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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!MEZŐKÖVESD GYÓGYFÜRDŐN

06-49/312-251
www.fenyo-panzio.hu 

3 nap/2 éj félpanzióval    9.800 Ft/fő
6 nap/5 éj félpanzióval 24.500 Ft/fő

MISKOLC ÉS KÖRNYÉKE 2019. március 29. XXVII/13.

Golden Rose 2002 Kft.
Miskolci ékszerüzlet és zálogház 

ékszerbecsüs vagy ötvös végzettséggel  
nyugdíjas munkatársat keres, 

rész vagy teljes munkaidőbe.  
Jelentkezni: Tel.:06-20/916-3594 

E-mail: edit.drotos@freemail.hu

ERESZCSATORNÁK, POLIKARBONÁTOK, 
TRAPÉZ ÉS CSEREPES LEMEZEK

 több színben és akár méret szerint! 
Még tavalyi áron 2019. április 12-ig

Ajtóküszöbök, 
ablakpárkányok, 

szegélylemezek 
helyszíni gyártása, 

méret szerint, 
rövid 

határidővel!

Ne várja meg a CSOK és a piaci 
viszonyok  miatti áremelést! 
Amit tudunk, készletről biztosítjuk!

FAVAS
ÜZLETHÁZ
BÁDOGOS CENTRUM

3529 Miskolc, Soltész N.K. u. 79.
Tel./fax: 46/414-396, Mobil: 06-30/307-5800
Nyitva: H-Cs: 8.00-16.00, P: 8.00-15.00, Szo: 8.00-11.30

Bankkártya elfogadóhely!
Házhozszállítást vállalunk!
 www.favas.hu

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 

Salétromos falak 
vegyi injektálása!

CSALÁDI HÁZAK 
· építése · bontása, 

· teljes körű felújítása 
· burkolás · szerelvényezés,
· térkövezés · tetőfelújítás, 

· egyéb ácsmunkák vállalása.

Felmérés a helyszínen 
megegyezés szerint.

06-30/915-0609
06-70/281-6815

inga
tla

nbefe
kte

tok
lub.hu +36 70 701 2271

EladunkÁtalakítunk

Vásárolunk

Befektetőket
menedzselünk

INGATLANOKAT
készpénzért
vásárolunk

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 

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.

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!

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

gépkezelőt  
keres.

Érdeklődni: Budai Gábor
Telefon: 70/333-1937 

budai.gabor@steelvent.hu

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! 51
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… gyógyszerek … tápszerek … kötszerek 
… homeopátiás szerek … vitaminok 
… állatgyógyászati készítmények
… gyógykozmetikumok … teák 
… egyéb termékek 
gazdag választékával várja 
Ügyfeleit hétfő-péntek 7-19-ig,
szombat 7-14-ig, vasárnap zárva

www.szentjanosmiskolc.novodata.hu

Miskolc, 
Búza tér 14.

Telefon: 
46/564-564

Szent János 
GYÓGYSZERTÁR

Mikor beszélünk vita-
minhiányról? Szerveze-
tünk megfelelő működé-
séhez, és jó közérze-
tünkhöz többek között 
a megfelelő vitamin 
szint is hozzájárul. 
Nélkülözhetetlen funkciókat 
töltenek be szervezetünkben 
a vitaminok, ezek (is) felelnek 
az immunrendszerünk műkö-
déséért, a szemünk egészségé-
ért, sejtjeink regenerálódásá-
ért, a véralvadásért, csontjaink 
és fogaink tartósságáért. Van 
olyan vitamin, amely több mint 
száz feladatot lát el. Ezért, 
ha nem jutunk hoz-
zá a kellő meny-
nyiséghez, 
hiánytü-
neteket 
tapasztal-
hatunk, me-
lyeket időben 
felismerve meg-
felelő élelmiszerek el-
fogyasztásával és kiegészítő 
vitaminkészítményekkel sú-
lyos következményeket kerül-
hetünk el. Vitaminhiányhoz az 
elégtelen táplálkozás vezethet, 
azonban bizonyos máj- és bél-
betegségek is előidézhetnek vi-
taminhiányt, főként feszívódási 
és emésztési zavarok. Azon-
ban vannak vitaminok, ame-
lyek bőségesen raktározódnak 

a szervezetben és az elégtelen 
bevitel csak hosszú idő után 
vezet hiánytünetekhez.
Vitaminhiány akkor lép fel, ha 
a szervezet számára tartósan 
elégtelen mennyiségű vitamin 
szívódik fel, ezért a vitaminhoz 
köthető működési funkció za-
vart szenved és hiánytünetek 
alakulnak ki.
Mitől függ, hogy milyen gyor-
san ürül ki a szervezetből egy 
vitamin?
A vitaminok a szervezet mű-
ködéséhez nélkülözhetetlen 
szerves vegyületek. Testünk 

csak néhányat 
képes elő-
á l l í t a n i 
(a D-vi-

tamint és a 
bélben élő bak-

tériumok segítsé-
gével a K-vitamint), 

ezért a táplálékkal kell 
őket, vagy a képződésük-

höz szükséges előanyagaikat 
felvenni. Két csoportjuk van, 
a vízben oldódó vitaminok: a 
C-vitamin, a B-csoport vita-
minjai (B1, B2, B3, B5, B6, B7, 
B9, B12) és a zsírban oldódó 
vitaminok: A-, D-, E- és K-vi-
tamin. A szervezet a zsírban 
oldódó vitaminokat hosszabb 
ideig képes raktározni, hiányuk 
ezért viszonylag ritka, ellentét-
ben a vízben oldódó vitaminok-
kal, melyek a vizelettel ürül-
nek, ezért naponta elegendő 

mennyiséget kell bevinnünk 
belőlük, hogy elkerüljük a hi-
ányukkal fellépő kellemetlen 
tüneteket.

