységesen, valamennyi 
adózónak május 20.
A NAV honlapjáról már most 
elérhetők a tervezetek. Az 
eSZJA programon keresztül 
az ügyfélkapuval rendelke-
zők akár okostelefonon vagy 
tableten is megtekinthetik, és 
ha szükséges, ezeken az esz-
közökön szerkeszthetik is az 
szja-bevallást.
Aki egyetért a dokumentum 
adataival, annak nem kell ten-
nie semmit, május 20-án a ter-
vezet a kiajánlott adatokkal hi-
vatalos szja-bevallássá válik.
Az egyéni vállalkozóknak, a 
mezőgazdasági őstermelők-
nek, és az áfafizetésre kötele-
zetteknek a tevékenységükből 
származó jövedelmi, illetve az 
adóhivatali nyilvántartások-
ban nem szereplő adatokkal 
kell kiegészíteniük bevallási 
tervezetüket. Az ő esetükben 
továbbra is önállóan kell be-
nyújtani a bevallást, hiszen 
a számukra készített terve-
zetek nem válnak automati-
kusan bevallássá, de segít-
ségül szolgálnak a bevallás 
elkészítéséhez.
Akinek nincs ügyfélkapuja, 
március 18-án éjfélig kérhet-
ték a tervezet postázását. Az 
április 30-ig postázott kül-
demény a tervezetek mel-
lett egy üres 1+1 százalékos 
rendelkezőnyilatkozatot és vá-
laszborítékot is tartalmaz.

NAV-közlemény: 
Elkészültek az 

adóbevallási tervezetek 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

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

GÖRÖMBÖLYI KÁRPITOS

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

Ha kényelmetlen széke fekhelye,
bízza a görömbölyi kárpitos mesterre.

Szobafestés,
burkolás, kőműves munka.

Laminált padló rakás és 
komplett lakásfelújítást 

vállalunk!
Telefon: 30/749-9040

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

GÁZKÉSZÜLÉKEK JAVÍTÁSA, 
KARBANTARTÁSA, SZERELÉSE 
GARANCIÁVAL .
Rövid határidő, ingyenes kiszállás!
Tel: 06-20/330-89-44
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Gyere és dolgozz Velünk! Autóipari multi 
keres betanított munkakörbe, biztonsági 
öv összeszerelő kollégákat sopronkövesdi 
gyárába, 3 műszakos munkarendbe. A 
szállás és a bejárás megoldott. Kiemel-
kedő bér mellett, 13. havi fizetést, prémiu-
mot, cafeteria-t, bérelőleget is biztosítunk. 
Érd.: 06-70/600-9021 -JOBmotive Kft.

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

kőbányába homlokrakodó és kotrókezelőt, 
valamint mezőgazdasági gépszerelőt kere-
sünk. Rio Kőbánya Kft: 06-20/536-7778.

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

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.-

dániai virágkertészetbe keresünk hosszú 
távú betanított munkára, ügyes kezű nőket. 
Bejelentett, legális munka. Szállás ingye-
nes. A munkaterületen, magyar nyelven 
beszélünk. További információ Tel.: 00-36-
30/737-3197 (Bekesi Service).

Boczkó&Boczkó Kft. munkájára igényes 
munkavállalókat keres, ajkai, pétfürdői 
telephelyére bádogos előkészítő munkák 
műhelyben történő munkavégzésére, vala-
mint hőszigetelési és fémlemez burkolá-
si munkák építkezéseken történő munka-
végzésére. Pályakezdők jelentkezését is 
várjuk. Iskolai előképzettség nem szük-
séges. Érdeklődni +36/30/792-6377 tele-
fonszámon 8-16 óráig lehet, illetve a fény-
képes önéletrajzokat az  iroda@boczko.hu  
e–mail címre kérnénk megküldeni.

t á r s k e r e s é s

53 éves/170/78 Miskolci férfi keresi nem 
do-hányzó, életre szóló kapcsolatra vágyó 
hölgy partnerét.  szerengeti72@freemail.
hu
nyugdíjas hölgy vagyok, intelligens társat 
keresek tartós kapcsolatra. Tel.: 0620/577-
7364

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. 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 

kőműves, burkoló, 
festő 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

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

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

hétköznapokon 8.00-15.00 között 

REKLÁM
KIADVÁNYOK  
terjesztésére munka-

társakat keresünk 
Miskolc-Diósgyőr

területére.
Rugalmas munkavégzés, 

teljesítményarányos bérezés.

