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törmelék, lom, hulladék
rendelésre: beton, föld, sóder

32,3,4,5,6,7,8 m -es
KONTÉNEREKKEL

Miskolc 02. hét
Nincs üzemeltető

Egyelőre senki nem jelentke-
zett üzemeltetőnek, pedig a ter-
vek szerint február 2-án át kel-
lene adni az új DVTK-stadiont. 
/3. oldal

Olyan stratégiai szerződést 
kötött az egyetem és a város, 
amely új minőségbe helyezi 
kapcsolatunkat - jelentette ki 
Prof. Dr. Torma András rektor. 
/11. oldal

A város és az egyetem

Új év, tiszta lap 
Legalábbis sokan így értelmezik a 
januárt, lehetőséget látva benne 
a változásra. Leggyakoribb új évi 
fogadalom a mozgás, a sportolás 
elkezdése. Az 5. oldalunkon arról 
olvashatnak, csoportosan sokkal 
könnyebb megtartani, betartani 
az év elején magunknak tett 
ígéreteket.

Fotó: Dreamstime
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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

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

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

Alfa Ékszer
akciói

PB gázpalack rendelés

LUXFERO
www.luxfero.hu

INGYENES házhozszállítással!

AKCIÓ!
Az akció kizárólag PB-gázpalack cseréjekor és a készlet erejéig érvényes!

RENDELÉSFELVÉTEL
06 46 303 503
Normál tarifával hívható telefonszám.
06 30 505 1364

Telefonos rendelés esetén 
ajándék 100 Ft kedvezmény +

Jogszabályváltozás miatt 
kizárólag előzetes 

megrendelésre tudjuk 
palackját kiszállítani!

SZERVO kormányművek, 
szivattyúk, kardántengelyek, 

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

www.autojavitasmiskolc.hu

Tel.: 06-20/409-39-29

Egyedi kedvezmény
Új helyen

Megbízható
minőségben

RELUXA
ROLETTA

REDŐNYÖK
ROVARHÁLÓ

SZAL.FÜGGÖNY
NAPELLENZŐK

Péchy László
árnyékolás-

technikai
szerelő

FEKETEFEHÉR SZAKBOLT
Miskolc, Batóház földszint 25. üzlet, 

a folyosó végén (a Ruhadoktor mellett) 
Január 21-ig kabátok 20%-al, 

egyes ruhák 40%-al és kardigánok 10%-al 
olcsóbban kaphatók!

Stílus DivatáruStílus Divatáru

MEGBÍZÁST VÁLLAL
 Ingatlanok eladása-vétele, 

bérbeadása, albérlet köz-
vetítés, kedvező lakáshitel, 

lakástakarék. 
 06-70/211-9237

Személyi

INGATLAN 
KÖZVETÍTŐ

SZŐRMEBUNDÁK
ÉS SAPKÁK

megrendelése, 
átszabása, javítása, 

tisztítása
SERES ZOLTÁN

Miskolc Dessew�y u. 15.
70/211-9237

A Jade Gold Kft.
(06-70/943-4744)

miskolci üzletébe 
ékszerbecsüst

felvesz. A motivációs levelet és a fényképes 
önéletrajzot az allas@aranyaruhaz.com 

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

a Sever Center Áruházban 2018. január 10-től február 28-ig!Óriási készletkiárusítás

Ne feledjék, minden nap várja 
minden kedves vásárlóját 

Miskolcon a Pesti úton 
a Sever Center Áruház!

MINDEN
 

termékeinket már

30-70%-os
engedménnyel, egyes termékeinket 

már 20-70%-os
kedvezménnyel kínáljuk.
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Szuper ügyek Új néven. Idén januártól a Bosch SG indítómotor és generátor üzletága Magyarországon is 
új tulajdonos alatt és új néven folytatja munkáját. A miskolci, 2500 fős üzem is SEG Automotive 
néven működik tovább. „ A név az új, de biztosítjuk a folytonosságot, különösképpen a telephelyi 
stratégia és munkavállalóink tekintetében.” - mondta Günter Schulze, a Starters E-Components 
Generators Automotive Hungary Kft. ügyvezető igazgatója.

Évek óta figyelem az érzése-
imet év vége és újév tájékán. 
A karácsony előtti hajrában ól-
mos fáradtságot érzek akkor 
is, amikor erre semmi okom 
nem lenne. Csaponganak ben-
nem a fent és lent élményei. 
Sírva fakadok megmagyaráz-
hatatlan okok miatt, majd a két 
ünnep között valami megnyug-
vás vesz rajtam erőt. Belső bé-
ke és erő, hogy aztán jöjjön a 
január eleji frissesség. Mintha 
kisütne a nap, tele vagyok hit-
tel és reménnyel. 
Ismerőseimmel beszélve kide-
rült: nemcsak velem játssza a 
természet ezt a játékot, hanem 
másokkal is. A mélységek és 
magasságok gyakori vendé-
gei ebben az időszakban azok-
nak, akik hagyják meghallani a 
belső hangjaikat. Az egészsé-
ges lélekkel megáldottak pedig 
úgy tekintenek a január elsejé-
re, mint egy újabb esélyre, ami 
megadatott számunkra. 
Szerb Antal Utas és Holdvilá-
gában - ami nem kifejezetten 
hurrá optimista mű - Mihály 
megjárja a lelke sötét bugyra-
it, de mégis úgy ítéli meg: ha 
az ember él akkor még mindig 
történhetik valami. És hogy mi 
történik meg velünk, az az em-
beri pszichét jól ismerők kuta-
tásai szerint tényleg nagyban 
rajtunk múlik. 
A Nők lapjában olvastam leg-
utóbb Richard Wisemanról, aki 
a Hertforshire Egyetem pro-
fesszora és szerencse kutatás-
sal foglakozik. Éveken keresztül 
több száz magát szerencsés-
nek és pechesnek tartó em-
ber életét kísérte figyelemmel. 
Interjúzott nőkkel, férfiakkal, 
tudóssal, gyári munkással a 
világ különböző pontjain. A leg-
fiatalabb alanya tizennyolc, a 
legidősebb nyolcvannégy éves 
volt. A professzor szerint a bal-
szerencsés emberek abban a 
meggyőződésben élnek, hogy 
életük pozitív eseményei pil-
lanatokon belül elenyésznek 
és visszatérnek a baljós, sötét 
fellegek. A magukat szeren-
csésnek gondolók múló epi-
zódként tekintenek a rosszra, 
mert mélyebb meggyőződésük 
azt sugallja: velük igazán nagy 
baj nem történhet. 
Tehát semmi sem bír olyan 
mindent elsöprő önbetelje-
sítő erővel, mintha meg va-
gyunk győződve a saját bal-
szerencsénkről vagy jó 
szerencsénkről. 
Így január elején, mi mást is kí-
vánhatnánk magunknak, mint 
a reményt. Azt a képességet, 
hogy legyen erőnk hinni a sa-
ját szerencsénkben.

SZI – Maros Éva

RÚZS

Remény Új évkezdet, tiszta  ■
lap. Legalábbis sokan 
így értelmezik a janu-
árt: lehetőség a válto-
zásra.

Bizonyított tény, hogy a 
csoportos mozgásformák 
során nagyobb százalékban 
érik el céljaikat a résztvevők, 
mintha egyedül vágnának be-
le az alakformálásnak, egész-
ségmegőrzésnek. A problé-
mákkal való szembenézést 
is a csoportterápiák segítik 
a legnagyobb sikerrel, hi-
szen mindig akad valaki, aki 
meghallgat, és mások élmé-
nyeiből, erejéből magunk is 
merítkezhetünk. Vagy ott van 
a vallás, ami egyesek szerint 
a legerősebb tömeghipnózis, 
míg mások az emberek hit-
ben való összekapcsolását 
látják benne, de egy biztos, 
a templomba járás is társas 
sport. Valami ilyesmi dolog 
lehet az újévi fogadalomté-
tel is. Az a tény, hogy sokan 
időzítik ilyenkorra az életük 

megreformálását, erőt ad a 
kitartáshoz. Hiszen számos 
ember vág bele a sportolásba, 
mond le a káros szenvedélye-
iről, vagy próbál meg egysze-
rűen jobb ember lenni, és ez 
egyfajta katalizátorként hat-
hat az egyénekre is. Ha nem 
is mindenki jár sikerrel, azt 
elmondhatjuk, hogy egyfaj-
ta jelenségről van szó, sőt, 
valószínűleg mi magunk is 
minimum eljátszottunk már 
az újévi fogadalom ötletével. 
Szóval az, hogy létezik, nem 

titok. Érdekesebb kérdés ta-
lán, hogy mik azok a célok, 
óhajok, amelyek a legtöbb 
ember szeme előtt lebegnek a 
pezsgős koccintás után ránk 
települő, lehetőségektől ter-
hes jövőnkben. 

Attila (43) 
Régóta bringázok, ez a 

sport a szenvedélyem. El-
határoztam, hogy idén már 
benevezek versenyekre is. 
Igaz, a bicaj, amit haszná-
lok, nem éppen erre lett 

kitalálva, de nem ez teszi a 
sportolót, úgy hiszem! 

Bogi (33) 
Nekem bejött tavaly is a 

fogadalmam, letettem a ciga-
rettát. Idén azt határoztam 
el, hogy jobban odafigyelek 
az egészségemre, és leadok 
néhány kilót. Úgy terveztem 
először csak napi néhány ki-
lométer futással kezdem, az-
tán ha belejövök, akkor akár 
egy teljes életmódváltás is 
kisülhet a dologból. 

Ádám (24) 
Az én helyzetem talán ki-

csit más, mint a többieké, 
én azt fogadtam meg január 
1-jén, hogy kijutok az idén 
Amerikába. Nemrégiben 
jöttem haza Angliából, és jó 
itthon lenni, de régi álmom 
teljesülne, ha az Egyesült Ál-
lamokban dolgozhatnék, és 
nem árt, ha erre folyamato-
san emlékeztetem magam. 

