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

32,3,4,5,6,7,8 m -es
KONTÉNEREKKEL

Miskolc 05. hét
Digitális napló

Újra eltelt egy teljes félév, leg-
alábbis ami az iskolai időszá-
mítást illeti. Ezzel párhuza-
mosan megszülettek a félévi 
bizonyítványok is./3. oldal

Mint a mesében. A Palotaszálló minden évszakban tartogat 
meglepetéseket. A téli arca olyan, mintha egy képeslap kelne életre, 
és egy mesevilágba érkezne az utazó. Így nem véletlen az, hogy a 
miskolciak (is) gyakran töltik a hétvégéjüket Lillafüreden.

Fotó: Kiss Viktor 

327 milliárd forint 
jut fejlesztésre

Mintegy 327 milliárd forint 
értékben ipari, idegenforgal-
mi, közbiztonsági és infrast-
rukturális fejlesztések való-
sulnak meg állami forrásból 
a Modern városok prog-
ram keretében Miskolcon és 
térségében./11. oldal
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nyilaszaro.centrumauchan@gmail.com
H Í V J O N  M O S T !

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

Miskolc, József Attila út 87.  Auchan Áruház 

NYÍLÁSZÁRÓ CENTRUMNYÍLÁSZÁRÓ CENTRUM

Hitellehetőség!

Műanyag- és fa nyílászárók 
gyártása és beépítése 
teljes helyreállítással.

Homlokzati hőszigetelések
és teljes lakás felújítás.

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!

Miskolci TŰZIFA telep
Bükk, tölgy, gyertyán

Tekintse meg készletünket, 
megbízható, gyors, korrekt kiszolgálás. 

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

SZERVO kormányművek, 
szivattyúk, kardántengelyek, 

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

www.autojavitasmiskolc.hu

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.

Kis-Hunyad Kárpit Diszkont
Miskolc, Kis-Hunyad út 55.
Antik, klasszikus, modern 

bútorok kárpitozása, 
javítása, felújítása.

Függöny varrás!
Nagy szövet választék!

KÁRPITOZÁS

Tel.: 06-70/703-2222
www.butorkarpit.com

Szivacsok méretre vágva is.
Ingyenes 
helyszíni 
felmérés, 
szállítással.

SZIVATTYÚ-
TECHNIKA
Miskolc, Gépész út 4. 
Tel./fax: 46/335-574

z IPARI, HÁZTARTÁSI
 ivóvíz, szennyvíz, termálvíz, fűtés szivattyúk
z Szivattyúalkatrészek, tartályok, 
 szerelvények
z Csúszógyűrűs tömítések
z Szivattyúk javítása előzetes 
 ajánlat alapján.
E-mail: bagi.jozsefne3@chello.hu

Mobil: 06-20/9579 189

Elvárások:

Alapo szakma ismeretek
egaláb é szakma tapasztalat

Cafeteria

  Munkadarabok előírás szeriti  
összeszerelése, forrasztása,

Előny:

  

Erzsébet utalvány,
 Utazási költségtérítés  
10.500 Ft-ig próbaidő után.

Jelentkezés:
jelentkezes.c@humancentrum.hu 

vag 06 1 877 0902

 Betanított  
munkatársakat

keresünk Budapest, a IV. kerületi 
ipari parkba, egy műszakos elek- 

tronikai összeszerelői feladatokra: 

AWI Hegesztő,
CNC-s, Lakatos,

Fényező
munkatársakat

keresünk veresegyházi munkahelyre

Jelentkezés:
nagy.zita@humancentrum.hu

vagy 06-70 931-8742

GYÁRTÓSORI 
OPERÁTOROK, 

VIZSGÁLÓK, 
GÉPMESTEREK

jelentkezését várjuk Hatvanba 
több műszakos munkarendbe

  
    

Bővebb információ és jelentkezés: 
 

 hatvan@humancentrum.hu   

vagy  06-70/452-3196

www.tetolemezcentrum.hu

DISZKONT ÁRON

1.290 Ft/m2-től
TRAPÉZ ÉS
CSEREPES

LEMEZ

Miskolc, Futó út 70. 
Tel.: 46/432-511
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POLGÁR TISZTÍTÓ
4 RUHATISZTÍTÁS
 4 SZŐNYEGTISZTÍTÁS
 4 LAKÁSTEXTIL TISZTÍTÁS
 4 VARRÁS, FESTÉS

MISKOLC
Auchan I. József Attila út Tel.: 20/549-4968

Auchan II. Pesti út Tel.: 20/581-8811

EGER 
Tesco Tel.: 70/631-3071
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Szuper ügyek
Újra eltelt egy teljes  ■

félév, legalábbis ami az 
iskolai időszámítást il-
leti. Ezzel párhuzamo-
san megszülettek a fél-
évi bizonyítványok is.  