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!

Érdeklődni:
06-49/505-190, 

önéletrajzot az  
info@hajnalhotel.hu 

e-mail címre várunk.

Mezőkövesden
szakács, 

felszolgáló, 
pultos 

kollégát felvesz. 
Szállás, étkezés 

biztosítva.

Gyógyszálloda

munkatársat keres
PÉNZÜGYI ASSZISZTENS

munkakörbe.
Elvárások:
– középfokú végzettség
– „B” kat. jogosítvány

Előnyt jelent:
– lehetőleg angol nyelvtudás
– pénzügyi végzettség

Jelentkezéshez fényképes önéletrajzot várunk, a
sales@rechnen.hu e-mail címre, �zetési igény megjelölésével.

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!

Az AXIÁL Chem Kft. 
Sajóbábonyi munkahelyre keres 

segédmunkást, vegyészt,  
targoncavezetőt és egy fő munkaerőt

irodai kisegítő alkalmazásba.
Jelentkezni a 06-30/688-6149 telefonon

vagy az axialchemkft@gmail.com 
e-mail címen önéletrajz küldésével lehet.

álláslehetőségek:

Keress minket, akár személyesen is:
3530 Miskolc, Szemere Bertalan utca 13. Generali Székház
+36 30 281 3989 x beata.partai@randstad.hu

- operátor  (légzsákgyártás, elektronika)
 több miskolci gyártó céghez
- szerszámkészítő (OKJ)
- tervezőmérnök (Miskolc)
- CNC marós (Miskolc)
- CAM gyártástechnikus (Miskolc)
- logisztikai beszállító- és folyamatfejlesztő 
 német nyelvtudással (Eger)

Acélszerkezeti cég keres magyarországi 
szerelési munkákra szerelőcsoportjaihoz, 

jó kereseti lehetőséggel

SZERELŐLAKATOSOKAT
HEGESZTŐKET.

Szállítás, szállás biztosított.
Amit kínálunk: versenyképes �zetés 

és cafetéria, jó kollektíva,  hosszú távú 
munkahely.

e-mail: darusin@darusin.hu, 
06-25/ 503-930 - Darusín Kft.
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Az Észak-Magyarországban olvashatták

Marci nemcsak ma- ■
tematikából kiváló, de 
ott van az ország leg-
jobb úszói között is.
Miskolc. Havasi Marcell még 
csak második osztályos kis-
diák volt, amikor iskolájában, 
a Miskolci Görögkatolikus Ál-
talános Iskolában felfigyeltek 
tehetségére. Kiderült, jó ér-
zéke van a matematikához, 
és attól kezdve gyakran ne-
vezték be őt különböző ver-
senyekre. Ma pedig már tag-
ja annak a hatfős csapatnak, 
mely hazánkat képviseli majd 
Vietnamban egy nemzetközi 
matematikaversenyen. Pedig 
Marci még ma sem „idős”, a 
Herman Ottó Gimnázium nyol-
cadikos tanulója.
– Tulajdonképpen az általá-
nos iskolában szerettem meg 
a matematikát – mondja elöl-
járóban. – Az iskolai versenyek 
után jöttek a városi, majd a 
megyei megméretések. Bár 
mindig nagyon izgultam ver-
senyek előtt, és ez még ma 

is így van, de mégis szívesen 
tettem próbára a tudásomat. 
Általában dobogós helyen vé-
geztem. Szeretem megmutat-
ni, hogy tehetséges vagyok 
valamiben – fogalmaz Marci. 
– Amikor negyedikes lettem, 
a szüleimmel közösen döntöt-
tünk úgy, hogy a Hermanba 
jelentkezem, a nyolcosztályos 
képzésre. A felvételi előtt is 
nagyon izgultam, de a mate-
kot megírtam 46 pontosra, a 
magyart pedig 45-re, mindkét 
tárgyból 50 volt a maximum, 