Tudta-e?
...hogy a B6-vitamin az egyik 
legszorgalmasabb vitamin, leg-
alább 100 különféle feladatot 
lát el, hiányában pedig fáradt-
ság, levertség és ideggyenge-
ség lép fel?
...hogy a B12-vitamin az egyet-
len B-vitamin, ami nagyobb 
mennyiségben raktározódik a 
szervezetben, ezért ritkán for-
dul elő B12-vitamin hiány?
...hogy egy kisebb méretű 
fodros kel több K-vitamint 
tartalmaz, mint 4-5 db 100 
mikrogrammos K-vitamin 
tabletta?
...hogy a C-vitamin segíti a vas 
felszívódását? Ezért vaspót-
lásnál ne feledkezzünk meg 
az elégséges C-vitamin bevi-
telről sem.
...hogy míg a napi ajánlott bevi-
tel D-vitaminból 200 NE, ezzel 
szemben nyáron 10 perc na-
pozás alatt több mint 10000 
NE D-vitamin keletkezik a 
bőrünkben?
...hogy többek között a hú-
sokban, teljes kiőrlésű gabo-
nafélékben, hüvelyesekben 
megtalálható pantoténsav is 
befolyásolja hajunk színét és 
növekedését?

Forrás: www.egeszsegtukor.hu

Egészség és életmód
Tippek a tavaszi fáradtság ellen

AZ ÖVÖN ALULI 
TISZTASÁG ÉRZÉSE!

BIDÉT ÁTALAKÍTÁS NÉLKÜL!
TOILETTE NETT®

Megoldás
minden esetre!

Antibakteriális kivitelben is!
Keresse a fürdőszoba szaküzletekben!

INTEREX KFT.

www.interex.hu

interex@interex.hu
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32019. március 29. Ha komolyan kíván hirdetni... ... minden héten!

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:

A francia tulajdonban lévő SICTA Kft. turbókompresszor házak gravitációs
öntésére és megmunkálására specializálódott, jelenleg Európa második

legnagyobb autóipari beszállítója ezen a területen. Termékeink Mercedes,
BMW, Porsche, Audi, Fiat és Peugeot motorokba épülnek be.

Szívesen várunk pályázatokat 
az alábbi munkakörökbe:

Munkavégzés helye: Felsőzsolca, Ipari park

Ha a fenti munkakörök egyike elnyerte tetszésedet,
küldd el az önéletrajzod a pozíció megjelölésével

az alábbi e-mail címre: allas@citele.fr
További információ: 06 70 418 54 62

Amit kínálunk:

  munkaszerződéssel

  nemzetközi csapat tagja leszel,

Ingyenes buszjárat Miskolcról és Szendrőből

13.500 Ft
Száraz ömlesztett tűzifa 

TÖLGY, BÜKK, AKÁC 
100x100x100 

üzemi m3

TÖBBFAJTA LENGYEL SZÉN!
Ingyenes házhoz szállítás.

Tel.: 20/288-1769, 30/874-7124
EUTR azonosító: AA 6258034

erdei 1 m x1,70 m 
hasítva konyhakészen

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 Szuperinfó Média Kft.

Feladatok:

Elvárások:

Munkavégzés ideje:

Érdeklődni az alábbi telefonszámokon lehet:

gépkocsis kézbesítőt
keres Bükkszentkeresztre, 

gyalogos 
vagy kerékpáros 
munkatársat
keres Hejőcsaba és Görömböly területére.
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H á z - ,  H á z r é s z e l a d á s

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.

a Győri kapuban 587 nm-es telken 100 
nm-es, kétgenerációs kialakítású családi 
ház eladó! 2017-ben tető cserélve, falak 
szigetelve. Ár: 27,9 M Ft. Tel: 0670-383-
3710.

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, fürdőszobás 
ház sok melléképülettel, garázzsal eladó. 
Vezetékes víz, szennyvíz, BELTERÜLET. Ár: 
6,5 M Ft. Tel.: 30/227-2273.

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.

Meggyesalja utcában eladó egy 500 nm-es 
telken lévő 80 nm-es ház (mely inkább 
lebontandó). Ár: 7, 9M Ft. Tel.: 30/535-
7946.

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

a belváros peremén új építésű magas minő-
ségben megépített négylakásos társasház-
ban 100 nm-es, 3 szoba + nappalis lakás 
zárt udvaros telekhányad tulajdonlással 
eladó! Teljes CSOK igénybe vehető! Ár: 35 
M Ft + 2,5 M Ft telekhányad. 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: 10,3 M Ft. Tel.: 
70/3383-936.

a Martinovics utcán 1. emeleti, 2 erkélyes, 
58 nm-es, 2,5 szobás lakás eladóvá vált! 
Irányár: 12,6 M Ft. Érdeklődni: 70/604-
6065.

a Szentpéteri kapuban 55 nm-es, 2 szobás, 
első emeleti erkélyes, felújított, szép állapo-
tú lakás eladó! Az ingatlan biztonsági ajtó-
val, új radiátorokkal, LED világítással ellá-
tott, nyílászárói műanyagok, a villany és víz-
vezetékek cseréje megtörtént. Ár: 15,99 M 
Ft. Tel: 0670-428-3680.

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

az Aba utcán 51 m2-es, 2 szobás, távhős, 
felújított panellakás műanyag nyílászárókkal 
eladó! Ár: 13,9 M Ft. Tel: 0670-428-3680.

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

azonnal költözhető, fiatalosan felújított, 54 
nm-s, kétszobás, erkélyes, 3. emeleti, Dél-
Keleti-i lakás a Templom utcán, a legjobb 
áron eladó. Irányár: 13,6 M Ft. Érdeklődni: 
20/937-6119.

diósgyőõrben, Berekalja városrészben, 
csendes utcában, 3 szobás, 150 nm-es 
sorházi lakás tulajdonostól eladó 20 millió 
Ft-ért. Tel.: 06-30/9292-622.

eladásra kínáljuk 61 nm-es 2,5 szobás diós-
győri lakásunkat! Csendes nyugodt környé-
ken. Érdeklődni a 20/665-7843 telefonszá-
mon! Ár: 13,5 M Ft.

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.

kiliánban a Kempelen Farkas utcában első 
emeleti, 53 nm-es, 2 szobás, nagy erkélyes, 
gázfűtéses lakás szigetelt házban, új nyílás-
zárókkal, új konyhabútorral eladó. Ár: 14,5 
M Ft. Érdeklődni: 30/535-7946.

komlóstetőn a Szeder utcán 56 nm-es, 2 
szobás, erkélyes, szigetelt panellakás szép 
panorámával, saját pincerésszel tehermen-
tesen eladó! Ár: 9,5 M Ft. Tel: 0670-428-
3680.

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 belvárosában eladó egy 65 m2, 2 
szobás, erkélyes, gázcirkó fűtéses, klímás 
lakás a 4. emeleten. A házban lift van. Tel.: 
0630/382-1920.