Bizony, még alig kezdő-
dött el a tanév, máris fele-
zőpontjához érkezett. Bár 
valószínűleg a diákok más-
képp érzékelik az eltelt időt. 
Számukra dolgozatok sorát, 
megszámlálhatatlan házi 
feladatot és kihívások gar-
madáját rejtette ez a néhány 
hónap. A dolgos időszakot 
pedig egy régóta bevett ér-
tékelési forma, a bizonyít-
vány zárja. Sokaknak ez 
csak egyfajta visszajelzés 
a féléves teljesítményekről, 
iránymutató, hogy mit kell 
kijavítani, másoknak azon-
ban a továbbtanulás egyik 
tartópillére is lehet. Egy biz-
tos, a félévi bizonyítvány fo-
galmát még a legidősebbek 
is ismerik.

Pedig a modern kor az 
osztályozási szokásokat 
sem kerülte ki, ám a bevett 
metódus csak formájában 
változott meg többnyire. A 
papír alapú napló például 
már csak ritkán kerül elő. 

„Egyre népszerűbb e-nap-
ló rendszer az iskolákban, 
a 2016/2017-es tanévben 
már 1099 intézmény állt az 
elektronikus rendszerre, 35 
százalékkal több, mint egy 
évvel korábban” – írta cikké-
ben az eduline.hu a témával 
kapcsolatban. Az elektroni-
kus naplózási rendszer azért 
született meg, hogy meg-
könnyítse a tanárok dolgát, 
valamint a szülők számára is 
könnyebben nyomon követ-
hetővé váljanak gyermekük 
tanulmányi eredményei. 

A történet egy tizenhárom 
évvel ezelőtti szankcióval 
vette kezdetét. Egy 2005-
ös OM-rendelet alapján a 
közoktatási intézmények 
normatívájának meghatá-
rozott hányadát kötelező 
iskolai adminisztrációs és 

ügyviteli szoftverek beszer-
zésére fordítani. Emiatt sok 
iskola választotta az e-napló 
rendszer bevezetését. A di-
gitális naplót bevezető isko-
lákban minden egyes szülő 
kap egy felhasználónevet és 
egy jelszót, amivel bekuk-
kanthat a naplóba és láthat-
ja, gyermeke hogyan teljesít 
az iskolában.

Bár sok tanár panaszko-
dott a rendszer megbízha-
tatlansága miatt, úgy néz ki, 
hogy ez a dokumentálási for-
ma fogja felváltani a hagyo-
mányos naplózást. Persze az 
általános vélekedés egyelőre 
megoszlik a témában. 

Hajnalka (37)
Nagyon helyesnek tartom, 

hogy bevezették ezt a rend-
szert. Régen előfordult, hogy 

egy héten többször is fel kel-
lett hívnom a fiam osztályfő-
nökét, hogy tisztában legyek 
a dolgokkal, és már kezd-
tem kellemetlennek érezni. 
Így mindent nyomon tudok 
követni, és senkit nem za-
varok vele. 

Beáta (42)
Nagyon jó lenne ez a di-

gitális napló, csak sokszor 
van úgy, hogy nem frissül 
kellő mértékben. Értem én, 
hogy a tanároknak nincs 
mindig idejük azonnal be-
írni mindent, de így meg 
néha teljesen feleslegesnek 
érzem a rendszert, hiszen 
van, hogy csak hetekkel ké-
sőbb tudom meg, mi történt 
az iskolában. 

Ildikó (57)
Tanárként nincsen problé-

mám a digitális naplóval. A 
régit is vezetni kellett, ezt is, 
csak itt feltűnőbb, ha meg-
csúszik vele az ember. Több 
kollégám azonban panasz-
kodott, hogy otthonról nem 
elérhető a rendszer, és sok-
szor fagy. Nekem szerencsé-
re még nem volt igazán ilyen 
problémám. SZI - BM 

Digitális napló: nyűg, vagy az oktatás jövője?

Ellenőrzések a miskolci farsangon. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai 2018. február 2. 
és 4. között kiemelten ellenőrzik a Becherovka Miskolci Farsang 2018 elnevezésű rendez-
vényre kitelepülő kereskedőket és vendéglátósokat. Az ellenőrök elsősorban a nyugta- és 
számlaadást, valamint a foglalkoztatás szabályszerűségét vizsgálják. 