SZI - BM

Tervek és célok: még mindig divat az újévi fogadalom 

Egyelőre senki nem  ■
jelentkezett üzemelte-
tőnek, pedig a tervek 
szerint február 2-án át 
kellene adni az új DVTK-
stadiont.

A Közbeszerzési Értesí-
tőből január 5-én tudomást 
szerezhettünk arról, hogy a 
13,1 milliárd forintos, nem-
zetgazdasági szempontból 
kiemelt jelentőségű beruhá-
zásból épülő, 15 ezer férőhe-
lyes létesítmény öt eszten-
dőre szóló üzemeltetésére, 
hasznosítására, takarításá-
ra kiírt koncessziós pályá-
zatra senki nem nyújtott be 
ajánlatot. Elképzelhető az is 
- olvasható egyes sajtóorgá-
numokban -, hogy a pályázni 
kívánókat elgondolkoztatta 
az, hogy a 2017-18-as NB I-es 
szezon őszi átlag nézőszáma 

összesen 2714 volt. A költsé-
geknek a töredékét is kép-
telenség így, piaci alapon 
kitermelni. Az új diósgyőri 
stadion jelenleg is impozáns 
látványt jelent, és a borsodi 
megyeszékhelyen ráadásul 
szeretik is a labdarúgást a 
szurkolók. A csapat átmeneti 

otthonába, Debrecenbe is 
sok százan zarándokolnak 
el egy-egy találkozóra. A tri-
bün második emeletén 20 
úgynevezett sky-box (VIP-
hely) kap otthont, a hozzá-
juk csatlakozó társalgóval. 
Az arénában idővel koncer-
teket is terveznek tartani. 

Nemcsak Diósgyőrben nincs 
egyelőre üzemeletető, a 15 
milliárd forintos büdzsé-
ből elkészült szombathe-
lyi új sportkomplexumnak 
sincs gazdája, többszöri ne-
kifutásra sem találtak eddig 
üzemeltetőt.

 SZI - BGy

DVTK-stadion: egyelőre nincs üzemeltető

32018. január 12.
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a Daru utcán 55 nm-es, 2 szobás, igényes, 
felújított, hőszigetelt, tégla falazatú gáz-církó 
fűtésű sorházi családi ház nagy terasszal, kert-
kapcsolattal, melléképületekkel, tehermentesen 
eladó! Ár: 8,9 M Ft. Tel: 0670-701-2271.

a Diósgyőri városrészen, a Vörös utcán eladó 
egy különálló 400 nm-es telken egy 80 
nm-es, jó állapotú, tégla építésű családi ház. 
Ár: 13.990.000 Ft. Telefonszám: +36 70 603 
6037.

a Győri kapu déli oldalán 500 m2-es telken épült 
90 m2-es, 2 szobás, felújítandó családi ház 
garázzsal, melléképülettel eladó. Ár: 9.900.000 
Ft. Érdeklődni: +3670-611-1486.

a Tamási Áron utcán eladó egy jó állapo-
tú, háromszobás, 100 nm-es, tégla építésű, 
D-Ny-i tájolású családi ház 360 nm-es telek-
kel, 35 nm-es pincével. Ár: 20,9 M Ft. Tel: 0670-
701-2271.

a Csabai kapuban FŐ ÚTON SAROKTELKEN 375 
m2-es, 9 szobás, 2 fürdős, 2 konyhás, 3 lak-
részből álló családi ház ALKALMI ÁRON eladó. 
BEFEKTETÉSNEK IS KIVÁLÓ, iroda, rendelő, stb. 
Ár: 33 M Ft. Tel.: 06/30-227-2273.

edelényben a Borsodi úton, 2 szintes, tégla 
építésű, 5 szobás, tehermentes, összkomfor-
tos családi ház 2800nm telken, kis halastóval 
eladó. Ár: 13,9 M Ft. Tel: 0670-701-2271.

emődön a Völgy utcában tehermentes azonnal 
költözhető, vegyes falazatú, 2,5 szobás, gáz-
konvektor fűtésű családi ház 1100 nm kerttel, 
pincével, bő vizű kúttal eladó. Ár: 5,9 M Ft. Tel: 
0670-701-2271.

Hejőcsabán a Hejő utcában eladó egy 100 nm, 
beton blokk és tégla építésű, 2 szoba konyha, 
nyári konyha, kamrából álló családi ház 1270 
nm telken, több melléképülettel. Ár: 10,5 M Ft. 
Tel: 0670-701-2271.

Hejőcsabán a Töltés utcában eladó egy jó álla-
potú, tégla építésű, gázkonvektor fűtésű, 75 nm, 
2,5 szobás családi ház garázzsal, melléképü-
letekkel, pincével, 560 nm telekkel. Ár: 14,9 M 
Ft. Tel: 0670-701-2271.

Homrogdon 140 nm, összkomfortos, 4 
szoba+nappali+étkező téglaépítésű, jó állapo-
tú családi ház, vegyes tüzelésű központi fűtés-
sel és gázkonvektorral is fűthetően, 1000 nm 
telken, garázzsal, melléképületekkel eladó. Ár: 
4,99 M Ft. Tel: 0670-701-2271.

Homrogdon 2 db 140 m2-es, 4 szoba+nappalis, 
SZÉP ÁLLAPOTÚ ház eladó. FELÚJÍTOTT, fűté-
se gázcirkó+vegyes kazán, garázs, fedett gk. 
beálló, melléképületek. Ár: 8,5-9,5 M Ft. Tel.: 
06/30-227-2273.

Mezőcsáton, kiváló lakóközösségben 120 
nm-es, felújított családi ház eladó!!! Ár: 
9.299.000 Ft. Telefonszám: +36 70 603 
6037.

lyukó-patak közelében eladó egy 1215 m2-es 
telken álló, 65 m2-es hagyományos sátortetős 
családi ház. Ár: 2,5 M Ft. Tel.: 20/316-5883.

Miskolc Hejőcsaba csendes utcájában eladó 
szintes, 4 szoba, nappali+étkezős, 3 fürdőszo-
bás családi ház garázzsal, gondozott 400 nm 
telekkel. Iár: 22,9 M Ft. Tel: 20/9168-855.

Miskolc Martin-kertvárosban eladó előker-
tes, 3 külön nyíló szobás családi ház pincével, 
garázzsal, 720 nm telekkel. Iár: 13,9 M Ft. Tel: 
20/9168-855.

Miskolc Tapolcán eladó 2 bejáratos, 4 szoba, 
2 fürdőszobás, földszintes, szigetelt családi ház 
felújított tetővel, új fűtésrendszerrel. Iár: 23,9 M 
Ft. Tel: 20/9168-855.

Miskolc,Győri kapu délen, tégla építésű, 
hőszigetelt, betoncserepes, betonfödémes, 5 
hálószoba+nappalis, 240 nm-es, gázcirkós, 2 
garázsos, új építésű dupla komfortos családi ház 
eladó. Ár: 26,9 M Ft. Tel.: 0670/607-3176.

Nemesbikken 90 nm-es, gázfűtéses, felújított 
fürdőszobás családi ház nagy telekkel, mellék-
épületekkel, garázzsal, saját kúttal, ipari áram-
mal eladó. Ár: 4,9 M Ft. Tel.: 70/776-3263.

Miskolcon a Bulgárföldnél, hangulatos, kis 
rezsijű, karbantartott, tégla építésű, 2 szobás, 
gázkonvektor fűtésű, garázsos-pincés családi 
ház 500 nm-es gondozott portán, bő vizű kút-
tal eladó. Ár: 11,9 M Ft. Tel.: 0620/370-6985.

Nyékládházán 90 nm-es, háromszobás, köz-
ponti + vegyes fűtéssel rendelkező, tégla épí-
tésű családi ház tehermentesen eladó! Ár: 
11.990.000 Ft. Telefonszám: +36 70 603 
6037.

Parasznya csendes utcájában 1332 m2 telken 
90 m2, 3 szobás, tégla, cseréptetős ház eladó. 
Műa nyílászárók, laminált parketta, új csator-
na, GÁZCIRKÓ fűtés, konyha-fürdő befejezésre 
vár, szomszédban új házak. Ár: 7,9 M Ft. Tel.: 
06/30-227-2273.

Pereces elején 600 m2-es sík telken 100 m2+75 
m2, szuterénes, 3 nagyszobás, tégla, cserép-
tetős, építész tulajdonos által épült ház nagyon 
jó utcában eladó. Fűtés gázcirkó+cserépkályha. 
Ár: 13,9 M Ft. Tel.: 06/30-227-2273.

Ónod központi részén 1105 nm-es telken eladó 
egy közel 100 nm-es, 3 szobás szép állapo-
tú családi ház. Ár: 8.900.000 Ft. Telefonszám: 
+36 70 603 6037.

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: Maros Éva 
Szerkesztőség, hirdetésfelvétel: 3526 Miskolc, Zsolcai kapu 3. 

Tel./fax: 06-46/502-901 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: 2018/1-2. 

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

Úgy tűnik, az idő bebizonyította, hogy 
az olcsón készíttetett szemüveg is lehet 
jó minőségű és időtálló. Az immáron 
nyolcadik éve működő, szokatlanul olcsó 
árairól híres Válság Szemüvegdiszkontot 
üzemeltető céget Magyarország 
legmegbízhatóbb cégei közé sorolta a 
független európai minősítő. A diszkont az 
utóbbi években egyre népszerűbb lett a 
tehetősebb vásárlók körében is.

A Szemüvegdiszkont létrehozásakor az volt 
a cél, hogy a legmagasabb szakmai 
követelményeknek is megfelelő szemüvegeket 

készítsék el a lehető leggazdaságosabb 
módon. Így aki itt vásárol, nem a márvány-
padlót, vagy a csillogó-villogó világítást, a 
nemes bútorzatot fizeti meg, hanem a 
leggazdaságosabb módon előállított, szép és 
tartós szemüvegeket. A vásárlók bizalmát 
elnyerve, a szemüvegdiszkont nevét törvényi 
védelem alá helyezték.