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

Miskolc, Újgyőri főtéren eladó 55 m2-es, 
felújított, 2. emeleti lakás. Ár: 12,5 M Ft. 
Tel.: 30/3400-486.

egri, belvárosi lakás eladó. Tel.: 06-30/472-
9141.

Miskolcon, a Fehérakác lakóparkban, zárt 
parkos udvarral, 44 nm-es, erkélyes jó álla-
potú tetőtéri nagy garzon, tehermentesen 
eladó! Ár: 13,5 M Ft. Tel: 0670-383-3710.

siófoki lakások- nyaralók 80-120 m2-ig 
eladók. 19,9 millió Ft-tól. Tel.: +36-30/9366-
600.

l a k á s k e r e s é s  
a Doxabi Ingatlan keres Miskolc területén 
eladó lakásokat, családi házakat, telket, 
meglévő ügyfelei részére, teljes körű ügy-
intézés. 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.

Ha adna, HA venne, kicsit vagy nagyot, HA 
keres, HA kínál, kezdje a SZINVA-HÁZ ingat-
lannál! Tel.: 20/937-6119.

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

Miskolc egész területén keresek lakást, 
garzontól 3 szobásig, készpénzes érdeklő-
dőim részére. Külföldi partnercéges kapcso-
lat, gyors eladás! Hívjon: 30/535 7946.

a l B é r l e t k í n á l a t
Miskolc, Kilián városrészen, a Munkás 
utcán 36 nm-es, 2. emeleti jó állapotú erké-
lyes lakás kiadó! Ár: 60.000 Ft/hó + rezsi. 
A beköltözéshez 3 havi kaució szükséges. 
Tel: 0670-383-3710.

Miskolc, Kilián-dél Irinyi utcán 50 m2-es, 
gázos, részben bútorozott fiatalos lakás 
hosszú távra, dolgozó fiatal párnak kiadó. 
Ár: 70E/hó+kaució. Tel.: 70/3383-936.

é p í t é s I  t e l e k

Miskolc-pereces kertváros elején az 
erenyői buszmegállónál 30%-ig beépíthe-
tő belterületi, összközműves építési telek 
eladó. Ár: 2,7 M Ft. Tel.: 70/3383-936.

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 

nyékládházi hegyoldalban 3700 m2-es 
zártkert lakóházzal eladó. Tel.: 0620/356-
3356.

Onga kishegyen eladó 1 holdas terület. Tel.: 
0646/364-300.

Ü d Ü l ő ,  n y a r a l ó

siófok-üdülőövezetben nyaraló olcsón, 
15e Ft/5 fő/nap kiadó, heti váltásban, 
pótágyazható (4-5 főre). Tel.: 06-20/285-
1958.

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 közvetlen útcsatlakozás-
sal rendelkező iparterület ár alatt eladó. Ár: 
83 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. 
110000-220000/hó+rezsi+2 hó kaució. 
Tel.: 30/227-2273. 

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

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

VásárOlnék lakatos, bádogos 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-nyugati 
autókat 5-30 Ft/kg áron, elszállítással. 
Tel.: 0630/219-2182.

régi motorkerékpárokat, Velorexet vásárol-
nék 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.

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 .

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

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: 2019/13. 

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

MTI
HÍRFELHASZNÁLÓ

LAKÁS- ÉS CSALÁDI HÁZRA

ENERGETIKAI
TANUSÍTVÁNY

(ZÖLDKÁRTYA)

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

Apró
TELJES KÖRÛ 

LAKÁSFELÚJÍTÁS!
% 20/246-50-72 

Most 20% akció! 
Kék Bástya Ingatlan

PÁ LYÁ Z AT I  F E L H Í VÁ S
az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság  (3530 
Miskolc, Vörösmarty u. 77., Telefon: 46/516-600, 
www.emvizig.hu) egyfordulós nyilvános pályázati 
eljárás keretében bérbe adja a Magyar Állam tulaj-
donában és az ÉMVIZIG – Kiíró – vagyonkezelésében 
lévő Miskolc 4432/14 hrsz-ú, természetben a 3527 
Miskolc, Besenyői u. 30. szám alatti 3 ha 3887 m2 
alapterületű ingatlanon található három darab - 
egyenként 12,5 m2 nagyságú - rakodó területrészt, 
amelyek elhelyezkedését a pályázati dokumentáció 
tartalmazza. 

A nyertes ajánlattevővel legfeljebb 
5 éves határozott időtartamra köthető 
bérleti szerződés. 
A pályázati dokumentáció letölthető 
a Kiíró honlapjáról, az alábbi címről: 
http://www.emvizig.hu/Palyazat/Parkoloberlet2019.asp 

Ajánlattételi határidő: 
2019. április 25. napja 9 óra 30 perc

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Európai Szociális
Alap

GINOP-5.3.3-15-2015-00002
Észak-Magyarországi JOGpontok
2019.03.21.
KERESKEDŐK ÉS VENDÉGLÁTÓK
ORSZÁGOS ÉRDEKKÉPVISELETI SZÖVETSÉGE KISOSZ