Görög Ibolya ismert protokoll 
szakértő beszélt nemrégiben 
egyik előadásában arról, hogy 
túl sokat panaszkodunk és ke-
veset cselekszünk. Annak kap-
csán merült ez fel, hogy egyik 
hozzá forduló azt nehezményez-
te, az irodában - ahol többségé-
ben férfiak dolgoznak - őt a hím-
neműek semmibe sem veszik. Ezt 
a következtetést az értekezletek-
ből vonta le, mikor az érkezők az 
asztalnál ülőkhöz mind odamen-
tek kezet nyújtani, egyedül csak 
őt hagyták ki.
De tényleg ezen a munkahelyen 
szándékosan sértegetik a férfiak 
a nő kollégájukat? A férfi és nő 
közötti európai érintkezési szo-
kásokat figyelembe véve aligha 
erről lehetett szó. Egy kicsit is 
jó nevelést kapott férfi ugyanis 
zsigerből tudja, nem ő nyújt elő-
ször kezet a nőnek és pláne nem 
lefelé, amikor ő áll, a nő pedig ül. 
Inkább túllép az ügyön és nem 
hozza magát kellemetlen hely-
zetbe. Az illető hölgynek csak ez-
zel kellett volna tisztában lennie. 
Cselekvésképpen állva fogadni az 
érkezőt és kezet nyújtani neki. 
Azzal szinte mindenki tisztában 
van, hogy az árut a csomagolá-
sa adja el. Szívesebben nyúlunk 
a polcra egy olyan termék után 
amit olyan színvilág vesz körül, 
ami közel áll az egyéniségünk-
höz. De így van ez a külsőnk-
kel is, a stílusunk beárazza a 
személyiségünket.
Görög Ibolya fogalmazott vicce-
sen, hogy egy olyan lányt, aki mi-
ni szoknyában, mély dekoltázzsal 
érkezik az új munkahelyére, senki 
sem fog komolyan venni. Előbb 
át kell rágnia magát a call girls-
ségén és bizonyítani, hogy esze 
is van, nemcsak idomai. Emlék-
szem arra a fiatalemberre, aki ér-
tékesítőnek jelentkezett egyszer 
hozzám - kkv szektorra kerestünk 
kollégát - és az egyik erősségé-
nek a protokollt nevezte meg. A 
turista szandálos viseletét látva 
biztos voltam benne, hogy nem 
nálunk van a helye.
Tavaly a larnakai repülőtéren 
megakadt a szemem egy fekete 
nyári ruhás, fekete szalmakalapos 
lányon. Teljesen kirítt a tömegből, 
hiszen az utazók nagy része - jó-
magam is - rövidnadrágban, a kin-
ti negyven fokos hőséget magán 
hordozva, csüggedten várakozott 
az éjszakai becsekkolásra. A lány 
nem csinált semmi különöset, 
mégis különleges volt. Mivel a 
gépen mellettem ült, közelről is 
megszemlélhettem. Az egysze-
rű fekete ruhához egy egyszerű 
középmagas szandált viselt, de 
mindezt olyan módon, hogy úgy 
tűnt, mintha Audrey Hepburn ül-
ne mellettem.
És hogy a ruha teszi az em-
bert? Nem mindig. De stílus 
mindenképpen.

SZI – Maros Éva

RÚZS

Stílus

Az adományokért különféle Rotary kocsonyák
A Rotary Club Mis- ■

kolc-Tapolca és a 
Rotary Club Miskolci 
Angyalok külön stan-
don várja a látogatókat 
a „Becherovka Miskol-
ci Farsangon” február 
02-04. között.  

Hagyományainkhoz hí-
ven az idén is szívesen fo-
gadunk adományokat, 
amelyeket ezúttal a mis-
kolci tehetséges fiatalok tá-
mogatására, a Szinvavölgyi 
Néptáncműhely gyermekei 
nyári táborozására, valamint 
az ME Zeneművészeti Intézet 
növendékei hangszereinek 

felújítására fordítunk - 
mondta Fridel Mária, az RC 
Miskolci Angyalok elnöke. 
A Rotary elveinek megfele-
lően az adományok teljes 
összegét (költségeink levo-
nása nélkül) a fenti célokra 
fordítjuk - tette hozzá Ma-
ros Gábor, az RC Miskolc-

Tapolca elnöke. Az adomá-
nyokért köszönetképpen a 
hagyományosan közkedvelt 
különféle Rotary kocsonyá-
kat, továbbá speciális tüzes 
Rotary krampampulit és zsí-
ros kenyeret, valamint meg-
lepetés ajándékokat kíná-
lunk - közölték lapunkkal a 
Rotary Club Miskolc-Tapolca 
és Miskolci Angyalok veze-
tői. E hétvégén minden nap 
délután négy órától „flash 
mob”-ok várják az érdeklő-
dőket standjuk előtt, amely a 
Széchenyi István u. 10, a „Sö-
tétkapu” előtt, III/16 sz. pa-
vilonnál található. A délutáni 

órákban a Szinvavölgyi 
Néptáncegyüttes fiataljai 
táncolnak, és a Bartók Béla 
Zeneművészeti Intézet fú-
vósai koncerteznek stand-
juk előtt.