így a harmadik legjobb ered-
ménnyel jutottam be a gimná-
ziumba. Itt is számos lehetősé-
gem adódott a versenyzésre. 
Legjobb eredményemnek tar-
tom, hogy tavaly és az idén is 
bejutottam a Zrínyi Ilona Ma-
tematikaverseny országos 
döntőjébe, és természetesen 
azt, hogy ott lehetek a viet-
nami, nemzetközi versenyen 
– sorolja Marci. 

Egyenletek, polinomok
Ez utóbbira úgy kapott esélyt, 
hogy először részt vett egy 
online fordulón. A legjobba-
kat Budapestre hívták úgyne-
vezett felkészítő alkalmakra. 
Ezután rendeztek egy selejte-
zőt, ahonnan a legjobb 12 diák 
jutott tovább. Majd rendeztek 
még egy versenyt, ahol már 
nemcsak tesztet kellett meg-
oldani, hanem kifejtős felada-
tokat is, és így alakult ki az a 
hatfős csapat, amely április-
ban Vietnamba utazhat.
– Itt egyéni és csapatver-
seny is lesz, több fordulóban. 

Vietnamban sokkal erősebb a 
matematikaoktatás, mint ná-
lunk. Az ottani nyolcadikosok 
azt tanulják, amit a magyar 
9-10. osztályosok. Otthon kell 
lenni a magasabb fokú egyen-
letek és például a polinomok 
(többtagú algebrai kifejezé-
sek) terén is. Budapesten 
szervezik a közös felkészí-
tő alkalmakat, de én járok a 
Herman-gimnázium igazga-
tójához, Madarász Péterhez is 
felkészítőre, valamint az iskola 
matekszakkörére, amelyet az 
osztályfőnököm és felkészítő 
tanárom, Juhász Attila tanár 
úr tart – mondja Marci.

Heti 10 edzés
Megtudjuk tőle azt is, hogy 
a nemzetközi verseny angol 
nyelvű lesz. Számára ez nem 
jelent különösebb nehézsé-
get, csak a szakszavakat kel-
lett megtanulnia, de azokat 
leírták a fővárosi felkészítőn. 
Ha pedig még mindig akad 
olyan szó, amit nem ismer, 
utánanéz.

Marci nemcsak matekból te-
hetséges, hanem kémiából 
és fizikából is, mindemellett 
kiváló úszó, a Miskolc Vá-
rosi Sportiskola növendéke. 
Versenyszerűen sportol, ami 
azt jelenti, hogy heti 10 edzé-
se van. Reggel háromnegyed 
6-kor már ott van a Kemény 
Dénes Városi Sportuszodában, 
7-ig szeli a medence vizét. Az-
tán iskola, majd délután 3-tól 
6-ig ismét úszás. Eddigi leg-
jobb eredménye országos ne-
gyedik helyezés. Marci egyéb-
ként hosszútávúszó.
Mindemellett kitűnő tanuló, 
pedig a leckével már csak es-
te van ideje foglalkozni. A ta-
nulást azonban nagyon fon-
tosnak tartja, így csak addig 
vállalja az intenzív úszást, 
amíg az nem megy a tanulás 
rovására.
Marci legutóbb már második 
alkalommal nyerte el a Ma-
gyarország Jó tanulója – Jó 
sportolója díjat.