SAJTÓKÖZLEMÉNY
MUNKAÜGYI KONFERENCIA 
AZ ALTERNATÍV VITARENDEZÉS KERETÉBEN

A Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége KISOSZ munkaadói és munkavállalói érdekképvise-
letekkel együttműködve működteti az ingyenes jogsegélyszolgálatot az Észak-Magyarországi régióban, amelynek kereté-
ben a szervezetek közösen létrehozták a Munkaügyi Tanácsadó és Vitarendező Szolgálatot.  
Az új intézmény megismertetése céljából a KISOSZ többször jelentetett meg tájékoztatót az ennek keretében nyújtott 
szolgáltató tevékenységről, amelynek célja a kollektív jellegű munkaügyi problémák, vitás helyzetek kölcsönös kompro-
misszum útján történő megoldása. Az új intézmény működésére különösen szükség volt az elmúlt időszakban a béreme-
lésekkel kapcsolatos problémák, valamint a kötelező túlóra felemelése és elszámolásának három évre történő eltolása 
miatt, hiszen ez alapvetően érintette a munkáltatók és a munkavállalók kapcsolatát. Az alternatív vitarendezésre vonat-
kozó programelem a projekt során áprilisban kerül értékelésre, és megállapítható, hogy az Európai Uniós támogatásból 
működtetett programban a szolgáltatással kapcsolatos indikátor a megkeresések tekintetében már teljesült. Az Észak-Ma-
gyarországi szolgálatot Dr. Tóth Hilda vezeti, irányításával a program szakértői köre folyamatosan biztosítja a megkeresé-
sek nyomán a tanácsadási tevékenységet, új kollektív szerződések megkötését vagy a régiek felülvizsgálatát a munkajogi 
szabályok változása után. 
A Munkaügyi Tanácsadó és Vitarendező Szolgálat tevékenysége során a kezdeményezők és az eljárásokban résztvevők 
számára teljes anonimitást és titoktartást biztosít, ezért nyilvános rendezvényein is kizárólag a felmerült problémákról és 
jogesetek általánosságairól adhat tájékoztatást. Ez garancia a kezdeményezők részére, ugyanakkor a szolgáltatás jellegét 
szakmai konferenciákon is bemutatják. Az idei konferencia munkacíme: „Munkaügyi kapcsolatok kihívásai: jelen és jövő”, 
megrendezésére április 9-én kerül sor Miskolcon, amelyről a helyi médiákon keresztül az érdeklődőket és a szakmai közvé-
leményt folyamatosan tájékoztatni fogjuk. 
Az Észak-Magyarországi programot vezető KISOSZ szakértői és projektmenedzsmentje bíznak abban, hogy a konferenciá-
nak és az eddig elvégzett munkának köszönhetően a régióban is egyre többen veszik igénybe a szolgálat tevékenységeit, 
amely az egyszerű tanácsadástól kiterjed a konkrét problémák felek közötti egyeztetésének elősegítéséig a kollektív jelle-
gű munkaügyi problémák megoldása érdekében. A program sikerét mutatja, hogy a jogsegélyszolgálati tevékenység és 
ezen belül a Munkaügyi Tanácsadó és Vitarendező Szolgálat működése a következő két és fél évben is elérhetővé válik, 
mert az erre vonatkozó pályázatban megjelent a kiírás, és az eredményéről döntés is született.
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Felvásárlás! Pannónia Hotel Miskolc, Kos-
suth u. 2. április 09. április 30. május 28. 
10-14 óráig. Törtarany-fazonarany, brili-
áns ékszerek, karórák-zsebórák, ezüst tár-
gyak, festmények, antik bútorok, forga-
lomból kivont valuták, régi lakástextíliák 
(horgolások-csipkék-hímzések),  hagyaték.
louisgaleria.hu,  email: lakatos@mconet.hu  
Tel.: 06-30/944-7935.

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

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

á l l a t

tojótyúk, 599 Ft/db. Szép tollas, kiváló-
an tojó, ingyenes szállítással. Tel.: 06/70-
240-13-31.

tyúkvásár! Sajólád Gyömrőpusztán április 
04-13-ig, vasárnap kivételével 09-13 h-ig. 
Ár: 500 Ft/db. Tel.: 0620/252-2373.

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 termelőtől. 
Tel.: 70/327-4629 AA5917945.

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

konyhakész, kalodás tűzifa számlával 
12E Ft/m3, ömlesztve is. Ingyenes kiszál-
lítás. Tel.: 06-70/590-4645, 06-30/630-
3154. AA5917776.

e G y é B  k e r e s é s

akármilyen vas-, fémhulladékot vásáro-
lok. Hétvégén is. Tel.: 70/534-5971.

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

Hibás LCD tv veszek 1 000-5 000ig. Hibát-
lant 5 000-50 000ig. Hifit más műszaki cik-
ket. Tel.: 30/435-0173.

Ingyen elszállítom bútorait, hagyatékot, vas-
hulladékot, lakáskiürítés, lomtalanítás gará-
zsát, pincéjét háztartási gépét, hétvégén is. 
Tel.: 06-30/257-1392

Ingyen elszállítom üzemképtelen háztartási 
gépeit, bútorait. Tel.: 0630/964-9572.

Ingyen lomtalanítás, lakáskiürítést válla-
lunk használható dolgokért. Tel.: 20/353-
4938.

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

személyautókat, vashulladékot vásárolok. 
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

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

Fák szakszerű kivágása, gallyazás,  sövény-
vágás, bozótirtás, gallyak, levelek elszállí-
tása, fűkaszálás rövid határidővel, garancia 
vállalással. Tel.: 20/433-3119

Fakivágás, kerttisztítás, bozótirtás, igény 
szerint zöldhulladék elszállítás. Tel.: 
0620/320-4575

Festést, burkolást, kőműves munkát, gipsz-
kartonozást, vízvezeték szerelést, bontást, 
lakásfelújítást vállalunk. Tel.: 0670/518-
7070.

Jóslás magyar és cigány kártyából. Szere-
lem kötés, rontás levétel. Tel.: 0646/353-
518, 0620/247-4058.

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

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. 

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

palatetők bontás nélküli felújítása, bitu-
menes zsindellyel, lemeztetők készítése. 
Ingyenes árajánlat!  ww.palatetojetfelujitjuk.
hu  Tel.: 0670/9488-087.

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.

szobafestés, tapétázás megbízha-
tó, tapasztalt szakembertől. Zihor Tibor 
06-70-333-7866.

Vállaljuk kerítések, csatornák, korlátok, 
teraszok, garázsok javítását, festését, stb. 
Tel.: 20/923-4251.

M u n k a H e l y e t  k í n á l

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

800.000 Ft kezdő kereset. Nemzetközi 
médiacsatorna területi képviselőt keres. 
Laczkó Anna 30/261-6261.

BetanítOtt munkásokat keresünk, 
Győr-Moson-Sopron megyei munkavég-
zésre. Nők és férfiak jelentkezését egy-
aránt várjuk, ingyenes szállással. Elvárás 
8. általános iskola. Tel.: 30/709-3150, 
70/236-7297. Qualiti Job.

Boczkó&Boczkó Kft. munkájára igé-
nyes munkavállalókat keres, ajkai, 
pétfürdői telephelyére bádogos előké-
szítő munkák műhelyben történő mun-
kavégzésére, valamint hőszigetelési és 
fémlemez burkolási munkák építkezése-
ken történő munkavégzésére. Pályakez-
dők jelentkezését is várjuk. Iskolai elő-
képzettség nem szükséges. Érdeklődni 
+36/30/792-6377 telefonszámon 8-16 
óráig lehet, illetve a fényképes önéletraj-
zokat az  iroda@boczko.hu  e–mail cím-
re kérnénk megküldeni.