 SZI 

32018. február 2.
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Miskolc-Hejőcsaba központi részén két-
szintes épület külön mérőkkel, bejárattal, 
nagy telken, garázzsal, akár megosztva 
is eladó. Tel.: 70/605-1726.
Miskolcon 60 m2-es, 2 szobás családi 
ház, 250 m2-es telken, felújítva eladó. Ár: 
13,7 MFt. Tel.: 30/743-1648.
eladó gyönyörű családi ház Alsódobszán, 
szépen felújított. Sürgős! Betegség miatt. 
Tel.: 0620/528-8869.
Nyékládházán 90 nm-es, háromszobás, 
központi + vegyes fűtéssel rendelkező, 
tégla építésű családi ház tehermentesen 
eladó! Ár: 10.990.000 Ft. Telefonszám: 
+36 70 603 6037.
Mezőcsáton, kiváló lakóközösségben 
120 nm-es felújított családi ház eladó!!! 
Ár: 9.299.000 Ft. Telefonszám: +36 70 
603 6037.
a Diósgyőri városrészen, a Vörös utcán 
eladó egy különálló 400 nm-es telken egy 
80 nm-es, jó állapotú, tégla építésű csa-
ládi ház. Ár: 13.990.000 Ft. Telefonszám: 
+36 70 603 6037.
sajószentpéteren az Erkel Ferenc utcá-
ban eladó egy vállalkozásra is kiválóan 
alkalmas jó állapotú, 4 szoba+40nm 
nappali+200nm melléképület, műhely, 
garázs 1100nm telken. Ár: 13 M Ft. Tel: 
0670-701-2271.
sajólád, Dózsa György úton tehermen-
tes, azonnal költözhető, jó állapotú, 115 
nm-es, 3 szobás, tégla építésű, gáz-
konvektor fűtésű családi ház eladó 720 
nm-es telken pincével, melléképületek-
kel. Ár: 6,3 M Ft. Tel: 0670-701-2271.

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

Onga csendes nyugodt részén eladó egy 
2-3 generáció számára is megfelelő, tég-
la építésű, 200nm, 4 teraszos, 3 kony-
hás, 3 fürdőszobás, 6 szobás családi ház, 
70nm teremgarázzsal, 1000nm udvarral. 
Ár: 15,5 M Ft. Tel: 0670-701-2271.

Pereces elején 600 m2-es sík telken 
100 m2+75 m2, szuterénes, 3 nagy-
szobás, tégla, cseréptetős ház nagyon 
jó utcában eladó. NAGY GARÁZS, Fűtés 
gázcirkó+cserépkályha. KILIÁNI LAKÁS 
BESZÁMÍTHATÓ! Ár: 13,9 M Ft. Tel.: 
06/30-227-2273.

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

a Daru utcán 55 nm-es 2 szobás, igé-
nyes, felújított, hőszigetelt, tégla falazatú, 
gáz-církó fűtésű sorházi családi ház nagy 
terasszal, kertkapcsolattal, melléképüle-
tekkel, tehermentesen eladó! Ár: 8,9 M 
Ft. Tel: 0670-701-2271.

Bánrévén (közvetlenül a Szlovák határ 
mellett) csendes utcában 990 m2 tel-
ken 80 m2-es, összkomfortos, (2 szo-
ba + nappali)  családi ház eladó. A ház-
hoz nyári konyha, garázs, pince, fúrt 
kút tartozik. Fűtése gázkonvektor + 
cserépkályha, a meleg víz ellátásáról 
gázbojler gondoskodik. Irányár: 3,4 M 
Ft. Érdeklődni hétköznap 17 óra után, 
hétvégén egész nap a 06-20/260-95-
17 telefonszámon lehet.

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

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

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

l a k á s e l a d á s

Hejőcsabán, 5 percre a belvárostól, 
csendes lakókörnyezetben eladó egy 
51 nm-es, tégla építésű, 2+1 félszo-
bás, szépen felújított állapotú lakás!! 
Ár: 8.990.000 Ft. Telefonszám: +36 70 
603 6037.
Miskolcon, a Bertalan utcán eladó egy 
jó állapotban lévő, másfél szobás panel-
lakás. Kiváló, kulturált lakókörnyezet. 
Ár: 5.790.000 Ft. Telefonszám: +36 70 
603 6037.
a belvárosban, a Széchenyi utcán, a Frei 
kávézóval szemben eladó egy első eme-
leti, 68 nm-es, kétszobás polgári típusú 
lakás. Ár: 14.900.000 Ft. Telefonszám: 
+36 70 603 6037.

a Bulgárföldön, panelprogramos lépcső-
házban eladó egy teljes körűen és exk-
luzívan felújított, erkélyes, 63 nm-es, 
2+1 félszobás, nagy konyhás lakás. Ár: 
12.890.000 Ft. Telefonszám: +36 70 
603 6037.
az Andor utcán új építésű liftes épületben,  
85 nm-es, második emeleti, gyönyörűen 
felújított 3 szobás, erkélyes lakás garázs-
zsal és tárolóval eladó. Ár: 26.990.000 Ft. 
Telefonszám: +36 70 603 6037.
Miskolcon, Széchenyi u., 28 m2 lakás + 
irodabútorok eladók. Tel.: 46/350-413.
Győri kapuban 51 m2-es, IX. emele-
ti lakás eladó. Kényelmét átalakított 
nagy konyha, redőnyös új ablakok, járó-
lap, klíma biztosítja. Ár: 7,9 M Ft. Tel.: 
30/243-6371.
eladó Thököly utcán 4 emeletes épület 
4. emeletén 2 szobás lakás. Ár: 6,8 M Ft. 
Tel.: 30/5929-230.
sajószentpéteren a Péch Antal utcá-
ban eladó egy második emeleti 1+2 fél-
szobás, jó állapotú, tehermentes, azon-
nal költözhető, gázkonvektoros társas-
házi lakás, akár bútorozva is. Ár: 5 M Ft. 
Tel: 0670-701-2271.
Miskolc, Hajós utcán 73 m2-es, 3 szo-
bás, szépen felújított 10. em. lakás eladó. 
Ár: 9,9 M Ft. Tel.: 70/3383-936.