Hegyi Erika
erika.hegyi@eszak.hu

Vietnamban várják az egyenletek

Tavasz az állatkertben 
A nyári nyitvatartá- ■

si rendben a kis kengu-
ru is látható.
Miskolc. Igazán tavaszi a han-
gulat a Miskolci Állatkert lakói 
körében. Utódokat nevelnek a 
tanyaházi juhok, megszület-
tek az első kecskegidák, és 
egy kengurukölyök is rendsze-
resen tekint ki anyja erszényé-
ből. Őket is láthatják már az 
állatkert látogatói, akik már a 
nyári nyitvatartási rend sze-
rint 18 óráig kereshetik fel a 
csanyiki állatbemutatót.
Habár a Bennett-kenguru-
csapat legkisebb tagját gon-
dozói is alig néhány hete látták 

meg először, valójában az állat 
minden bizonnyal már féléves 
is elmúlt. A születése pillana-
ta ugyanis szinte észrevehe-
tetlen, hiszen a világra jövő 
kenguruk alig egy hónapnyi 
vemhesség után, pár centis 
testhosszal látnak napvilágot. 
A kölyök ekkor anyja szőrze-
tén felkapaszkodva elhelyez-
kedik az erszényben, ahol 5-6 
hónapon keresztül csak a táp-
lálkozásra és a növekedésre 
koncentrál. Így amikor először 
dugja ki a fejét és tekint szét a 
nagyvilágban, akkor valójában 
már közel féléves. Ezt követő-
en néhány héten belül megte-
szi első lépéseit is, ám ideje 

nagy részét még az 
erszény biztonságá-
ban tölti.
A nemrég előbújt kis 
kenguru tehát még 
tavaly ősszel jött 
valamikor a világ-
ra, most pedig már 
elég nagy lett ahhoz, 
hogy látogatóink is 
nagy eséllyel meg-
pillanthassák, amint 
az erszényből kipil-
lantva ismerkedik 
környezetével. ÉM

A fekete öveseknek „dirigált”
Ismét Miskolcon  ■

edz a mesterek mes-
tere, Matilde de Jesus 
Pitty Hernandez.
Miskolc. A küzdősportokban 
valamelyest járatos olvasók-
nak aligha kell bemutatnunk a 
7. danos, panamai származású 
Matit, a Shito-ryu karate ma-
gyarországi magalapítóját.

Megkeresték  
a tanítványai
A Sensei 1977-ben érkezett 

a Miskolci Nehézipari Egye-
tem hallgatójaként. Kisvártat-
va tanítani kezdte a hazájában 
elsajátított Shito-ryu-t. Az el-
múlt évtizedek során meste-
rek sorával gazdagította a ho-
ni karate palettáját.
Az idén 60. életévét taposó 
Mati hosszabb kitérő után tért 
vissza Miskolcra – hosszabb 
időt töltött Spanyolország-
ban, Indiában, az amerikai 
kontinensen. „Hazatértét” kö-
vetően keresték meg egykori 
tanítványai, a mára javarészt 

szintén nemzetközileg elis-
mert mesterek. Mint például 
dr. Mészáros János, ugyan-
csak sokadik danos mester. 
A Magyar Karate Szövetség 
vezetője biztosította a hely-
színt a napokban csupa fe-
kete öves karatékának tartott 
edzésnek is. Jelesül az egykori 
Medicor épületében kialakí-
tott Dojoban, Miskolcon. Ez 
alkalommal kizárólag a leg-
komolyabb formagyakorlatok 
(katák) gyakorlati alkalmazá-
sára koncentráltak.  ÉM
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Áraink a szállítást, 
összeszerelést is 

tartalmazzák!

AKCIÓ!

AKCIÓ!

csak
125.000 Ft

109.800 Ft

csak
150.000 Ft

180.000 Ft

Nem rozsdásodik, 
nem igényel festést!

Acélszerkezetes

Bomstal garázsok

Megrendelés: 
06-30/747-7376, 06-30/748-5923 

www.bomstal.hu

AKCIÓ!

t
3x5 méteres garázs
horganyzott 
vázszerkezettel

Kutyakennel 
3x2 m

t

*17 színből választhat. Az akció érvényes 2019. május 31-ig.
Az akció részleteiről érdeklődjön telefonon, 

vagy látogasson el honlapunkra.