A Válság Szemüvegdiszkontban kiemelt 
árkedvezménnyel vásárolhatunk Magyar-
országon megmunkált sötétített, fényre 
sötétedő, bifokális, vékonyított, vagy 
multifokális lencsével ellátott szemüvegeket. 

A szemüvegek induló ára 6500 Ft (lencsével, 
vizsgálattal, kerettel, elkészítéssel együtt). A 
bifokális szemüvegek ára 9900 Ft-tól indul. De 
egy fényre sötétedő lencsével készülő, csúcs-
kategóriás multifokális szemüveg is megfizet-
hető. Természetesen garanciát nyújtanak a 
multifokális szemüveg megszokására. A 
szemüveg dioptriáját ingyenes vizsgálattal 
határozzák meg.

Ajánljuk az üzletet bárkinek, aki töredék 
áron kíván divatos és tartós szemüveget 
vásárolni, és aki a Magyar szemüvegipart 
támogatásra érdemesnek tartja.

A SZEMÜVEG NEM LUXUS!
8 éves a Válság Szemüvegdiszkont®

Vál ság Szem üveg disz kont® TÖRV.VÉDVE!
Szemüveg 6500 Ft-tól    Bifokális szemüveg 9900 Ft-tól   Multifokális szemüveg 19900 Ft-tól

Mis kolc, Szé che nyi ut ca 107. (sé tá ló ut ca, a Cent rum áru ház tól 
100 m-re a Vil lany rend õr fe lé) Tel.: 46/321-776 Nyit va tar tás: H-P 9-18, Sz: 9-13

www.olcsoszemuveg.hu l www.valsagdiszkont.hu

Ft

    Épületgépészeti kis- és nagykereskedés 

Tel./fax: 46/505-822    
E-mail: d.rapidkft@gmail.com

3526 Miskolc, 
Zsolcai kapu 9-11. (udvarban)

Mindent egy helyrõl ami a 
VÍZ, GÁZ, FÛTÉS, NAPELEM, 
NAPKOLLEKTOR szerelésekhez szükséges.

Nyitva tartás : H-P : 7.30-16.00-ig, Szombat : 8.00-12.00-ig

Épületgépészeti anyagszükségletéhez kérjen árajánlatot.

KERINGETŐ
SZIVATTYÚ 25/60 

AKCIÓS bruttó ár:

11.990 Ft Az akció január 18-ig érvényes!

A kép csak illusztráció! - 6/4” hollandi csatlakozás
- 180 mm beépítési hossz
- 3 fokozat
- „C” energiaosztály
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Miskolcon 50 nm, saját családi ház eladó. 50 
m2 pince, város 15 percre. Ár: 2,1 M Ft. Tel.: 
0620/236-5768.

sajólád frekventált részén, posta, boltok a 
közelben eladó egy 75 nm-es, felújított, hőszi-
getelt családi ház közel 3000 nm-es gazdál-
kodásra is alkalmas telken. Ár: 6.490.000 Ft. 
Telefonszám: +36 70 603 6037.

sajólád, Dózsa György úton tehermentes, azon-
nal költözhető, jó állapotú, 115 nm-es, 3 szobás, 
tégla építésű, gázkonvektor fűtésű családi ház 
eladó 720 nm-es telken pincével, melléképüle-
tekkel. Ár: 6,3 M Ft. Tel: 0670-701-2271.

sajószentpéteren az Erkel Ferenc utcában 
eladó egy vállalkozásra is kiválóan alkalmas, 
jó állapotú, 4 szoba+40nm nappali+200 nm 
melléképület, műhely, garázs 1100 nm telken. 
Ár: 13 M Ft. Tel: 0670-701-2271.

szikszó csendes, árvízmentes utcájában eladó 
1300 nm telken, kőből épült, 2 generációnak 
alkalmas, 135 nm-es, felújított családi ház, 
melyből 85 nm összkomfortos. Közelben busz-
megálló, élelmiszerbolt, iskola, óvoda található. 
Iár:7M Ft. Tel.: 06-70/295-4794.

Tapolcán strandhoz közel 3 szintes ikerház 
egyik fele 70+60+60 m2, ami 3 szépen felújí-
tott apartman lakásból áll, minimál áron eladó. 
Ár: 24 M Ft. Tel.: 70/3383-936.

l a k á s e l a d á s

a Diósgyőri városrészen, csendes zöldöveze-
ti környezetben eladó egy szépen felújított, 51 
nm-es, kétszobás panellakás. Ár: 6.400.000 Ft. 
Telefonszám: +36 70 603 6037.

a Dorottya lakóparkban, az Eperjesi utcában 
eladó egy 39nm, földszinti 1,5 szobás, hőszi-
getelt, nagyon kis rezsivel üzemelő, felújított 
szép lakás. Kiváló lakóközösség és tiszta ren-
dezett lépcsőház jellemzi az ingatlant. Ár: 9 M 
Ft. Tel: 0670-701-2271.

a Katowice utcán eladó egy tégla falazatú, gáz-
konvektoros, első emeleti 1,5 szobás, 42 nm, jó 
állapotban lévő, üres, tehermentes lakás. Kiváló 
lakóközösség, tiszta rendes lépcsőház várja az 
új lakókat. Ár: 7,4 M Ft. Tel: 0670-701-2271.

a Könyves Kálmán utcán eladó egy tégla épí-
tésű, 4 emeletes társasházban lévő, földszinti, 
gázkonvektor fűtésű, azonnal költözhető, teher-
mentes, 24 nm garzonlakás, tárolóval, 6 nm 
pincével. Ár: 4,9 M Ft. Tel: 0670-701-2271.

a Stadion utcában tégla építésű, gázkonvekto-
ros, 2. emeleti, 28 nm garzonlakás eladó, akár 
albérlővel együtt is. Tiszta rendes lépcsőház és 
jó lakóközösség jellemzi az ingatlant. Ár: 5 M 
Ft. Tel: 0670-701-2271.

a Vászonfehérítő úton eladó egy 3. emeleti, 
35nm, 1,5 szobás, jó állapotban lévő lakás. 
Kiváló lakóközösség és tiszta rendes lépcső-
ház várja az új lakókat. Ár: 5,9 M Ft. Tel: 0670-
701-2271.

áfonyás úton eladó 55m2-es, 1+2 félszobás, 
erkélyes lakás, új biztonsági bejárati ajtóval és 
műanyag nyílászárókkal felszerelve. Ár: 7,5 M 
Ft. Tel.: 20/231-5887.

avas II. ütemben, felújított, 55 m2-es, nagy 
konyhás, erkélyes lakás eladó. Irár: 6,65 M Ft. 
Tel.: 0620/541-2828.

avas Áfonyás úton eladó egy 2. emeleti, 37 nm, 
1,5 szobás lakás. Tiszta rendes lépcsőház és jó 
lakóközösség jellemzi az ingatlant. Ár: 5,3 M Ft. 
Tel: 0670-701-2271.

avason, egyedi megjelenésű, jól karbantartott 
épületben eladóvá vált egy MÁSODIK EMELE-
TI, 1+2 félszobás, kiváló elrendezésű, erkélyes 
lakás. Ár: 7,5 M Ft. Tel.: 20/316-5883.

Corvin utcában eladó egy 63 m2-es, 2 + 1 
félszobás, egyedi mérős, műanyag nyílászá-
rós, KIFIZETETT PANELPROGRAMOS lakás. Ár: 
11,99 M Ft. Tel.: 20/316-5883.

dessewffy Arisztid utcában eladó egy FELÚJÍ-
TOTT, 60 nm-es, 2 szobás, ERKÉLYES, máso-
dik emeleti lakás. Ár: 12,9 M Ft. Tel.: 20/227-
3488.

dél-kilián városrészen eladó egy 57 m2-es, 
2 szobás, erkélyes lakás. Ár: 7,9 M Ft. Tel.: 
20/316-5883.

eladó a Tokaj Szolgáltatóház közelében egy 
1+1 félszobás, 35 m2-es, átlagos állapo-
tú, keleti tájolású lakás. Ár: 5,6 M Ft. Tel.: 
20/231-5887.

Győri kapu úton eladó egy 51m2-es, kétszobás, 
igényesen felújított panellakás. Biztonsági bejá-
rati ajtó, műanyag nyílászárók, új víz- és villany-
vezetékek! Ár: 8,99 M Ft. Tel.: 20/231-5887.

Hejőcsabán, 5 percre a belvárostól, csendes 
lakókörnyezetben eladó egy 51 nm-es, tégla 
építésű, 2+1 félszobás, szépen felújított álla-
potú lakás!! Ár: 8.990.000 Ft. Telefonszám: +36 
70 603 6037.

kilián-délen 57 m2-es, 2 szobás lakás klímá-
val, műa. ablakokkal, beépített konyhabútorral 
eladó. Irányár: 8,8 M Ft. Tel.: 30/374-0471.

könyves Kálmán úton 41 m2-es FÖLDSZIN-
TI, 1+1 félszobás, szépen karbantartott, GÁZ-
KONVEKTOROS lakás eladó. Ár: 7,8 M Ft. Tel.: 
30/396-6216.

kőporos úton, panelprogramos társasházban 
eladó 51 m2-es, 2 szobás lakás! Műanyag nyí-
lászárók, szabályozható/mérhető fűtésrend-
szer, szigetelt homlokzat. Ár: 9,9 M Ft. Tel.: 
20/231-5887.

Miskolc Berekalján eladó 4 szoba, 
nappali+étkezős sorházi lakás. Külön kis telek 
és pince helyiség tartozik hozzá. Iár: 23,9 M Ft. 
Tel: 20/9168-855.

Keress jótettekkel
évi 165 000 Ft*- ot:

adj plazmát!
miskolc.plasmacentrum.hu

fb.com/VascularPlazmaMiskolc
Keress minket Facebookon is

*164 900 Ft

Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 2.