LAKÁS- ÉS CSALÁDI HÁZRA

ENERGETIKAI
TANUSÍTVÁNY

(ZÖLDKÁRTYA)

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

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: 2018/5. 

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

Kos - A héten kifejezetten 
szenvedélyes lesz. Önmagában 
nem is lenne baj, hogy nagy 
lelkesedéssel veti bele magát a 
dolgokba vagy, hogy a kapcso-

lataiba is kellő tüzet visz. A gond ott lehet, 
hogy az Ön tüzessége néha már agresszív 
lángokba mehet át és egy-kettőre akara-
tossá válhat.

Bika - Még jó, hogy a hét 
békésen kezdődik. Sajnos, a 
szerdai holdfogyatkozás 
„összetörheti” Önt. Telihold 
lenne, de a Föld bekerül a Nap 

és a Hold közé és kitakarja a Hold elől 
a Nap fényét. Ez a Bika szempontjából 
cseppet sem kellemes. Vigyázzon a 
magánéletére és a hivatására is!

Ikrek - Nagyszerűek az égi  
konstellációk! Ha eddig 
bármivel kapcsolatban is 
nehézségekbe ütközött volna, 
az a héten egy csapásra 

megoldódik. Még a magán- illetve hivata-
los problémák is megoldódnak és kedvező 
fordulatra számíthat. Érdemes aktivizálnia 
magát és belevágni abba, amibe szeretne.

Rák - Új ismerősei között akad-
hat olyan, aki megdobogtatja 
a szívét. Ha egyedülálló, akkor 
nincs is ezzel semmi gond, 
akár egy bimbózó kapcsolat 

is kezdetét veheti. Ám, ha Ön párban él, 
akkor okozhat ez az illető kellemetlen-
séget a rámenősségével, vagy ha Ön nem 
lesz képes túllépni rajta.

Oroszlán - Legnagyobb örömé-
re nyugodt és gondtalan hét elé 
néz, ami már régóta Önre fért. 
El se akarja majd hinni, hogy 
nem történik semmi probléma 

és hogy jelenleg nincs is olyan gondja, ami 
megoldásra várna. A csillagok kifejezetten 
kedveznek Önnek, hogy szerencsés és 
gördülékeny hete legyen.

Szűz - Uralkodó bolygója a 
kapcsolatok területén hat most 
a legjobban, de kellemetlen 
fényszögben áll a családi álla-
potokat jelölő Plútóval. Vigyáz-

zon, mert a mélyben feszülő ellentétek 
most könnyen problémásak lehetnek. Ha 
nem vigyáz, nem kerülheti el a robbanást, 
hisz Ön sem egy tűzszerész.

Mérleg - Jelenleg Önben a 
harmóniára törekvés az 
erősebb, ezért a meghátrálást 
választja a konfliktus helyett. 
Ha végképp sarokba szorítják 

és képletesen nem kap már levegőt, akkor 
ez sűrű köhögésként, légszomjas állapot-
ként jelentkezhet. Ne tévessze össze a 
náthával, ezt nem gyógyítja a vitamin!

Skorpió - Még mindig kissé 
életunt és kedvtelen, a téli 
időszak erőteljesen befolyásol-
ja kedvét. Még a rutinfeladatok 
is nehezére esnek és talán 

maga az élet is. Semmihez sincs kedve és 
természetesen haragszik az egész világra, 
ahogy az ilyenkor lenni szokott. Jót tenne 
Önnek a változatosság.

Nyilas - Tele van feszültséggel 
és ahelyett, hogy ezekre 
megoldást keresne, megelég-
szik azzal, ha bűnbakokat talál. 
Képes a legkisebb nézeteltérést 

is heves vitává alakítani. Ezzel azonban 
csak ront a helyzeten, hiszen ahelyett, 
hogy megszabadulna az indulataitól, csak 
újabbakat épít fel magában.

Bak - Azt hinné egy unalmas, 
megszokott hét elé néz, de 
rövid időn belül látni fogja, hogy 
elképesztő események érik. 
Váratlan, izgalmas fordulatok, 

de még új lehetőségek is érkezhetnek. 
Nem is kell majd törnie magát a változá-
sokért, jönnek maguktól is. Összessé-
gében elégedett lesz a hetével.

Vízöntő - Igazán kedvező 
energiákat kap a héten! Eddig 
akadályoztatva érezte magát, 
de a napokban minden gát 
megszűnik és töretlenül halad-

hat előre. Bármi, amibe csak belefog, az 
beindul, rövid időn belül révbe ér. Érdemes 
kockáztatnia és akár formabontó terveit is 
megvalósíthatja.