2x3 méteres kerti tároló 
sötétbarna, zöld vagy sárga színben 3x5 méteres garázs horganyzott 

vázszerkezet, színes lemez* t

51
79

01



112019. március 22.

2019. március 22. (péntek)
11:00 Népi hangszerbemutató Gulyás Ferenccel
 Helyszín: VOKE Vörösmarty M. Művelődési Ház, Miskolc, Lenke utca 14.
16:00 Stílus kurzus 3. rész
 Helyszín: Művészetek Háza, Miskolc, Rákóczi Ferenc utca 5.
18:00 Szabó Péter Országjáró Roadshow 2019
 Helyszín: Miskolci Egyetem
18:00 Sándor Zsolt Borvacsora
 Helyszín: DRÓTBisztró, Miskolc, Csabai kapu 8.
18:00  Prof. Dr. Bagdy Emőke előadása 
 Helyszín: Miskolc, Művészetek Háza 
19:00 ILLÉS KLUB - Házigazda a Miskolci Illés EmlékZenekar
 "Szörényi Levente és Bródy János ajánlásával..."
 Vendég: Twins and the Crazy Dogs
 Jegyár: 900 Ft; klubtagoknak: 650 Ft 
 Helyszín: Ady Endre Művelődési Ház
19:00-20:30 Miskolci Dixieland Band – Dixie Klub
 Helyszín: Miskolci Nemzeti Színház 
20:00 INERCY - Collisborn
 Helyszín: Corner Stage Miskolc, Papszer utca 48.
20:00 The Sign – Vége a Dalnak
 Helyszín: Helynekem Miskolc, Széchenyi István út 30.
22:00 Herceg - Lmen Prala 
 Helyszín: RockwellClub Miskolc, Egyetemváros
22:00  Happy Gang - Cory 
 Helyszín: Stamp Club Miskolc Szinva terasz
2019. március 23. (szombat)
Cinema City Miskolc Plaza moziműsor
 A királynő kutyája mb. 11:00, 13:00, 16:20
 A Lego kaland 2 mb. 12:00
 Alita: A harc angyala mb. 15:30
 Apró mesék er. 13:15
 Bazi nagy francia lagzik 2. mb. 10:00, 14:15, 18:00, 20:10, 22:20
 Családi bunyó mb. 10:40, 14:50, 18:10, 20:20
 Dermesztő hajsza mb. 22:30
 Egy kutya hazatér mb. 13:00
 Elrabolt világ mb. 12:40, 15:00, 17:20, 19:40, 22:00
 Így neveld a sárkányodat 3. mb. 10:15, 13:45, 17:10
 Így neveld a sárkányodat 3. 3D mb. 11:30, 16:00, 18:10
 Instant család mb. 20:20
 Kölcsönlakás er. 22:10
 Marvel Kapitány mb. 11:40, 14:10, 16:40, 19:10, 21:40
 Marvel Kapitány 3D mb. 10:30, 13:00, 15:30, 18:00, 20:30
 Mi mb. 10:50, 15:00, 17:30, 20:00, 22:30
 Zöld könyv - Útmutató az élethez mb. 19:30

7:08 TÚRA: Tavaszi virágkereső túra. Bódvaszilas - Magtár - Kopaszgally-ol-
dal - Drugapallag - Acskó-rét - Vár-völgy – Szögliget. Találkozó: aTiszai 
pályaudvaron a 7 óra 08 perckor Tornanádaskára induló vonatnál, jegy-
váltás Bódvaszilasig. Túravezető: Csarnai Béláné. Táv: 11 km. Szint: 380 
m. www.mvsctura.hu 

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 TÚRA: Irány Lillafüred. Túravezető: Dr. Nagy Ferenc. Táv: 10.5 km. Szint-

emelkedés: 439 m. Találkozó: 9:00-ig az 1-es villamos Felső-Majláth 
végállomásán. A gyalogtúra útvonala: Felső-Majláthvillamos végállo-
mástól a piros jelzésen – Vadas Jenő forrás – Hegyes-rét – Áfonyás-rét 
– tovább a sárga jelzésen limpiászi kereszt, majd innen az 5-ös busz 
lillafüredi végállomása – Lillafüred. 