Méltóságteljes, letisztult dizájn

Aludjon jól, ébrendjen vidáman!

Több anyag, masszívabb konstrukció!

MINÔSÉGI FENYÔBÚTOROK
rövid szállítási 

határidõvel

100%-os merinoi gyapjú ágynemûk

Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky u. 21-25. 
l E-mail: miskolc@matrackucko.hu l Webáruház: www.agy-matrac.hu

Telefon: 06-20/266-3662 l Nyitva tartás: H-P: 10.00–18.00, Szo.: 9.00–13.00

Egészségpénztári ügyintézés

-20%
Egyes női és gyermek ruházat 

Ázsia Gyöngye 3531 Miskolc, Szent Anna tér 1-3. Nyitva tartás: H-P: 9-18-ig, Szo.: 9-15-ig 

Minden cipő

-30-40-50%

kedvezménnyel 2018. január 12-től február 10-ig!

kabátok -30%
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Melinda utcai újszerű társasházban, első emele-
ti, 82 m2-es, 3 szobás, erkélyes lakás eladó! Jó 
műszaki állapot, új nyílászárók, riasztó, klímabe-
rendezés. Ár: 20,9 M Ft. Tel.: 20/231-5887.

középszer utcában eladó második emeleti, 54 
nm-es, 1+2 félszobás, erkélyes lakás. Ár: 6,85 
M Ft. Tel.: 20/227-3488.

eladó Miskolc belvárosában Soltész N.K. u. 77 
nm-es, gázos, 2. emeleti, belső udvaros, pihe-
nőkertes társasházi lakás. Gépészetileg teljesen 
felújított, ablakok cserélve műanyag nyílászárók-
ra. Nappali + étkező + konyha egyben, 3 szo-
ba, előszoba, fürdőszoba, külön wc. Ár: 13 M Ft. 
Érd.: 20/980-6678.

Miskolc-Bulgárföldi zöldövezeti környezetben 
eladó egy rendezett lépcsőházú 4 emeletes tár-
sasház 3. emeletén, 51 m2-es, távfűtéses lakás, 
felújítandó állapotban, különálló pincével. Irányár: 
6,5 MFt. A környéken gázos garzonra való csere 
is érdekel ráfizetéssel. Érd: 70/555-3109.

Miskolc Avas, 4 emeletes rendezett ház 3. eme-
letén eladó 2+2 félszobás, műanyag nyílászárós 
lakás. Iár: 7,9 M Ft. Tel.: 20/9168-855.

Miskolc Belvárosához közel, a Soltész Nagy Kál-
mán utca és a Vörösmarty Mihály utca sarkán 
eladó egy 76 nm-es, 2+1 szobás, ELSŐ EME-
LETI, polgári stílusú lakás. Ár: 13,5 M Ft. Tel.: 
20/227-3488.

Miskolc Bulgárföldön eladó 2. emeleti, azon-
nal költözhető gázfűtéses garzonlakás. Csendes, 
parkos környék. Iár: 5,29 M Ft. Tel: 20/9168-
855.

Miskolc Selyemrét legszebb részén az Éder 
György utcában eladóvá vált egy 3 szintes épü-
let földszintjén lévő 35m2-es, erkélyes GARZON 
lakás. Ár: 5,6 M Ft. Tel.: 20/251-5380.

Miskolc, belvárostól 5 percre, a Thököly utcán 
eladó egy gyönyörűen felújított, első emeleti, 
kétszobás panellakás. Csendes, kulturált lép-
csőház. Ár: 10.490.000 Ft. Telefonszám: +36 
70 603 6037.

Miskolc, Hajós utcán 73 m2-es, 3 szobás, szé-
pen felújított, igényes, panorámás lakás eladó. 
Tel.: 70/3383-936.

Miskolc, Szentgyörgy u. végén 73 m2, 3 szo-
bás, IX. emeleti JÓ ÁLLAPOTÚ lakás rendezett 
lépcsőházban eladó. Avas jó részén, jó állapotú 
1,5 -1+2 félszobás lakás beszámítható. Ár: 6,59 
M Ft. Tel.: 0630-227-2273.

Miskolc, Vörösmarty utcán eladó 2 szobás, fia-
talosan, teljes körűen felújított, 55 nm-es, 2 szo-
bás, erkélyes lakás. Azonnal költözhető. Iár: 11,5 
M Ft. Tel: 20/9168-855.

Miskolc-belvárosában, a Corvin utcában, 4 
emeletes, panelprogramos társasház 4. eme-
letén, egy 2+félszobás (57 nm) lakás eladó, 
bérlővel vagy anélkül. Irányár: 12 M Ft. Tel.: 
0630/383-0294.

Miskolcon, a Széchenyi utcán, a Frei kávézó-
val szemben eladó egy első emeleti, 68 nm-es, 
kétszobás polgári típusú lakás. Ár: 14.900.000 
Ft. Telefonszám: +36 70 603 6037.

Népkertnél első emeleti, kertre néző, délnyu-
gati, 57 m2, két és félszobás, gázkonvektoros 
lakás eladó. Tel.: 30/593-7193.

Pécsett tégla, 4 emeletes 1. emeletén eladó 
92 m2-es, 4 szobás lakás pincerésszel. Tel.: 
0646/355-770.

Perczel Mór utcában kertkapcsolattal rendel-
kező társasházban eladó 80 m2-es, kitűnő álla-
potú, jól karbantartott 1+2 félszobás lakás. Ár: 
21,9 M Ft. Tel.: 20/227-3488.

rudabányán szép környezetben, jó fekvé-
sű, utcára néző, földszinti, frissen felújított, 51 
m2-es, gázfűtésű - szilárd tüzelés lehetősége 
adott - társasházi lakás teljes berendezéssel, 
vagy anélkül, azonnali beköltözéssel eladó. Ala-
csony rezsi! Jó lehetőség! Tehermentes! Irány-
ár: 2,9 M Ft. Tel.: 0670/322-0502.

sajószentpéteren a Péch Antal utcában eladó 
egy második emeleti, 1+2 félszobás, jó állapo-
tú, tehermentes, azonnal költözhető, gázkonvek-
toros társasházi lakás, akár bútorozva is. Ár: 5,3 
M Ft. Tel: 0670-701-2271.

selyemrét városrészen eladóvá vált 56 m2-es, 
2 szoba+étkezős, erkélyes, gázkonvekto-
ros  fűtésrendszerű lakás! Ár: 7,4 M Ft. Tel.: 
30/396-6216.

soltész Nagy Kálmán utca és a Bors Vezér 
utca sarkán ELADÓ egy szép állapotban lévő, 
26 nm-es, nagy ERKÉLYES, szép panorámával 
rendelkező GARZON lakás. Ár: 5,99 M Ft. Tel.: 
20/227-3488.

stadion utcában földszinti, 36m2-es garzonlakás 
eladó. Ár: 4,5 M Ft. Tel.: 30/396-6216.

l a k á s C s e r e

elcserélném komlóstetői, 56 m2-es, II. emele-
ti, gázos, felújított lakásomat, nem panel, 42-44 
m2-esre, I. emeletire, értékkülönbözettel. Tel.: 
20/503-9615.

ÚJD
ONSÁG!

INNOVATIVE ENGINEERING
DESIGNED FOR YOU

FORRADALMI ÚJÍTÁS
KIHAJTHATÓ 
MARKOLATTAL

www.cmco.hu
3531 Miskolc, Kiss Ernő utca 23. Tel.: +36 22 880 540

 
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 Targoncavezető (E-000081/2014/A010) 
 és további gépkezelői képzések
l Kézápoló és műkörömépítő 
 (E-000081/2014/A077)
l Pedagógiai- és családsegítő 
 munkatárs (E-000081/2014/A003)
l Szociális asszisztens 
 (E-000081/2014/A030)
l Szakács (E-0000081/2014/A020)
l Bővített fokozatú
 sugárvédelmi képzés
 (hatósági képzés)
l Alap sminktanfolyam
l Méhész E-000081/2014/A055

ÉPÍTKEZIK VAGY FELÚJÍT???

VÁSÁROLJA MEG MINŐSÉGI NYÍLÁSZÁRÓIT 
MAGYAR GYÁRTÓTÓL!

Díjtalan felmérés 
és szaktanácsadás!

Ajtók, ablakok 
egyedi elképzelések szerint is.

Az akció január 31-ig tart!

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

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

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

A NYÍLÁSZÁRÓK OTTHONA!

50% kedvezmény!

44
25

94

44
25

95

44
25

96

44
26

03

44
24

89



72018. január 12.

l a k á s k e r e s é s  

a befektető partnerek részére keresek házat, 
lakást, telket, pincét, garázst, üzlethelyiséget, 
készpénzes vásárlással, teljes körű ügyinté-
zéssel, felújítással, akár albérlővel együtt. Tel: 
0670-701-2271.

azonnali készpénzes felvásárlásra kere-
sek Miskolcon eladó tégla vagy panel építé-
sű lakást, akár hitellel terheltet is. Érdeklődni: 
+36-70/611-1486.

azonnali készpénzfizetéssel vásárolnék mis-
kolci panel vagy gázos lakást. Minden érdekel, 
örökség, válóperből, rossz állapotú, adóssággal 
terhelt is lehet. Tel.: 70/3383-936.

doxabi Ingatlaniroda keres meglévő vevőköre 
részere eladó lakásokat, családi házakat. Előny-
ben-Győri kapu-Belváros- Kilián, gázos és panel 
is!!! Tel.: 0630/227-2273, 0630/626-0270.