Halak - Meglepi a környezetét 
azzal, milyen érzékenyen reagál 
az Önt érő ingerekre. Különösen 
a kritikákat fogadja nehezen, 
még ha érzi is, hogy azoknak 

van valóságalapja. Meg kell nyugodnia és 
megkeresni az okát annak, miért is ilyen 
nehéz megtalálni Önnel a közös hangot. 
Fontos az önvizsgálat!

 HOROSZKÓP 6. HÉT (2018. február 5-től február 11-ig)

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 

Lengyel szén  
(6500 kcal,  7% 
hamutartalom)  
folyamatosan kapható! 
Tel.: 06-30/415-2428

Ft

MEGBÍZÁST VÁLLAL
 Ingatlanok eladása-vétele, 

bérbeadása, albérlet köz-
vetítés, kedvező lakáshitel, 

lakástakarék. 
 06-70/211-9237

Személyi

INGATLAN 
KÖZVETÍTŐ

DUGULÁSELHÁRÍTÁS
Víz-fûtés szerelés, 
gyors szerviz
Amit lehet 
megjavítunk,
CSAK VÉGSŐ 
ESETBEN 
CSERÉLÜNK!

+36-70/882-3984
dugulaselharitas-miskolc.net
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a Stadion utcán eladó földszinti, 55nm, 
tégla építésű, gázkonvektor fűtésű, felújí-
tott, tehermentes lakás. A konyha IKEA, 
ablakok, bejárati ajtó műanyag, burkola-
tok szépek. Tiszta rendezett lépcsőház, 
kiváló lakóközösség várja az új lakókat. 
Ár: 8,3 M Ft.Tel: 0670-701-2271.

a Stadion utcában, frissen felújított 4 
emeletes lépcsőházban kiváló lakókö-
zösséggel eladó egy 51nm, 2 szobás, 3. 
emeleti távhős, felújítandó panellakás. Ár: 
6,3 M Ft. Tel: 0670-701-2271.

a Stadion utcában tégla építésű, gáz-
konvektoros, 2. emeleti, 28nm garzon-
lakás eladó, akár albérlővel együtt is. 
Tiszta rendes lépcsőház és jó lakókö-
zösség jellemzi az ingatlant. Ár: 5 M Ft. 
Tel: 0670-701-2271.

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

diósgyőr Árpád utcán panelprogramos 
házban 35 m2-es, szép felújított 1,5 szo-
bás, mért fűtéses lakás eladó. Ár: 6,5 M 
Ft. Tel.: 70/3383-936.

Miskolc-Bulgárföldi zöldövezeti kör-
nyezetben eladó egy rendezett lépcső-
házú 4 emeletes társasház 3. emeletén, 
51 m2-es, távfűtéses lakás, felújítan-
dó állapotban, különálló pincével. Irány-
ár: 6,5 MFt. A környéken gázos garzon-
ra való csere is érdekel ráfizetéssel. Érd: 
70/555-3109.

Hajdúszoboszlón a gyógyfürdőhöz 300 
m-re lévő lakás vagy nyaraló céljára - 
kiválóan alkalmas, zöldövezetben, két-
szobás /55 m2/ gázfűtéses, első emeleti 
lakás eladó. Irányár: 11.800.000 Ft. Tel.: 
06-20/315-9165.

Miskolc, Győri kapuban szép állapo-
tú, 63 m2-es, fszt.- 2,5 szobás, mért 
fűtéses lakás eladó. Ár: 10,9 M Ft. Tel.: 
70/4193-532.

Miskolc, Stadion utcán NAGY ERKÉLYES, 
GÁZOS, 54 m2-es, 2 szobás, SZÉPEN FEL-
ÚJÍTOTT 3. emeleti lakás eladó. Miskolci 
2 szobás CSALÁDI HÁZAT KERESEK. Ár: 
9,9M Ft. Tel.: 06/30-227-2273.

Miskolc, Bertalan út elején 53 m2-es, 
2 külön nyíló szobás 6. emeleti, jó álla-
potú lakás eladó. Rendezett lépcsőház, 
keleti fekvés. Ár: 7,29 M Ft. Tel.: 06/30-
227-2273.

szilvás utcában az Avas lakótelep ren-
dezett részén 4 emeletes házban eladó 
egy 55 nm-s, 2 szobás lakás rendezett 
lépcsőházban, kulturált lakóközösségben. 
Reális irányár! 7.050 000 Ft. Érdeklődni: 
30/535-7946.

l a k á s k e r e s é s  

azonnali készpénzes felvásárlásra kere-
sek Miskolcon eladó tégla vagy panel 
építésű lakást, akár hitellel terheltet is. 
Érdeklődni: +36-70/611-1486,
a befektető partnerek részére keresek 
házat, lakást, telket, pincét, garázst, 
üzlethelyiséget, készpénzes vásárlás-
sal, teljes körű ügyintézéssel, felújítás-
sal, akár albérlővel együtt. Tel: 0670-
701-2271.