CO hegesztőket, lakatosokat keresünk Kecs-
kemétre, nettó 1200-1600 Ft/ óra+ prémi-
um. 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.

Gyakorlott villanyszerelőket keresünk 
németországi munkavégzésre! Tel.: 06/70-
334-6020. Nivella Kft.

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, prémi-
umot, cafeteria-t, bérelőleget is biztosí-
tunk. Érd.: 06-70/600-9021 -JOBmotive 
Kft.

kft. 8 órás munkakörbe bolti eladót keres. 
Munkarend és bérezés megegyezés szerint. 
Azonnali kezdéssel. Jelentkezni:  lukacs.
jozsef@bv.gov.hu  Tel.: 06-30/248-6133 
(visszahívom). Adorján-Tex. Kft.

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

Győri fémipari partnerünkhöz keresünk 
betanított munkás, géplakatos, CNC-
gépkezelő, autószerelő, villanyszere-
lő munkakörbe dolgozókat. Amit bizto-
sítunk: versenyképes fizetés, cafeteria, 
szállás, munkába járás, hazautazási 
támogatás, bérelőleg. Tel.: 06-70/415-
9021 -JOBmotive Kft.-

Hajdúnánásra keresünk rajzról önállóan 
dolgozni tudó lakatosokat. Tel.: 20/440-
8355. Nivella Kft.

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

Megváltozott munkaképességű TAKARÍ-
TÓT keres 6 órás munkavégzésre a mis-
kolci Szatmári Szakáruház. Elvárás: 8 álta-
lános, takarítási tapasztalat, legalább 40%-
ban csökkent munkaképesség. Telefon: 
70-933-7863.

konyhai kisegítőt keresek kiemelt fizetéssel 
nyári idénymunkára (balatoni, Gyenesdiás) 
vendéglőbe, szálláslehetőséggel, hús-
véttól szeptember végéig. Stéger Timót: 
+36-30/353-7545.

székesfehérvári ruhaválogató üzembe egy-
műszakos munkarendbe betanított munká-
sokat keresünk! A munkaidő H-P-ig 8-17 
óráig tart! Szállást biztosítunk! Jelentkez-
ni fényképes önéletrajzzal a  textradekft@
gmail.com  címen lehet. (Textrade Kft.)

szlovákiába keresünk bitumenes tető-
szigetelőket azonnali kezdéssel. Jelent-
kezhetnek csoportok vagy magánszemé-
lyek. Kiemelt bérezés! Szállás biztosítva! 
Pontos információ a munkával kapcsolat-
ban ezen a telefonszámon kapható: +421 
948 724 545, e-mail:  mel83ku@gmail.com  
(HaškováLuèenec).

tapasztalt, gyakorlattal rendelkező nehéz-
gépkezelőket keresünk forgókotróra, dózer-
re, homlokrakodóra, gréderre, országosan. 
Teljes munkaidőben foglalkoztatva, hosszú 
távra! Kiemelkedő bérezés Szállást biztosí-
tunk.Gerulus Kft: 06306886498

török kozmetikai céghez (Farmasi Kft) 
keresek munkatársakat! Jelentkezni itt 
lehet:  munkajelentkezes2019@gmail.
com

M u n k a H e l y e t  k e r e s

szakképzett szociális gondozó, ápoló 
gyakorlattal betegápolást vállal. Takarí-
tás, bevásárlás is. Tel.: 70/266-3908.

k I e G é s z í t ő  M u n k a

Fiatalos, nyugdíjas férfi, jogosítvány-
nyal részmunkaidős munkát keres. Tel.: 
0620/966-0403.

takarítói munkát 4 órában alkalmi jövede-
lem pótlásként keresek. (Megbízható). Tel.: 
0670/207-4619.

t á r s k e r e s é s

165/60/74 é. ffi keresi korban hozzá illő 
hölgy társát. „Tavasz” jelige.

36 éves miskolci kedves fiatalember komoly 
kapcsolatra megismerkedne egy kedves 
lánnyal, nővel. Facebook: Gergely Ferenczi 
Miskolc. Tel.: 0620/541-1859.  gergely.
ferenczi@hotmail.com

nyugdíjas férfi 74 éves, társat keres. 
„Remény” jelige.

természet kedvelő özvegyasszony keres 
hasonló adottságokkal komoly férfit 75 éve-
sig. „Hóvirág” jelige.

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 .

Hajdúszoboszlói üdülés félpanzióval 
13.900 Ft/fő/3 éj, 22.500 Ft/fő/7 éj.  www.
frankvendeghaz.hu  Tel.: 0630/944-9398, 
0630/977-6495.

Telefon: 
20/363-0209 

Szobafestést, 
gipszkartonozást,
laminált padlózást,

vállalok!
és burkolást

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 

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. hosszútávra keres  

minikotró gépkezelőt.
Kezdők jelentkezését is várjuk

fényképes önéletrajzzal: 
ujmunkatars.miskolc@gmail.com

Mobil: +36-20/360-2126

Győrbe keresünk szerkezet
lakatosokat, szerszámkészítő
lakatosokat, CO hegesztőket,

CNC gépkezelőket,
autószerelőket, vasúti jármű
szerelőket, mezőgazdasági

gépszerelőket,
villanyszerelőket, kovács

szakmunkásokat, férfi
betanított munkásokat!
Hosszú távú folyamatos
munkavégzésre. Szállás,

utazás biztosítva. Érd.: 8-16-ig.
Tel: 20/440-8355, Nivella Kft.

Miskolc egész területére 
keresünk profi 

szórólap 
terjesztő(ke)t 

bérházak levelesládájába 
való terjesztéshez.

& 06-70/3383-936   

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!

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

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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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
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2019. március 29. (péntek)
18:00 ESZTENÁS TÁNCHÁZ
 Esztenás gyermektáncház, Agyagbanda moldvai táncház
 Az Esztenás táncház pénteken, három zenekar közreműködésével, 

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

 Helyszín: Miskolc, Városháztér
19:00 Kiev City Ballet - Rómeó és Júlia
 A Kiev City Balett számos elismerést 

tudhat magáénak. A közel kétszáz évvel 
ezelőtt megalakult Kijevi Állami Színház 
kiváló táncművészei évről évre kiemel-
kedő és pro� produkciókkal örvendez-
tetik meg a közönséget. A méltán híres 
társulat Magyarországra látogat és a 
Balett történelem egyik legnagyobb 
klasszikusában a Rómeó és Júliában 
láthatjuk kiteljesedni a felülmúlhatatlan táncművészek tánctudását.