Miskolcon jó lakóközösségben lakást vásá-
rolnék azonnali készpénzfizetéssel, lehet vég-
rehajtás alatt, vagy közüzemi tartozással ter-
helt, esetleg hosszú távú bérlés is érdekel. Tel.: 
0620 370 6985. 

a l B é r l e T k í N á l a T

az Avason 1,5 - 2 és a Kiss tábornok úton gar-
zonlakások üresen vagy bútorozva, hosszú táv-
ra kiadók. Ár: 50.00 - 80.000.- Ft/hó + 2 havi 
kaució. Tel: 0670-701-2271.

diáklánynak gázfűtéses albérlet Hejőcsabán 
kiadó azonnal. Főbérlő nincs. Tel.: 20/9465-
677 napközben.

kiadó összkomfortos, gázfűtéses, dupla erké-
lyes, a főútra néző, háromszobás teljesen 
berendezett magasföldszinti miskolci lakás a 
Csabai kapu 24. szám alatt hosszú távra. Bér-
leti díj 70 ezer forint és kéthavi kaucióval. Tel.: 
20/219-2391 vagy  info@szantograf.hu

Miskolc, Pozsonyi utcában, 2 szobás, erké-
lyes, kis rezsijű, bútorozott-gépesített, gázos 
lakás felújított konyhával, fürdővel, hosz-
szú távra kiadó. Ár: 65000 Ft/hó+rezsi+közös 
költség+2 hó kaució. Tel.: 0670/607-3176.

Miskolc, szent L. útnál, erkélyes, pihenőker-
tes, 4 szobás, 2 fürdős, nappalis, garázsos sor-
ház hosszú távra bútorozva kiadó. Ár: 120000 
Ft+rezsi +2 hó kaució. Tel.: 0670 607 3176.

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

Miskolc-Tapolcán Termálfürdőhöz közel 
80 m2-es, 2 szoba+nappalis, igényes apart-
man lakás hosszú távra disztingvált személy-
nek kiadó. Bérleti díj: 150 E.Ft.+rezsi. Tel: 
70/3383-936.

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. Érd.: 
20/9421-159.

Miskolc, Széchenyi u legforgalmasabb 
részén NAGYON IGÉNYES, első emele-
ti, JÓL TÁBLÁZHATÓ, 134 m2-es, 3 nagy 
IRODA+tárgyaló+váró+teakonyha+3 mos-
dó lakás kiadó. Ár: 250000+Áfa+2 hó kaució. 
Tel.: 06/30-227-2273 Doxabi Ingatlan.

Miskolc, dózsa György úti, teljesen felújított, 
80 nm-es, 3 külön nyíló szobás iroda hosz-
szú távra, szobánként is kiadó. Ár: 30e Ft/hó/
szoba+rezsi. Tel.: 0670/607-3176.

Miskolc, Szentgyörgy 35 szám alatti 16 nm, 
összközműves üzlethelyiség eladó. Érdeklőd-
ni 06 70 9434744.

középszer utcában garázsbolt kiadó vagy 
eladó. Tel.: 30/697-3382, 9-18-ig.

é P í T é s i  T e l e k

a Belvárosban, Szirmán, Kistokajban, Tapol-
cán, Mályiban és Sajóládon összközműves épí-
tési telkek eladók 700-1100 nm. Ár: 1,4 M Ft-
tól. Tel: 0670-701-2271.

Fél ÁRON!! Komlóstetőn 1000 m2-es belte-
rületi építési telek eladó. Háromszög alakú 40 
méteres utcafronttal!! Szomszédban új építésű 
házak. Ár: 2,8 M Ft. Tel.: 06/30-227-2273.

Miskolc, Huszár utcán 6 db 1100-1200 m2-es 
tejesen sík telek eladó. Családi-iker vagy tár-
sasház építésére kiválóan alkalmas! Belváros 
5 perc. Ár: 16 M/db. Tel.: 06/30-227-2273, 
06/30-626-0270 Doxabi Ingatlan.

Ü d Ü l ő ,  N y a r a l Ó

zsóry fürdőn eladó 4 kis szoba + nappali + 
konyha + fürdő tégla építésű 2 szintes nyara-
ló, 18 nm terasszal, 400 nm telken kültéri kis 
medencével, teljesen bebútorozva, felszerelve, 
akár azonnal ki is adható állapotban. Ár: 14,9 
M Ft-tól. Tel: 0670-701-2271.

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 hegesz-
tőt, műszerész esztergát, marógépet, komp-
resszort, invertert, kis gépeket. Tel.:  0670/624-
5475.

a u T Ó

renault Megane Scenic 1.9 TDI 1997-es évjá-
rat, sok extrával (klíma, elektromos ablak, közp. 
zár, ülésfűtés) téli-nyári kerékgarnitúrával, friss 
műszakival, szép állapotban eladó. Irányár: 
490.000 Ft. Érd: 06-20/256-0488.

J á r M ű k e r e s é s 

auTÓBONTÓBa VÁSÁROLOK KELETI-NYU-
GATI AUTÓT 5-30 Ft/kg áron, ELSZÁLLÍ-
TÁSSAL. Tel.: +36-30/219-2182.

e G y é B  G é P ,  e s z k ö z

Fúrógépet, flexeket és egyéb kisgépeket, jó 
állapotút vásárolok. Tel.: 0670/354-1296.

Életünk nagy napját  ■
nem az apró részletek te-
szik emlékezetessé. Vi-
szont azok segítenek, 
hogy minél jobb kedvvel 
idézze fel mindenki az 
esküvőnket.
Ha az elhatározás és a szere-
lem megvan, akkor az esküvő 
puszta formalitás, gondolhat-
nánk. Ám a legtöbb lány számá-
ra még mindig egy olyan kaland, 
amiben megmutathatja íz-
lését, egyéniségét, meg-
csillanthatja önmagát, 
méghozzá szinte ke-
retek nélkül. Vagyis, 
a bankkártya limit-
je ilyenkor a keret 
ilyenkor általában, 
ami határt szab a 
képzelőerőnek. Milyen 
legyen a torta, zenész 
legyen, vagy dj., legyen-e 
tematikája az esküvőnek, vagy 
éppen milyen legyen a ruha stí-
lusa: ezek mind fontos kérdé-
sek. Azonban mindenek előtt 
a legfontosabb, hogy minden 
szín pompás legyen. 
Aki úgy gondolja, hogy rosszul 
írtuk le a színpompás szót, és 
most ingatja a fejét az alapvető 
nyelvtani hibán, azt megnyug-
tatjuk, nem elírás történt. Az es-
küvő egyik legmeghatározóbb 
vonulata a dekoráció színvilága. 

Sőt, ha ezt előre megtervezzük, 
akkor az az igazi, ha a virágok 
és abroszok mellett a ruhák és 
a kiegészítők is passzolnak a 
megálmodott kompozícióhoz. 
Aki úgy gondolja, hogy a házas-
ságkötés színe a fehér, az kicsit 
le van maradva. Manapság már 
mindenfajta kombináció előfor-
dul az esküvőkön. Ezek legtöbb-
ször egy adott tematika köré 
épülnek, mint a nyári alkony, 

vagy az almáskert, és ezek kom-
pozícióit próbálják életre kelteni 
a teremben is. Ezek a színösz-
szeállítások pedig minden sze-
zonban változnak. Most annak 
néztünk utána, hogy vajon mik 
lesznek az idei év legmenőbb 
trendjei, hogy a menyasszony-
ok még idejében felkészülhes-
senek a „színpompára”, legyen 
szó szalvétáról, ültetőkártyáról 

vagy selyemabroszról. 
Az ébredő természet, a Nap 
szimbolikája, az üdeség egy-
szerre körénk idézhető a sárga 
különböző árnyalatainak a segít-
ségével, ami 2018 legtrendibb 
választásának ígérkezik. Per-
sze ne csak a citromsárga jus-
son eszünkbe itt, hanem a már 
majdnem krémszínű, vagy akár 
a halvány zöldes-sárga árnyala-
tok is teret kaphatnak! 
A little boy blue, avagy a 
babakék szintén sok stílusos 
esküvőn megjelenhet majd a 

nyáron. Ez az árnyalat, ame-
lyik egyébként Diana her-
cegnő kedvence is volt, 
klasszikusnak mondha-
tó, hiszen a hagyomány 
is azt írja elő, hogy va-
lami kéknek kell lennie 

a menyasszonyon. Azon-
ban az égbolt színe örök 

darab, és némi fehérrel, 
vagy halvány rózsaszínnel fű-

szerezve igen mutatóssá teheti 
a dekorációnkat.
A barack és a rózsaszín pasz-
telles változatai, amik a tavaszt 
idézik, és remekül harmonizál-
nak a földszínekkel szintén sike-
res választásnak tűnnek a 2018-
as év esküvői trendjét tekintve. 
A lényeg, hogy ne vigyük túl-
zásba, és mindenütt inkább a 
halvány változatokat részesít-
sük előnybe ennél a kompozí-
ciónál.  SZI - BM

Esküvői színtér: divatszínek 2018-ban 

Tóth Tamás
fényképész

 effektfoto@gmail.com70/333-45-40

Tóth Tamás
fényképész

 effektfoto@gmail.com70/333-45-40
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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.

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

á l l a T

Vörös TOJÓTYÚK házhoz szállítva 650 Ft/db. Tel.: 
06-20/204-2382.

e G y é B  e l a d á s

eladó tűzifa 13.500 Ft-tól! Garantált mennyiség, 
és minőség! Tel.: 70/232-3421.

akác, tölgy, hasított tűzifa számlával 14E Ft/
m3. Tel.: 06-20/623-9069.

Hűtő, fagyasztó, mosógép, gázkészülékek, 
tv-k, egyéb készülékek 1-2 éves kortól 
eladók szállítással. Tel.: 0646/561-403.

Téli akciós kalodás és erdei m3-es és ömlesz-
tett tűzifa rendelhető! Ingyenes házhoz szállítás. 
Jelenlegi termékeink: tölgy, bükk, akác, nyárfa. 
Kaloda mérete 1mx1mx1m, ár: 11000 Ft-tól/. 
Hívjon bizalommal: 30/705-2509.

8 2018. január 12.
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Rossz a memóriád?

Minden memória habos matrac

25% kedvezménnyel!

Elfelejtheted a magas árakat!

www.matracdepo.hu

Nem 
gond!