azonnali készpénzfizetéssel vásárolnék 
miskolci panel vagy gázos lakást. Min-
den érdekel, örökség, válóperből, rossz 
állapotú, adóssággal terhelt is lehet. Tel.: 
70/3383-936.
Miskolcon jó lakóközösségben lakást 
vásárolnék azonnali készpénzfizetéssel, 
lehet végrehajtás alatt, vagy közüzemi 
tartozással terhelt, esetleg hosszú távú 
bérlés is érdekel. Tel: 0620 370 6985. 
Miskolc egész területén keresek lakást, 
garzontól 3 szobásig, készpénzes 
érdeklődőim részére. Külföldi partner-
céges kapcsolat, gyors eladás! Hívjon: 
30/535-7946.

a l B é r l e t k í N á l a t

Győri kapuban 2 szobás üres lakás kiadó. 
Tel.: 06-20/496-4028.
Ongán kétszobás, összkomfortos, gázos 
lakás kiadó bútorozva is. Gyermektelen-
nek. Tel.: 0670/660-8813.

é P í t é s i  t e l e k

eladó Miskolc, Balázsdiák utca 428 m2 
saroktelek. Irányár: 2.990.000 Ft. Tel.: 
0620/581-3244, 46/328-705.
a Belvárosban, Szirmán, Kistokajban, 
Tapolcán, Mályiban és Sajóládon 
összközműves építési telkek eladók 700-
1100 nm. Ár: 1,4 M Ft-tól. Tel: 0670-
701-2271.
MíG ÉPÍTKEZIK SAJÁT OTTHONÁBAN LAK-
HAT! Búza tér mellett HUSZÁR utcán 12 
db 550-600 m2-es BELVÁROSI TELJE-
SEN SÍK telek eladó!! Beépíthetőség 40%. 
Bérházi lakásokat, családi házat beszá-
mítunk. Ár: 8 M, 10+10 M CSOK. Tel.: 
06/30-227-2273.

�������������������

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

Könnyítse munkáját 
a Grenatherm hősugárzó és a 
Grenaisol hőszigetelő lappal

Miskolc, Csabavezér u 115. Tel.: 06-30/303-8648

www.grenaisol.hu      www.facebook.com/grenaisol

A grenathermből készült
burkolat átmelegedés 
után a teljes felületén 
- lassan sugározza ki a 
meleget.

- tiszta
- gyors

- könnyű
- hatékony
- egyszerű

- higiénikus
- gazdaságos

- környezetbarát

Szőnyegtisztítás!
Pro� gépekkel, teljesen új technológiával,

akár 24 órás átadással!
10 m2 alatt:   1100 Ft/m2/db
10 m2 felett: 1000 Ft/m2/db

         Miskolcról ingyenes háztól – házig szállítás

Szolgáltatásaink:
l Ruhafestés, tisztítás l Szőnyegtisztítás

l Bőrfestés tisztítás l Lépcsőházak takarítása
l Kárpittisztítás l Felújítás utáni takarítások
l Extrém takarítás l Családi házak, lakások,

épületek általános takarítása 
l Cégeknek, intézményeknek,

magánszemélyeknek teljes körű takarítás.

Elérhetőségeink:
Mirafresh Kft.

Kazincbarcika, Építők útja 31.
06-70/398-9233    06-70/398-9218
03-70/398-9234       06-48/789-211

mirafresh.kft@gmail.com

n Telefonos értékesítő, tele sales irodánkba, 5 fő
n Üzletkötőt, pénzügyi tanácsadó, 3 fő
n Ingatlan értékesítőt, közvetítő, 2 fő
n Hitel referens, 1 fő
Szakirányú végzettség szükséges az adott tevékenységekhez.
Megfelelő végzettség, tapasztalat előnyt jelent! 
Telefonos értékesítőknél helyi vizsgát, oktatást kapnak 
a jelentkezők.

Bérezés egyeztetés alapján, de minimum az aktuális 
szakképzett minimálbérnek megfelelően bejelentve 
Br.: 180.500 Ft/hó 8 órában.

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal: 
allashirdetesnekem@gmail.com 

Tel.: 70/330-3498; 70/320-7020; 70/609-3343 
CSAK MUNKAIDŐBEN!

OTP Ingatlan Pont 
hamarosan nyíló irodájába, 
a következő munkakörökbe 

keresünk kollégákat:
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Fél ÁRON!! Komlóstetőn 1000 m2-es 
belterületi építési telek eladó. Három-
szög alakú 40 méteres utcafronttal!! 
Szomszédban új építésű házak. BÉRHÁZI 
LAKÁST BESZÁMÍTOK. CSOK IGÉNYELHE-
TŐ. Ár 2,8 M Ft. Tel.: 06/30-227-2273.

Ü d Ü l ő ,  N y a r a l Ó

tiszadadán üdülőövezetben a Holt Tisza 
ágnál telek eladó. Tel.: 06-20/563-
9911.