 Jegyár: 7900 Ft, 6900 Ft, 5900 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: Művészetek Háza Miskolc 
20:00 Kistehén @ Miskolc
 Helyszín: Helynekem Miskolc, Széchenyi István út 30.
22:00 Bárány Attila 
 Helyszín: Stamp Club Miskolc, Szinva Terasz
2019. március 30. (szombat)
Cinema City Miskolc Plaza moziműsor
 A királynő kutyája mb. 10:00, 11:30, 13:30, 15:30
 Bazi nagy francia lagzik 2. mb. 12:15, 16:00
 Családi bunyó mb. 13:45, 18:00, 19:30, 21:40
 Dumbó mb. 10:40, 15:20
 Dumbó 3D mb. 13:00, 17:40, 20:00
 Egy kutya hazatér mb. 11:00
 Elrabolt világ mb. 13:00, 17:20, 20:10, 22:20
 Így neveld a sárkányodat 3. mb. 10:00, 13:30
 Így neveld a sárkányodat 3. 3D mb. 11:20, 15:40, 17:50
 Instant család mb. 11:20, 22:10
 Marvel Kapitány mb. 11:45, 16:45, 19:15, 21:40
 Marvel Kapitány 3D mb. 14:15, 17:45, 20:15
 Mi mb. 10:30, 13:00, 15:30, 18:00, 20:30, 22:20
 Túltolva mb. 14:30, 16:30, 18:30, 20:30, 22:30
 Zöld könyv - Útmutató az élethez mb. 15:10
Bolondos hétvége

 Április elseje a bolondok napja! Mi előre hozzuk a bolondozáso-
kat és összekötjük a szerencsével! Március 30-31-én felállítjuk 
a Kalandpark szerencsekerekét a pénztárnál, ahol mindenki 
kipörgetheti a saját mulatságát! Így nyerhetsz kedvezményes 
attrakcióhasználatotvagy épp kalandparkos ajándéktárgyakat! Ha 
pedig jelmezben érkezel, garantáljuk, hogy minden attrakciónkat 

féláron veheted igénybe!
 Helyszín: LILLAFÜREDI SPORT- ÉS KALANDPARK
6:30 TÚRA: Jókai Emléktúra. Bővebb információ: http://tardona.hu/

oldal/43/jokai-emlektura. Táv: 12+6 km. Szint: 650 m. Indulás: a Búza 
térről 6:30 órakor induló VOLÁN autóbusszal Kazincbarcikára, onnan to-
vább 7,50 órakor Tardonára. Túravezető: Pokó József. www.helyiipar.hu

7:30 Túra Komlóstetőre. Túravezető: Makár Bence. Táv: 17,1 km. Szintemel-
kedés: 558 m. Találkozó: 7:30-ig Majális Park végállomáson. A gyalogtú-
ra útvonala: Majálispark – Gulicska – Fehér-kő-lápa – Bükkszentkereszt 
– Sűrű-bérc – Szederbokor – Komlóstető. Érkezés: Komlóstetőre, a 
Lomb utcai 19-es, 67-es buszmegállóba, ahonnan busszal 10 perc alatt 
elérhető az Újgyőri Főtér. Miskolci Egyetem Természetjáró Szakosztály 
szervezésében.

8:15 TÚRA: Szépúton a Nagy-mezőre. Ómassa - Vadász-völgy feletti erdő-
gazdasági út - Csipkés-kút - Nagymező - Jávorkút – Ómassa. Találkozó: 
Felső-Majláthona 8 óra 15 perckor induló 15-ös autóbusznál. Túraveze-
tő: Viszlai Zsoltné. Táv: 13 km. Szint: 450 m. www.mvsctura.hu

8:15 TÚRA: Pisztrángkeltető – Dolomit-bánya – Nyavalyás-tető – Olvasz-
tó-tető – Őskohó. Táv: 10 km. Szint: 240 m. Indulás: a Felső-Majláthról 
8:15 órakor induló 15. sz. autóbusszal. Túravezető: Fejér Ildikó. www.
helyiipar.hu

10:00 Templom túra
 Helyszín: Avasi Református Templom Miskolc, Papszer utca 14.
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 dombokon pedig ekkor már 
bontja lila szirmait a törékeny leánykökörcsin. Találkozó: 
Jósvafő, Kúria Oktatóközpont és Lovasbázis. Hossza, időtarta- m a : 
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
10:00-14:00 INGYENES Kézimunka Tanfolyam és 
 Kézműves Foglalkozás Felnőtteknek
 Havi rendszerességgel. Első időpont: 2019. március 30. 10:00-tól. A 

foglalkozást tartja: Forgó Eszter. Ami megtanulható nálunk: Horgolási 
alapok, pólófonal-, dekoráció-, ékszer készítése. Dekupázs technika és 
textil festés alapjainak megismerése.És még sok más érdekesség! Érdek-
lődni: 06 46/508-909

 Helyszín: VOKE Vörösmarty Mihály Művelődési Ház, 
 Miskolc, Lenke u. 14/a.
11:00 Ciróka Babakoncert - Miskolci Szimfonikus Zenekar
 Helyszín: Vigadó

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.  Helyszín: Diósgyőri vár

17:00 St.Martin Koncert 
 Jegyek a helyszínen rendelhetők! 
 A belépő 4900 Ft
 Érd.: Ducsai Ágnes +36 70 394 2645
 Helyszín: Grál pince Miskolc, Görömbölyi pincesor
17:00 MISKOLC VIRTUÓZAI 
 - A REMÉNYI EDE KAMARAZENAKAR HANGVERSENYE
  A Reményi Ede Kamarazenekar Alapítvány a Virtuózok c. tehetségkutató 

műsor mintájára versenyt szervezett Miskolcon, a helyi zeneiskolák és 
zeneművészeti szakközépiskola diákjai között. A legtehetségesebbek 
szólistaként léphetnek fel a kamarazenekar hangversenyén a Művésze-
tek Házában. Közreműködnek a miskolci zeneiskolák és a Bartók Béla 
Zeneművészeti Szakközépiskola válogatott növendékei. Művészeti veze-
tő: Kriston Tamás. Jegyek a Filharmónia jegypénztárában kaphatók 800 
Ft-os áron.