Miskolc, József A. u. 74. Telefon: 70/384-0700
(Fonoda-udvar új épület a bejárattól jobbra)

Allure Residence Budapest
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+ 8% VÁLLALATI PRÉMIUM

Br. 260.000- 
320.000 Ft/Hó

HA MOST LÉP BE:
+ 40.000 FT
BELÉPÉSI BÓNUSSZAL 
JUTALMAZZUK!

RÉGISÉG
Felvásárló iroda
Hívjon minket!

70/517-36-50
festmény l porcelán l és minden egyéb  

A legmagasabb árért hívja a
06-70/517-36-50-et

RÉGISÉG
FELVÁSÁRLÁS

Megbecsüljük
értékeit!

RÉGISÉGBOLT
Régiséget, órát, bútort, festményt, 
régi játékot, hagyatékot, porcelánt,

érméket, retro gyárgyakat vásárolunk

06-30-461-7708
Üzletünk költözés alatt

ingyeneskiszállás100%értékgarancia
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konyhakész tűzifa ömlesztve 345×215×83 (6 m3 
)raktérben. Részletek árak: tel.: 30/964-9571.

száraz tűzifa kapható erdei m3-ben. Tölgy, 
bükk, gyertyán. Házhoz szállítással 22 E Ft/
m3-től. Ugyanitt kalodában (0,588m3) 14E 
Ft/m3-től. Tel.: 06-70/233-5742.

e G y é B  k e r e s é s

FiGyeleM! Lomtalanítást vállalok takarítás-
sal. Mindent elszállítok. Tel.: 30/964-9572.

Hagyatéki bútorzatát, használati tárgyait 
teljes körűen, akár ingyen elszállítom. Tel.: 
0630/631-7105.

Hibás-hibátlan tv-t veszek1 1000-5 000-ig, 
LCD TV 1000-30000-ig, hétvégén és ünnep-
napokon is. Tel.: 30/435-0173.

ingyen elszállítom feleslegessé vált, üzemkép-
telen háztartási gépeit, bútorait. Lakás kiürítés, 
pincétől a padlásig. Tel.: 0620/477-1474.

ingyen lomtalanítás! Lomjait, nem használt 
dolgait ingyen elszállítom, cserébe pár hasz-
nálható dologért. Tel.: 20/353-4938.

ingyen elszállítom bútorait, lakáskiürítést, 
hagyatékot, lomtalanítást, háztartási gépeket, 
vashulladékot hétvégén is. Tel.: 06-30/257-
1392.

simson motorkerékpárt vásárolok akár hibá-
san is, de alkatrész is érdekel. Tel.: 0630/968-
9295.

Vásárolnék készpénzért hűtőt, mosógépet és 
mindennemű háztartási készüléket szállítás-
sal. Tel.: 0646/561-403.

Vásárolok személyautót, teherautót, 
segédmotorkerékpárt, akkumulátort, vashul-
ladékot, dunnát, párnát, kábeleket, trafót, kávé-
gépet, háztartási gépeket. 06-30/257-1392.

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

autómentés, autószállítás, gép szállítás, fuva-
rozás 2t-ig nonstop. Érd.: 20/2677-676

építene? Bővítene? Építő mesteri munkála-
tait vállaljuk! Több éves tapasztalattal ren-
delkező megbízható cég vállalja akár gene-
rál kivitelezését is! Ref:  www.hazepites-
miskolc.hu  Tel.: 70/429-9051.

Fák szakszerű kivágása, gallyazás,  sövény-
vágás, bozótirtás, gallyak, levelek elszállítása, 
fűkaszálás rövid határidővel, garancia vállalás-
sal. Tel.: 20/433-3119

Festést, mázolást, tapétázást, gipszkartono-
zást, burkolást  teljes körű lakásfelújítást vál-
lalunk. Tel.: 0630/299-7406.

Gáz-vízszerelési munkák (gázkészülékek 
javítását, cseréjét, egyéb vízszerelési munká-
kat vállalok). Tel.: 0620/517-9571.

Jóslás magyar és cigány kártyából. Szerelmi 
kötés. Átok, rontás levétele, telefonon is! Tel.: 
0646/353-518, 0620/247-4058.

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

M u N k a H e l y e T  k í N á l

ausztriai Nightclub hostess munkára keres csi-
nos lányokat 19 éves kortól, top keresettel. Tel.: 
00-43-664-599-96-95, 06-30-313-35-16.

BeTaNíTOTT dolgozókat keresünk autóipari 
beszállító partnerünkhöz Dunántúlra, a régi-
óban a legmagasabb bért biztosítják. Szállás, 
utazás biztosított. Érd.: 06/30-511-4219.

CsOPOrTVezeTőT, CO-hegesztőket, lakatoso-
kat, villanyszerelőket felveszünk Abdára. Szál-
lást biztosítunk. Érd.: 06/70-942-8927.

egri fogtechnikai labor, fiatal fogtechnikusok 
jelentkezését várja! Érd.: 30/382-4482.

keCskeMéTi munkahelyre CO hegesztőket 
keresünk nettó 1200-1600 Ft/órabér plusz 
egyéb juttatások. Tel.: 06-70/329-7554.

Győrbe keresünk fémiparban jártas segédmun-
kásokat, autószerelőket, villamosmérnököt, vil-
lanyszerelőt, szerszámkészítő lakatost, gépla-
katost, targoncavezetőt és CNC forgácsolókat. 
Tel.: 20/440-8355.

Hidegburkolót, kőműves, víz-fűtéssze-
relő, szabadúszó szakmunkásokat kere-
sünk. Rögtön, minden nap fizetünk. Tel.: 
0670/354-1296.

Mosonmagyaróvári munkahelyre szerke-
zetlakatosokat, hegesztőket, festőket felve-
szünk. Szállás ingyenes, utazást térítünk. Tel.: 
06-20/949-3036.

Miskolc- hejőcsabai fogorvosi rendelő-
be kedd és csütörtök délutánra fogásza-
ti asszisztenst keresünk. Jelentkezés:  
miskolcdental@gmail.com,  +36-30-237-
0216.

Németországi munkavégzésre keresünk Awi 
hegesztőket, csőszerelőket kiemelt bérezés-
sel. Jelentkezni az alábbi e-mail címen ill. 
telefonszámon lehet:  iroda@stahl-fabrik.hu  
06/20/502-7447.

Pest megyében Nagykátán lévő kőkereske-
désbe keresünk férfi kollégákat BENTLAKÁSI 
lehetőséggel. Érdeklődni a 06 30 330 1251-
es számon Koch Györgynél.

Pultos hölgyet keresünk soproni éjszakai Night 
Clubba. Kiemelt fizetéssel 06/30/565-4559.

NYUGDÍJASOK FIGYELEM!
Kevés a nyugdíja? 

Nem tud tisztességesen megélni? 
A rokonok nem támogatják? 

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

BÚTORSZÖVET
Miskolc, Erzsébet királyné u. 33. www.edna.hu

(4-es busz Lavotta megálló)

Várjuk vásárlóinkat nagy kopásállóságú
vízzel tisztítható szövetekkel.

Kárpitozás 46/368-721

MINDENFÉLE 
kőműves munkát,  

burkolást, festést vállalok.
Rövid határidő, precíz kivitelezés!
Telefon: 06-70/607-85-05 

A Prohuman 2004 Kft. miskolci irodája 
ÚJ HELYRE KÖLTÖZÖTT!  

Megújult környezetben várjuk minden jelenlegi és leendô munkavállalónkat! 

Címünk: 3526 Miskolc, Arany János tér 1.  
(Macropolis Irodaház, a Kulcsmásoló mellett) 

Ügyfélfogadási idô: 
Hétfô: 9:00-16:30, Kedd – Péntek: 8:00-16:30 

…mert adni jó! ladamiskolc.hu

Borsod Autó Kft. 
Miskolc, Zsolcai kapu 9–11.
46/505-255      
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VÁLASSZON ÚJÉVI
AJÁNDÉKOT!

Lengyel szén  
(6500 kcal,  7% 
hamutartalom)  
folyamatosan kapható! 
Tel.: 06-30/415-2428 Miskolc, Andrássy út 10-12. (4 emeletes ház alatt

(Gyuri bácsi Gyógynövényboltja mellett)

EXTRA BÁLA 
és MOLETTI 
nem csak 
moletteknek!
Téli vásár!

Újra nagy méretek 
AKCIÓBAN!

34-60 
méretig

Megérkeztek a 
nagyméretű minőségi 
gyapjú és velúr kabátok, 
nadrágok, blúzok. 

Jöjjön!

Felöltöztetjük!

�������������������

Európai Szociális
Alap

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

JOGpont iroda Miskolcon:

INGYENES JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT
és alternatív vitarendezés 

GINOP-5.3.3.-15-2015-00002

További információ, jogpont irodák elérhetősége,
az ügyfélfogadás rendje:

www.jogpontok.hu
Ingyenesen hívható Zöld szám: 

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

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

Miskolci munkahelyre 
keresünk 

összeszerelői 
munkakörbe munkavállalókat

gyors munkába állási 
lehetőséggel. Elvárás: min.

középfokú iskolai végzettség
Jelentkezni lehet: 

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

E-mail: info@primajob.hu 

MASZ Csoport
Acélszerkezet-gyártó cég

Baracsra keres önállóan 
dolgozni tudó

SZERKEZETLAKATOSOKAT, 
MINŐSÍTETT CO HEGESZTŐKET, 

GÉPKEZELŐKET, valamint 
FESTŐ SZAKMUNKÁSOKAT 

(acélszerkezet szórására).

Fényképes önéletrajzokat  
e-mail-ban várjuk:  

szeles.balazs@maszcsoportkft.hu  
címre

 

Munkatársakat keresünk 

németországi húsüzembe 
betanított pozícióra 

jó kereseti lehetőséggel, azonnali belépéssel!
Tapasztalat és nyelvtudás nem szükséges, 

szállását és kiutazását biztosítjuk!
Fényképes önéletrajzokat a következő e-mail 

címre várjuk: 
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refit Abroncs Kft. a felsőzsolcai telephelyére 
keres autószerelő végzettséggel rendelkező és 
betanított gumiszerelői munkára munkatársa-
kat. Magas kereseti lehetőség, cafetéria. Fény-
képes önéletrajzokat a  beresgumi@beresgumi.
hu  e-mail címünkre várjuk.