9:00 Tavaszi gyermek workshop
 Helyszín: Kreatív&HobbySarok Miskolc, Széchenyi István út 78.
9:00-12:00 TeSzedd! Önkéntesen a tiszta Magyarországért!

 Kedves Mindenki! Egy közös szemétszedésre invitálnálak 
Benneteket, Titeket akiknek fontos a természet, az erdő, a kör-
nyezetünk 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 
9:00-15:00 IV. Hangok Varázsa Tehetségkutató Verseny
 Jelentkezz, ha elmúltál 6 de még nem vagy 36 éves  és tehetséged 

szeretnéd megmutatni! HÁROM ZENÉS MŰFAJI KATEGÓRIÁBAN NEVEZ-
HETSZ! 1. MUSICAL 2. POP-ROCK 3. KOMOLYZENE.  A szakmai zsűri tagjai: 
Szulák Andrea, Kamarás Máté, Vágó Zsuzsi, Vastag Tamás, Cselepák Ba-
lázs

 Helyszín: MKK Görömbölyi Művelődési Ház 
9:15  XXIII. Víz Világnapi Úszóverseny (márc. 23-24.)
 Helyszín: KeményDénes Városi Sportuszoda, Miskolc, Egyetem út 2.
10:00-12:00 Gyermek Táncház a VOKÉBAN
 A belépés ingyenes!
 Helyszín: VOKE Vörösmarty Mihály Művelődési Ház 
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.

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 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 

11:00-12:00 Gyermek Táncház a VOKÉBAN
 A belépés ingyenes! Táncokat oktatja: Hejcei Gabriella. Talpalávalót a 

Csender Zenekar húzza
 Helyszín: VOKE Vörösmarty Mihály Művelődési Ház 
11:00, 14:00 "A tavasz ébredése" - Dr. Lovász Emese előadása
 Várbelépővel látogatható! Ezen az előadáson szó esik majd a szerelmi 

költészetről, lovagregényekről, az udvarias és "udvariatlan",  azaz a paj-
zán versekről is. 

 Helyszín: Diósgyőri vár, Borozó
20:00 Vad Fruttik @ Miskolc
 Helyszín: Helynekem Miskolc, Széchenyi István út 30.
20:00-24:00 ÉJSZAKAI FÜRDŐZÉS 
 Kapcsolódjon ki a Miskolctapolca Barlangfürdő éjszakai fürdőzésén!  A 

belépőjegy egységesen 2000 Ft/fő, mely 20.00 – 23.00 óra között vásá-
rolható 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, PazárIstván sétány 1.
21:00 NWCC Showcase at Avasi Kilátó
 Helyszín: Avas kilátó, Miskolc, Avasi TV torony
21:00 GodDAM Ltd és CrossOver koncert - Viszlát Corner Nagyszínpad 
 Helyszín: CornerStage, Miskolc, Papszer utca 48.
22:00-05:00 Slágerek éjszakája
 Helyszín: Rockwell 
2019. március 24. (vasárnap)
10:30 Lúdas Matyi
 Helyszín: Csodamalom Bábszínház, Miskolc, Kossuth u. 
11:00, 13:00, 15:00 Rendhagyó divattörténet
 Várbelépővel látogatható!
 Helyszín: Diósgyőri vár, Borozó
TESZEDD tavaszi erdei takarítás
 Diáktúra a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövet-

ség rendezésében. Kísérőkénta szakosztály tagjai 
is csatlakozhatnak a túrához. 