 Helyszín: Művészetek Háza Miskolc, Rákóczi u. 5.
20:00  The Carbonfools koncert - Helyszín: Helynekem, Miskolc
20:00 ÉJSZAKAI FÜRDŐZÉS
 Kapcsolódjon ki a Miskolctapolca Barlangfürdő éjszakai fürdőzésén! 

Minden SZOMBATON 20.00 – 24.00 óra között! Medencezárás: 24.00 óra. 
Fürdőzárás: 00.30 óra. A belépőjegy egységesen 2000 Ft/fő, mely 20.00 
– 23.00 óra között vásárolható meg. Az ár a beltéri medencék (a gyermek 
medencék kivételével) igénybevételére jogosít. Szaunapark is rendelke-
zésre áll az éjszakai fürdőzés ideje alatt. A szaunabelépő egységesen 
1000 Ft/fő (fürdőbelépőjegy mellé vásárolható).  A szauna belépőjegy 
megváltásával ingyenesen 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 vehetnek az éjszakai programon. Az éjszakai fürdőjegy 
és a szauna belépőjegy vásárlásakor kedvezmény igénybevételére nincs 
lehetőség.

 Helyszín: Miskolctapolca, Barlangfürdő
20:00-23:00 Generátor koncert -  A rendezvény jellege: batyus rock mulatság.
 A részvétel feltétele a szokásos csekély terembérleti hozzájárulás hely-

színen történő meg�zetése.
 Helyszín: Felsőzsolca, Pokol Csárda udvarában
22:00 Szecsei & Jackwell  -  Helyszín: RockwellClub Miskolc, Egyetemváros
2019. március 31. (vasárnap)
7:08 TÚRA: Gerincutak szép kilátóhelyekkel (közös túra MHTE-DTSK). 

Jósvafő - Kajta - Malom-út-tető - Éger turistaház - Nyíres-dűlő - Torna-
kápolna - Borház-tető – Perkupa. Találkozó: aTiszai pályaudvaron a 7 óra 
08 perckor Tornanádaskára induló vonatnál. Jegyváltás Jósvafő-Aggtelek 
állomásig, továbbutazás autóbusszal. Túravezető: Bencze István. Táv: 15 
km. Szint: 350 m. www.mvsctura.hu és www.helyiipar.hu

8:30 TÚRA: Virágkereső túra. Bükkszentkereszt - Som-hegy - Sűrű-bérc 
- Nagy Száraz-völgy – Komlóstető. Találkozó: a Búza-térről 8 óra 30 
perckor Bükkszentkeresztre induló buszon. Túravezető: Ruszkai Gábor. 
Táv: 10 km. Szint: 250 m. www.mvsctura.hu

10:30-11:15 A rút kiskacsa - Helyszín: Miskolci Csodamalom Bábszínház 
2019. április 1. (hétfő)
19:00 Bass-O-Matic -  Helyszín: GrundCafe Miskolc, Széchenyi István út 27.
2019. április 3. (szerda)
8:30 TÚRA: Lillafüred – Lencsés-oldal – Lencsés-forrás – Lilla-barlang – 

Galya-kapu – Andó-kút – Ortás tető – Vadaspark – Herman Ottó Em-
lékpark. Táv: 12 km. Szint: 250 m. Indulás a Felső-Majláthról 8,30 órakor 
induló 5. sz. autóbusszal. Túravezető: Sasvári Gyula.  www.helyiipar.hu

2019. április 4. (csütörtök)
17:00-19:00 A jövő házipatikája
 doTERRA terápiás minőségű esz-

szenciális olajok. Gyógyszermentes 
egészségmegőrzés és gyógyulás le-
hetőségei a gyógynövények erejével! 
ILLATOZHATOD, IHATOD, EHETED, KENHETED!

 Ezen felül konkrét betegségek, tünetek kezeléséről lesz szó, konkrét 
gyakorlattal. Az előadáson sokféle olajat ki is próbálhatsz!

 Amit feltétlen hozz magaddal: papír, toll, nyitott szív és értő fülek.
 Várlak szeretettel, a hely befogadóképessége miatt, feltétlen fontos az 

előzetes bejelentkezés!  Szervező: Gyuris Annamária 30/834-1342
 Helyszín: Miskolc, Arany János 10. 
2019. április 5. (péntek)
9:00-20:00 14. DVTK-Avas Kupa -  14. alkalommal rendezik meg az Avas Kupát a 

műkorcsolya szerelmeseinek. A belépés ingyenes!
 Helyszín: Miskolci Jégcsarnok 
2019. április 6. (szombat)
7:00-13:00 Miskolczi Veterán Vásár
 Helypénz árusoknak: 1.000 Ft
 Látogatóknak, vásárlóknak a belépés ingyenes.
 Helyszín: Praktiker parkolója 
11:00, 16:00 Tompeti 10 - Jubileumi koncert
 DUPLA ELŐADÁS!
 Tompeti és Barátai idén, 2019-ben 

ünnepli 10. születésnapját. E jeles al-
kalomból országos jubileumi turnéra 
indul a zenekar 10 városba. A jubile-
umi koncertek különlegessége, hogy Tompeti és Csillagszemű mellett 
színpadra lép Gar�eld és Sütiszörny is. Helyfoglalás érkezési sorrendben! 
Online jegyvásárlás kizárólag itt: www.tixa.hu/tompeti_miskolc1

 1990 Ft/fő (gyerek, felnőtt egységes) - 1 éves kor alatt ingyenes!
 Helyszíni jegyvásárlás közvetlenül a koncert előtt, ha nem fogy el min-

den jegy online! - 2500 Ft/fő (gyerek, felnőtt egységes) - 1 éves kor alatt 
ingyenes!  Helyszín: Miskolc, Ady E. Szabadidő és Kult. Közp.