Takarítónőt keresek, lehet Miskolc környéké-
ről, heti alkalmakra.  herendiedina@gmail.com  
Tel.: 30/449-1276.

Téglásra keresünk CO hegesztőket kiemelt 
bérezéssel! Tel.: 20/440-8355.

Villanyszerelőket és betanított munkáso-
kat keresünk Miskolc és környékéről. Tel.: 
06-30/598-3356.

M u N k a H e l y e T  k e r e s
Miskolcon középkorú hölgy időskorú embe-
rek és gyermek gondozását valamint felügye-
letét vállalja. Ár megegyezés szerint. Tel.: 
0670/527-8758.

k i e G é s z í T ő  M u N k a

Miskolci, 60 éves hölgy háztartási munkába heti 
1-2 alkalommal besegítene, csak hölgyeknek. 
Érdeklődni 4 óra után 0670/2222-912.

O k T a T á s T  V á l l a l

aranykalászos Gazda, Méhész, Vagyon-
őr, Targonca-, Földmunka-, Emelőgép-keze-
lő tanfolyamokat indítunk. Tel.: 30/228-3281. 
E001083/2015/A008,A004,A022, A012,A011.

Bolti eladó, Boltvezető, Szakács, Cukrász, Pin-
cér, Vendéglátás szervező, Vendéglátó üzlet-
vezető, Vendéglátó Eladó, Aranykalászos Gaz-
da OKJ tanfolyam. 06-70/524-6166.  www.
oktatohazkelet.hu  (E-000937/2014/A001-
A011).

T á r s k e r e s é s
58 éves igényes, egyedülálló férfi, igényes, 
egyedülálló hölgyet keres 50-60 éves korig. 
Tavasz jelige.

62 éves fiatalos férfi társat, kapcsolatot keres. 
Anyagiak rendezettek. Tel.: 0630/632-5342.

62 éves nő fiatalabb társát keresi. Tel.: 
0646/757-419.

egyedülálló 35 éves férfi nőtársát keresi Mis-
kolc és környékén. Tel.: 30/500-6164.

Független, érettebb hölgyet keresek, lehe-
tőleg káros szenvedélyektől menteset. Tel.: 
0620/426-3433.

Miskolci 60-as sportos férfi keresi élete párját, 
nőies, csinos, 50-es hölgy személyében. Tel.: 
20/3182-679.

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 13900 Ft/
fő/3 éj, 20500 Ft/fő/7 éj. Tel.: 06-30/977-6495  
www.frankvendeghaz.hu

Gépiforgácsolót, 
gépszerelőlakatost, 
szerkezeti lakatost

hosszú távra miskolci munkahelyre felveszünk! 
Tel.: 06-30/5630-716 

dekgep@dekgep.hu

OPERÁTOR
ÁLLÁS

MISKOLCON!
Könnyen elvégezhető, 
betanított feladatokra 

(összeszerelés) keresünk 
munkatársakat!

n Azonnal betölthető, 
 hosszú távú munka 
n Tiszta, klimatizált, modern 
 munkakörnyezet
n Munkába járás támogatása
n Kiemelt béren kívüli 
 juttatások
n Teljesítmény alapú bónusz

Hívja MOST 
ingyenes számunkat:

+36 80 212 000
(ny.sz: 29338/2000-0100)

Trenkwalder Kft.
Miskolc, Kazinczy F. út 28.

A szilvásváradi
La Contessa Kastélyhotel 

tapasztalattal és masszőri végzettséggel 
azonnali kezdéssel masszőrt keres.

H H H H
A szilvásváradi

La Contessa Kastélyhotel 
azonnali kezdéssel 

wellness vezetőt keres.
Elvárások: 

Amit kínálunk:

H H H H

info@lacontessa.hu

KŐMŰVEST és 
kőműves szakmában 

jártas dolgozókat 
FELVESZEK. 

Tel.: 06-70/378-4535

Szórólapok, 
reklámkiadványok

terjesztésére 
megbízható, 

kézbesítésben jártas 
munkatársakat keresünk 

MISKOLC
területéről.

NEM DIÁKMUNKA!

Érdeklődni: 
30/253-8392 
(Hétköznapokon  
8.00-15.00 között)

Hegesztő CO, AWI, 
HL045, elektróda

Csőszerelő ISO
CNC programozó
Fűtésszerelő
Vízvezeték szerelő

SVÁJCI 
MUNKÁRA
keresünk dolgozókat  
az alábbi munkakörökbe:

Jelentkezés:
rita.kiss@inovajob.ch,
dimeo@inovajob.ch

Órabér: 30 CHF-től

Német nyelvtudás szükséges!

Munkát keresel Miskolc környékén?
Válaszd a Human Existence-t! 
Munkaerő-kölcsönzés és -közvetítés.
3526 Miskolc, Arany János tér 1., mfsz. 18. 
Telefonszám: +36 46 505 468 
Mobilszám: +36 70 637 4810 
ugyfelszolgalat@humanexistence.hu
www.facebook.com/human existence
www.humanexistence.hu

Bútorboltba keresünk 
női, férfi eladót.

Telefonszám:
06-20/316-5217

bartabutorbolt@gmail.com

Szakmai tapasztalat
előny!

Miskolci munkahelyre
az alábbi munkakörökben

állást kínálunk:

4 kézi csomagoló
4 kiszerelő
4 villanyszerelő
4 műszerész

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

Amit kínálunk:
4 határozatlan 
     munkaszerződés
4 műszakpótlék
4 útiköltség-térítés
4 Cafetéria (17.000 Ft/hó)

operátori állás 
Miskolc

Versenyképes
juttatási csomag
100%-os útiköltség térítés 
helyieknek és vidékieknek is.

human forward.

Várjuk jelentkezését:
beata.partai@randstad.hu
06-30/281-3989
3530 Miskolc 
Szemere B. út 13.
(Generali székház)

és és és 
felvétel

AMIT KÍNÁLUNK

ÁTLAG NETTÓ 150.000 Ft KERESET
13. HAVI ÉS ÉV VÉGI PRÉMIUM

KIMAGASLÓ AJÁNLÓI PROGRAM
LEUTAZÁS TÁMOGATÁSA
HAZAUTAZÁS 100 %-OS TÉRÍTÉSE

0606 2020 222 78 30 
Likeoljon minket: facebook.com/pannonjob

INGYENES SZÁLLÁSINGYENES SZÁLLÁS
VESZPRÉMBEN

targoncavezetőket 
keres  szikszói telephelyére. 

Az érdeklődők jelentkezését a 
06-20/401-3560-as telefonszámon 

8.00 és17.00 óra között várjuk.

A HELL 
cégcsoport tagja, 

az Üvegszikla Kft. 

Telefon: 06 30 848 60 56
www.hotelkristaly.hu

ÉV ELEJI HOTELAKCIÓ 
HAJDÚSZOBOSZLÓN!
3 éjszaka 
15 000 Ft*

4 éjszaka 
18 000 Ft*

7 éjszaka
22 400 Ft*

Tartalma:
korlátlan büféreggeli, 
menüválasztásos 
vacsora, korlátlan 
szaunahasználat.
*Az IFA-t nem tartalmazza.

Ha nem kapja 
a Szuperinfót,

hívja a 
40/424-424-es
telefonszámot!

    Facebook:
Szuperinfó Miskolc
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Élet-képek a könyvtárban . Kondás Anikó pillanatképeiből nyílik kiállítás ÉLET, 
az élet után címmel a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár központi épületében január 
15-én, hétfőn délután fél 5-kor.  Festményekből, fotókból és a megörökített pillanatokhoz tar-
tozó, tovább gondolásra érdemes irodalmi idézetekből rendezett kiállítást Petri Nóra újságíró 
nyitja meg. A műsorban közreműködik Weszely Ernő harmonikaművész.  Szuper ügyek

Fotók: Buzafalvi Győző

Nemcsak egy szim- ■
bolikus együttműködé-
si megállapodást kö-
töttünk év végén a me-
gyeszékhely önkor-
mányzatával, hanem 
egy olyan stratégiai 
szerződést, amely új 
minőségbe helyezi kap-
csolatunkat - jelentette 
ki Prof. Dr. Torma And-
rás, a Miskolci Egyetem 
rektora.  

Három fő irányban ragad-
ható meg a lényege, az egyik 
olyan iparágak bevezetése a 
városba és a városkörnyékre, 
amelyek korábban itt nem 
voltak ismertek - fogalma-
zott a rektor. Elsősorban 
olyan iparágak és vállalko-
zások behozataláról van szó, 
amelyek ún. hozzáadott ér-
ték termelésben jeleskednek, 
tehát nem csupán össze-
szerelést végeznek, hanem 
olyan termékeket fejleszte-
nek ki, amelyek innovációt, 
tudást igényelnek. Mérnö-
keinket elsősorban nem a 
tételes jogi, műszaki isme-
retekre kell megtanítanunk, 
felkészítenünk, hanem ar-
ra, hogy gondolkozzanak. 
Legyen problémamegoldó 
képességük, készségük és 
ha kapnak egy feladatot, azt 
meg tudják oldani. Érzékel-
jék a piaci igényeket és eh-
hez igazítsák a termelést és 
a termelési szerkezetet. Rö-
viden: a hallgatóink legye-
nek innovatívak. Az egye-
temi vezetés álláspontja: a 

társadalmi innovációra is 
legalább olyan hangsúlyt 
kell helyeznünk, mint a gaz-
daságira. Nem csak azért, 
mert hazánk egyik leghát-
rányosabb helyzetű térsé-
gében élünk, ahol köteles-
ségünk olyan diplomások 
kibocsátása, ami a helyben 
maradásukat szolgálja. Ami-
kor a régióban hiányzó inno-
vatív iparágak behozatalát 
tekintjük feladatunknak, az-
zal egyúttal a térség népes-
ségmegtartó képességét is 
erősítjük. Olyan munkaerőt 
képezünk ki, amely képes 
nemcsak összeszerelni vala-
mit, de kifejleszteni  a nem-
zetgazdaság vagy a lakosság 
által gerjesztett igényeknek 
megfelelő termékeket. 