 www.mvsctura.hu 
2019. március 27. (szerda)
4:39 TÚRA: A karbantartandó turistajelzések útvonal bejárása. Regéc - Szár-

kő-nyereg - Lapuhas - Medvemarás - Fehér-kút - volt műúton Hejce. 
Találkozó: Tiszai pályaudvar a 4 óra 39 perckor Hidasnémetibe induló 
vonatnál, jegyváltás Novajidrányig. Túravezető: Csarnai Béláné. Táv: 10,6 
km. Szint: 300 m. www.mvsctura.hu 

17:00 Utazásaim Kárpátalján és azon túl - előadó Berecz István 
 Utazók Klubja a „Jedlik Ányos” Tudományos Ismeretterjesztő Társaság 

szervezésében. Kéthetente szerdánként a Lévay József Református 
Gimnáziumban vetítettképes előadásokat, útibeszámolókat tartanak. A 
rendezvény ingyenesen látogatható. 

 Helyszín: Miskolc, Kálvin János u.
19:00 Kaláka 50.-Hét Határon át
 Vendég: Palya Bea és Szalovszky 

Viktória a Virtuózok nyertese. A 
zenekar 50. születésnapja alkal-
mából nagyszabású koncerttur-
néra indul határainkon innen és 
túl, így a miskolci közönséget is 
megörvendeztetik dalaikkal. A koncert 100 perc. Jegyár: 3200 Ft

 Helyszín: Miskolc, MKK Művészetek Háza, Rákóczi u. 2. 
2019. március 28. (csütörtök)
17:30  Tárlatvezetés és �lmvetítés Bánki Ákos - Tiltott absztraktok kiállí-

tásán.  Bánki Ákos tárlatvezetése a Lélekvirágok című kiállításán, majd 
Tiltott absztraktok című dokumentum�lmjének vetítése.Tűrt vagy tiltott 
volt-e az absztrakt művészet a Kádár-rendszerben

 Helyszín: Miskolci Galéria Rákóczi ház Rákóczi u. 2.
22:00-05:00 Egyetemi mulatáska Party
 Vendég: Tóth Roland
 Helyszín: Rockwell 
2019. március 29. (péntek)
22:00 Bárány Attila  - Helyszín: Stamp Club Miskolc, Szinva Terasz
19:00-21:00 Kiev City Ballet – Rómeó és Júlia
 A Világhírű Kiev City Ballet Magyarországon!
 Jegyár: 7900 Ft, 6900 Ft, 5900 Ft. Jegyek kapha-

tók: 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 30. (szombat)
11:00, 13:00, 15:00 Harcos vagy pásztor? - Hortsin Tamás előadása
 Várbelépővel látogatható! Az eladásban szó esik majd a lovas pásztor 

népek és a hadviselés kapcsolatáról, a gyakorlott lovasok előnyéről a 
csatamezőn, az állatok terelése által kialakult lovaskultúráról és a vadá-
szatok és állatok védelme miatti rutinos fegyverhasználatról, valaminta 
pásztor szerszámok és a fegyverek kapcsolatáról, az eszközök fegyver-
ként való alkalmazásáról. Előadónk mesél majd arról is, hogy milyen 
volt a keleti könnyű lovasság és milyen felszereléssel indultak csatába. 
Az érdkelődők kézbe is vehetik majd a páncélokat, fegyvereket, valamint 
a Kazaksztánból, Kirgzisztánból, Mongóliából származó használati esz-
közöket. Helyszín: Diósgyőri vár

10:00-13:00 TÚRA: Kökörcsinek és források nyomában
 Jósvafő közvetlen közelében 5 forrás fakad, melyek a hóolvadás után 

bőven ontják magukból a kristálytiszta karsztvizet. A napsütéses dom-
bokon pedig ekkor már bontja lila szirmait a törékeny leánykökörcsin. 
Találkozó: Jósvafő, Kúria Oktatóközpont és Lovasbázis. Hossza, időtarta-
ma: 6 km, 3 óra. A túra előzetes bejelentkezéssel (legkésőbb március 29-
ig) indul, min. 5 egész jegy megváltása esetén. A részt vevők maximális 
létszáma 30 fő. Részvételi díj: 2000 Ft/fő – teljes árú, 1400 Ft/fő – ked-
vezményes, család (3-4 főig), 1000 Ft/fő – család, további gyermekek 
esetén (4 fő fölött). Információ: Tourinform-Aggtelek, 48/503-000, 
naturinform.anp@gmail.com. Helyszín: Jósvafő