11:00-14:00 Fúvós hangszerek bemutatója 
 Várbelépővel látogatható! Helyszín: Diósgyőri Vár 
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.
19:00-21:30 Beatles vs Rolling Stones -  The BlackBirds és Stoned zenekarok
 Sztárvendégek: Dolák-Saly Róbert, Vitáris Iván (Ivan & the Parazol)
 Közreműködik: Fourtissimo fúvosok, Milibák Kvartett
 A koncert 150 perc egy szünettel. Jegyár: 4900 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 7. (vasárnap)
10:00-18:00 Papagáj kiállítás
 A kiállításon többek közt láthatók 

lesznek, hullámos papagájok, nimfák, 
kanárik, zebra pintyek néhány külön-
leges érdekes színpompás papagájok 
mint, kék-sárga ara,zöld szárnyú ara, rozella, amazon, nemes, jákó és 
a maluken kakadu. Nagyjából 30-faj csodálható meg. Belépő jelképes 
egységesen: 600 Ft/fő

 Helyszín: VOKE Vörösmarty Mihály Művelődési Ház 
11:00-15:30 Fegyvermustra -  Várbelépővel látogatható!
 Helyszín: Diósgyőri Vár, Borozó
2019. április 12.-14. (péntek-vasárnap)
10:00 Vasútmodell kiállítás 
 A gyermekek és a felnőttek közelebbről betekinthetnek a vasút és a mo-

dellezés világába. Belépőjegyárak:  Felnőtt: 700 Ft. Gyermek (14 éves kor 
alatt): 500 Ft. Helyszín: Miskolc, Gömöri Pályaudvar.

2019. április 13. (szombat)
17:30 Masha és a Medve Mesemusical
 A gyerekek körében közismert és imádott animá-

ciós sorozat színpadi adaptációja sok-sok dallal, 
tánccal, humorral és látványos díszletekkel.

 Helyszín: Miskolc, Művészetek Háza, Rákóczi u. 5.
2019. április 17. (szerda)
18:00 Dr. Papp Lajos professzor előadása
 Dr. Papp Lajos, a világhírű magyar szívsebész és tudós különleges és 

különös elméleteivel már sokszor került az érdeklődés középpontjába. 
Most Miskolcra látogat, hogy megossza gondolatait az érdeklődő közön-
séggel. Helyszín: Miskolc, Tudomány és Technika Háza

2019. április 20. (szombat)
18:00 II. Miskolci RETRO Fesztivál
 A nagy sikerű, óriási telt házas I. 

Miskolci Retro Fesztivál után, itt a 
második felvonás. Hatalmas kibő-
vített látvány és show technika, 8 
sztárvendég/1 világsztár/2 retro 
házigazda dj/12 hostess, ajándékok és egy óriási leírhatatlan élmény a 
LEGENDÁS korosztálynak. Helyszín: Miskolc, Generali Aréna.

2019. április 26-28-ig (péntektől vasárnapig)
8:00-18:00 Miskolc  Rallye 2019 
 - Országos Rallye Bajnokság 2019
 2. futam ORB, ORC, R2, Historic

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 elérhető a könyvtár honlapján (www.rfmlib.hu). A fődíj gazdag 
programot kínáló – ingyenes – olvasótábor a Bogácsi Thermálfürdő Kft. által üzemel-
tetett i�úsági táborban 2019. július 8-tól 12-ig.
II. Rákóczi Ferenc Könyvtár Miskolc, Görgey Artúr u. 11. 
Április 5., 15.00 Bócz Sándor Operabarátok Klubja. Bizet: Gyöngyhalászok 
József Attila Könyvtár Miskolc, Szentpéteri kapu 95. 
Április 4., 15.30–17.45 Lurkótanya. „Itt a tavasz, halihó, Fütyül már a kis rigó.” 

Tavaszi kézműves foglalkozás. Várják az alkotni vágyó gyermekeket
Április 2., 14.00 A Magyar Rákellenes Liga Miskolci Szervezetének összejövetelei
Április 4., 16.30–21.30 Gémeskút Társasjátékklub
Móra Ferenc (Avasi) Könyvtár Miskolc, Klapka Gy. u. 2.
Április 2., 10.00 Okos világ. Foglalkozás idősek számára az okoseszközök haszná-

latáról. Előzetes bejelentkezés szükséges, ill. az időpont változhat a 
jelentkezők igényeinek megfelelően

Április 3., 10.00 Okos világ. Foglalkozás idősek számára az okoseszközök haszná-
latáról. Előzetes bejelentkezés szükséges, ill. az időpont változhat a 
jelentkezők igényeinek megfelelően

Szabó Lőrinc Idegennyelvi Könyvtár Miskolc, Mindszent tér 2.
Április 1., 11.00 Koszorúzás Szabó Lőrinc szobránál. Megemlékezés a költő szüle-

tésnapja alkalmából. Közreműködik: Bujdos Mátyás (gitár), Somody 
Máté (ének) és a Szabó Lőrinc Általános Iskola diákjai

Április 1., 17.00 Közönségtalálkozó B. Tóth Erika Szabó Lőrinc-díjas újságíróval, 
szerkesztővel. Beszélgetőtárs: Filip Gabriella főkönyvtáros

Április 2., 14.00 Foltvarrók klubja. Ingyenes klubfoglalkozás a foltvarrás iránt 
érdeklődőknek minden hónap első keddjén 

Tompa Mihály Könyvtár Miskolc, Gyöngyösi István u. 1.
Április 6., 15.00–20.00 A Moly könyves közösség találkozója a könyvtárban 

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.

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 április 30-ig tart!)
JAVÍTÁST IS VÁLLALOK!
Telefon: 46/324-825

Mobil: 20/9425-788

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.

3527 Miskolc, Szinva u. 2-4. Telefon: +36-70/938-2035
Nyitva: H-P: 7–17:00, Szo.: 8–12-ig

1045 Budapest, Istvántelki u. 62.
Telefon: +36-70/938-2039

4400 Nyíregyháza, Orosi utca 15. 
Telefon: +36-70/938-2014

3300 Eger, Mindszenty Gedeon u. 23.
Telefon: +36-70/938-2016 

Az akcióban feltüntetett árak csak készpénzes és bankkártyás �zetés esetén érvényesek.

Az akció érvényes 
2019. 04. 1-től 
2019. 04. 30-ig

Tavaszi 
szezonnyitó 

akció!

Héra Belső
falfesték
15 liter
Darabár: 5990 Ft
Raklapos ár:  5890 Ft

Széria Glett
20 kg
Darabár: 3090 Ft
Raklapos ár:  2990 Ft

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

Csak

2 
napig!

BÚTORBESZÁMÍTÁSI AKCIÓ! Használt, régi bútorát az új bútor árába beszámítjuk!

BÚTORVÁSÁR
Globál Trend Bútor Kft.

Kiállítás helye: 
ITC Székház Miskolc, Mindszent tér 1. aula

2019. április 6-7. szombat-vasárnap, 10-18 óráig
Érdeklődni: 06-20/346-95-91
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