A második fő irány a 
Multifunkciós Innovációs 
Centrum létrehozása, ki-
alakítása. Feltételezéseink 
szerint mi adunk majd en-
nek színteret. Egyik pillére 
már kész: ez a FIEK-projekt 
keretében megvalósuló eu-
rópai uniós támogatás ered-
ményeként kialakítandó ku-
tatóbázis, ahol a gazdasági 
élet három kiemelt szerep-
lőjével működünk együtt. 
Első lépcsője most van 

kialakítás alatt, az egyetem 
ún. C-épületében (műhely-
csarnok) kerül kialakításra a 
FIEK-központ. A kutatásfej-
lesztés itt valósul meg, ter-
mészetesen szorosan együtt-
működve a térség és a város 
igényeivel. 

A harmadik fő irány az 
együttműködés a beiskolá-
zásban, illetve a miskolci 
iskolarendszer kialakításá-
ban és ennek hatékonyabbá 
tételében. Számunkra lét-
kérdés, milyen gyerekek ta-
nulnak a miskolci általános 
és középiskolákban, hiszen 
hallgatóink zöme innen ér-
kezik – hangsúlyozta Prof. 
Dr. Torma András. Sokat se-
gít nekünk a város a beisko-
lázásban, mi pedig például 
pedagógusképzéseket indí-
tunk olyan szakok esetében, 
amelyben hiány mutatkozik. 
A polgármester úr - vélemé-
nyem szerint helyesen - egy-
ségben szemléli az óvodai 
neveléstől kezdve az egyete-
mi oktatásig bezárólag a be-
iskolázást. Gondoskodniuk 
kell az óvodai, az általános 
iskolai és középiskolai kép-
zésről. Mi ebben is közremű-
ködünk, oktatóink elmondják 
a középiskolásoknak az egye-
temi követelményeket, illetve 
részt vesznek az oktató-neve-
lő munkában. Az informatika 
időszakában élünk, ezért az 
önkormányzat feltett szándé-
ka, hogy informatikával fog-
lalkozó középiskolát alakít 
ki, ahol a mi oktatóink is átad-
ják majd az ismereteiket. 

Szerződésünk jelmonda-
ta: „Civitas pro universitate, 
universitas pro civitate”, az-
az a város az egyetemért, az 
egyetem a városért. E néven 
egy közös kitüntetést alapí-
tottunk, amelyet Miskolc vá-
ros napján adunk át a pol-
gármester úrral közösen egy 
olyan személynek, aki sokat 
tett a városért és az egyete-
mért. Néhány példát emlí-
tenék az együttműködésre, 
annak érdekében, hogy vilá-
gos legyen: az egyetem és a 
város együttműködése nem 
a megállapodás megkötésé-
vel kezdődik, hanem komoly 
előzményekre tekint vissza. 
Miskolc önkormányzata bér-
lőkijelölési joggal ruházta 
fel egyetemünket, mi jelöl-
hetjük ki a bérlőket, elsősor-
ban a fiatal oktatóink közül. 
Évente 30-40-50 lakást je-
lent ez, rendkívül fontos ez 
a pályakezdőknek, hiszen 
így nem fognak elmenni 
máshová. Az európai szín-
vonalú atlétikai centrumot 
2015-ben adtuk át, ez önkor-
mányzati pénzből valósult 
meg. A sportesemények kö-
zül megemlítem a tájékozó-
dási futó vb-t, melyet a vá-
rossal közösen rendeztünk 
2016-ban, 2017-ben pedig a 
felsőoktatási diákok kosár-
labda EB-jét. Ne feledkez-
zünk meg arról sem, hogy 
amikor külföldi tőkebefek-
tetők érdeklődnek, a ku-
tatóhely puszta léte miatt 
előbb-utóbb az egyetemen 
kötnek ki. Mindez kellően 

fémjelzi, hogy ténylegesen 
együttműködünk a várossal 
és a jövőben is folytatódik ez 
a tendencia, csak magasabb 
fokozaton. 

A számítógépeknek az 
iparban való megjelenését, 
mint a harmadik ipari for-
radalmat követően, most az 
a feladat, hogy ne szigetsze-
rű fejlesztések valósuljanak 
meg az ipari szereplőknél, 
hanem össze kell fűzni őket 
egy hálózatban. Az Ipar 4.0 
egy hálózattá szerveződött 
olyan gazdaságot jelent, 
ahol a legmagasabb szintű 
az integráció. 

Ebben a fejlesztési sza-
kaszban jár most Magyar-
ország és Miskolc is, tehát 
a hálózatosodás, a hálóza-
ti szerveződés a negyedik 
ipari forradalom lényege. 
Időközben nem csupán a 
FIEK-projektet nyertük el, 
amely több milliárdos euró-
pai uniós fejlesztés, hanem 
a különböző egyetemekkel 
hálózatba szerveződötten 
is kutatásokat folytatunk. 
Ilyen például a győri és a 
szegedi egyetemmel való há-
lózatos projekt vagy az EL-
TE, a szegedi és a miskolci 
egyetemek közötti hálóza-
tosodás tudományos ered-
mények elérésére, megva-
lósítására. A hálózatosodás 
nem csupán az iparosodásra 
vonatkozó elvárás és köve-
telmény, hanem a felsőok-
tatásra is – érvelt Prof. Dr. 
Torma András.  

 SZI - Buzafalvi Győző

A város az egyetemért, az egyetem a városért 

A BOKIK és a kormányhivatal újévköszöntője
A Borsod-Abaúj- ■

Zemplén Megyei Kor-
mányhivatal és a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara (BOKIK) 
közös újévköszöntő 
rendezvényt tartott ja-
nuár 8-án Miskolcon.

Hagyománynak számít, 
hogy együtt látják vendégül 
a megye országgyűlési kép-
viselőit, polgármestereit, a 
nagyobb cégek, intézmé-
nyek vezetőit, a társadalmi, 
a politikai és a tudományos 
élet reprezentánsait. 
A házigazdai szerepet ez-
úttal Bihall Tamás, a BOKIK 

elnöke látta el. Munkás év 
lesz 2018. is, sok kihívás 
elé nézünk, de teljesülnek 
elvárásaink.
 Demeter Ervin megyei kor-
mánymegbízott a járások 
szerepét emelte ki, mert ál-
taluk szinte a házhoz ment 
az állampolgároknak az 
ügyintézés.        SZI - BGy
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100 féle 
ülőgarnitúra

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

Miskolc, Csabavezér út 41.
Miskolc, Gárdonyi G. út 29.

Tel.: 06-46/314-314
hazker@hazker.hu

www.hazker.hu
www.facebook.com/hazkerkft

MŰANYAG ABLAKOK
nagy színválasztékban 
és profil vastagságban

BEJÁRATI AJTÓ: 
fa–fém–műanyag 

már 40.000 Ft-tól
Beépítésre
garanciát 

vállalunk!

Raktári 
készletről 

is!

1,7 m3

1,7 m3

Tűzifa
27000-38000 Ft 

Ömlesztett
25000-33000 Ft 

Faipari 
hulladékfa

11000 Ft/m3 

Brikett
(fa–napraforgó)
60–80 Ft/kg

l TB által támogatott
felnőtt- és gyermekfogászat, fogszabályozás.

l INGYENES, a teljes lakosság számára elérhető,
térítésmentes FOGHÚZÁS!  l Fogfehérítés, fogékszer.

l Digitális panoráma- és teleröntgen.
l A Debreceni Egyetem által akkreditált 

fogszakorvos képző hely. 

Új címen: 

Miskolc, Mikes 
Kelemen utca 5.

Felnőtt- és 
gyermek-
fogászat: 

46/431-544
Fogszabályozás: 

46/560-202

Janovszky Márta DR.
Turcsányi Tamás DR.

Jakab Botond DR.
Magosi István DR.

Hegedüs Katalin DR.
Kala Imola DR.

Felföldi Eszter DR.
Adamantin Kft.

A Zolend Kft.
Tapasztalattal rendelkező 

LAKATOS, HEGESZTŐ, 
CSŐSZERELŐ
kollégákat keres!

Bérezés: nettó 1.400 Ft/óra
Érd: Debrecen, Házgyár u. 17., 

06 70/396-74-68,
pappnenkatazolend@gmail.com

fényképes önéletrajzzal!
Külföldi munkaterületre is keresünk 

munkatársakat, akár 12 EUR/óradíjért.

Egyedi 
méretek alapján 

egyéni elképzelés 
szerint elkészítjük 
konyha, szoba,

elõszoba bútorát 
egyszerûtõl az extráig. 

ÚJ BÚTORT az 
UJJ BÚTORTÓL!

Tel.: 06-70/339-5437 
e-mail: ujjbutor@freemail.hu

Helyszíni

felmérés!

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

SZÚNYOGHÁLÓ
-40-50% ár en ged ménnyel!
(Az ak ció 2018. január 1-től január 31-ig tart!)

JAVÍTÁST IS VÁLLALOK!
Telefon: 46/324-825

Mobil: 20/9425-788

SUGÁR ÁRUHÁZSUGÁR ÁRUHÁZ

AKCIÓ!
Az akció 2018. január 12-től március 10-ig tart.

3530 Miskolc, Ady E. u. 7. Nyitva tartás: H-P: 8.30–18.30, Szo.: 8.30–14.00-ig

50%
kedvezmény
MINDEN ÁRURA
a Sugár áruházban 

50%
50% 50%
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