20:00-23:00 Generátor koncert
 A rendezvény jellege: batyus rock mulatság.  
 A részvétel feltétele a szokásos csekély terembérleti hozzájárulás 
 helyszínen történő meg�zetése.
 Helyszín: Felsőzsolca, Pokol Csárda udvarában
2019. március 31. (vasárnap)
10:30-11:15 A rút kiskacsa
 Helyszín: Miskolci Csodamalom Bábszínház 
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:
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 25., 14.30 Zenetörténeti előadás Kerekes Endre előadása
Március 25., 17.00 Csend-élet, az alkotó élet – mint az egészség megőrzésének 
  kulcsa. Előadó: Balogh Klára, a Hámori Waldorf Iskola tanára
Március 26., 16.30 Kézműves kedd a Mesebirodalomban
  Tavaszi virágfüzér –  dekorgumiból 

 A játszóházat vezetik: a gyermekkönyvtárosok
Március 28., 14.30 Mindigpalacsinta – kötetbemutató
  Gyermekolvasóival találkozik: Fecske Csaba József Attila-díjas költő 
József Attila Könyvtár Miskolc, Szentpéteri kapu 95. 
 A könyvtár március második felében zárva tart.
Ka�ka Margit Könyvtár Miskolc, Park u. 8.
Március 25., 16.30 A teakészítés titkai
  Joó Tímea, a Zöld Sárkány Teaház tulajdonosának
  ismeretterjesztő előadása
Móra Ferenc (Avasi) Könyvtár Miskolc, Klapka Gy. u. 2.
Március 26., 10.00 Okos Óra
  Bemutatjuk az okoseszközöket, applikációk letöltését,
  telepítését és használatát
Pető� Sándor Könyvtár Miskolc, Nagy Lajos király u. 16.
Március 26., 16.00 Piroska és a nagy mágus
  Határtalan kalandozás papírszínházzal a mesék birodalmában
  Szeretettel várják a mesét szerető gyerekeket minden hónap utolsó 
  keddjén papírszínházas interaktív délutánra. A mese után a 
  gyermekekkel játékos feladatokat oldanak meg.
Tompa Mihály Könyvtár Miskolc, Gyöngyösi István u. 1.
Március 25., 9.00 Biztonságban a neten?
  Digitális eszközeink használata. A diákok társadalmi hátteréből 
  fakadó hátrányokat az iskola nehezen tudja csökkenteni. Hogyan 
  használjuk okos eszközeinket céltudatosan, biztonságosan? Keresési 
  feladatok: Hogyan találjuk meg a pontos információt? Foglalkozás 
  általános iskolásoknak a könyvtárban található okoseszközök 
  segítségével.
Március 26., 11.00 Közösségi kommunikáció: Facebook-csoportok kismamáknak
  Partnerünk a Baba-mama klub
Március 27.,13.30 „I�u lánya a vén télnek, Kedves kikelet…”
  Múltidéző: érdekességek a 170 éve elhunyt Pető� Sándorról. 
  Keressünk közösen az okoseszközeinken Pető� Sándor életéről 
  képeket. Pető� Sándor: A tavaszhoz című verse. A foglalkozás 
  kézműveskedéssel zárul: tavasztündér készítése papírból

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.

�
�        

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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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.

Miskolci

KONTÉNERES SZÁLLÍTÁS

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

06-20/221-1507

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.

Bári Gránit

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

Aki velünk 
költözik,

idõt és pénzt
spórol meg!

BELFÖLDI ÉS NEMZETKÖZI

FUVAROZÁS-
KÖLTÖZTETÉS
Gyorsan, pontosan, megbízhatóan!

Tel.: 06-30/9581-200
www.nemethtrans.hu51
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