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

Felsőzsolcai Ipari parkban telephely 
bérbeadó busz vagy kamion parkolásá-
ra. Érd.: 20/9421-159.

doxabi Ingatlan keres Miskolc területén 
eladó lakásokat-házakat meglévő ügy-
felei részére teljes körű ügyintézés. Tel.: 
06/30-227-2273.
Miskolc, Dózsa György út végén 80 
m2, FÖLDSZINTI, 3 külön nyíló szo-
bás, teljes körűen MOST felújított IRO-
DA KIADÓ. Bíróság, Földhivatal 2 perc. 
Ár: 90000+rezsi+2 hó kaució. Tel.: 
0630/227-2273.

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

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

J á r M ű k e r e s é s 

iFákat keresek bontásra, megsem-
misítésre, típustól, kortól, állapottól 
függetlenül. Tel.: 0630/4365-189, 
0670/5754-112.

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

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

Gyűjtő, szakképzett műtárgybecsüs 
magas áron vásárol régiséget, bútort, 
festményt, porcelánt, ezüsttárgyakat, 
hagyatékot. 46/348-436, 06-20/388-
7997
Vásárolnék könyveket, könyvtára-
kat, porcelánokat, bútorokat. Minden-
féle gyűjteményt készpénzért. Tel.: 
30/8383-649.

antik bútort, porcelánt, festményt, 
pipát, játékot, könyvet, vásznat, ezüs-
töt, órát, fegyvert, érmét, katonai-
népi-egyházi tárgyat, teljes hagya-
tékot vásárolok korrekt áron. Kérem 
hívjon bizalommal! Ingyenes kiszál-
lás, becsületes értékbecslés. Tel.: 
0630/486-3578.

B ú t O r

Nagyon jó állapotú, 15 részes, ülőpárnás 
szekrénysor olcsón, 30.000 Ft-ért eladó. 
Tel.: 0630/9152-816.
Parasztbútorokat vásárolok, hagyaté-
kokat, képeket, nippeket, órákat és antik 
bútorokat. Tel.: 0620/471-4650.

e G y é B  e l a d á s

tűziFa ELADÓ tölgy, bükk, akác 
erdei m3 méteres szálban 1x1x1,70 
m3 25 000Ft/m3-tól. Ugyanitt: kalo-
dás tűzifa 1x1x1-es hasogatott sor-
ba rakva 15 000 Ft/kaloda. Ömlesz-
tett m3 hasogatva ami 1x1x1-es 14 
500 Ft/m3, 7 sima m3-tól rendelhe-
tő. Ugyanitt erdei m3 nagy kalodá-
ban, ami 1x1x1,70 konyhakész tűzi-
fa 27 000 Ft/m3-től. (1m3-t nem vál-
lalunk). Érd.: +36 20 59 99 285, +36 
20 27 27 338.

Megbecsüljük
értékeit!

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

érméket, retro gyárgyakat vásárolunk

06-30-461-7708
Üzletünk költözés alatt

ingyeneskiszállás100%értékgarancia

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

Foton - Fény, Melegség, BiztonságFoton ablak és ajtó a  Facebookon.
Csatlakozz hozzánk!

3530 Miskolc, Vörösmarty út 3.  
Tel.: 20/3599-874; e-mail: miskolc@foton.hu
Havas Nándor - 3561 Felsőzsolca, Bem József u. 11/1www.foton.hu

A részletekről érdeklődjön 
mintatermünkben!  

Ajánlatot személyesen a 
megadott címen vagy akár

 online a www.foton.hu 
oldalon is kérhet.

Akciónk 2018. február 28-ig leadott megrendelésekre vonatkozik!

40%
MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓINK 

ÁRÁBÓL

k e dve z m é ny t  a d u n k !

MOST PASSZÍVHÁZ ABLAKAINKRA IS!

@

Kérai Ottó, becsüs 06-20/770-5000
*az árváltozás jogát fenntartjuk!

Igény szerint díjtalan kiszállás!

Antik és Ékszerkereskedés
TÖRT ARANYAIT FAZON ÁRON VÁSÁROLJUK MEG!

ANTIK ARANY ÉKSZEREK 
FELVÁSÁRLÁSA 

Fazon és antik arany: 8.000-14.000 Ft/g* 
Tört és fazon ezüst: 100-500 Ft/g*

NÉMET

Régi borostyán és 
korall ékszereket 

vásárolunk!

Régiségeket, teljes hagyatékot, régi festményeket, 
Herendi, Zsolnay és Meisseni porcelánokat, 

antik bútorokat és dísztárgyakat, 
régi, márkás karórákat keresünk!

Ez a kupon 

arany vagy régiség

eladása esetén 

+ 10.000 Ft-ot ér.* 

*100-200 ezer Ft feletti 

felvásárlás esetén

Február 15. (csüt.) 9-16 óráig
HOTEL PANNÓNIA

Miskolc, Kossuth Lajos u. 2.

SZERKESZTŐSÉG, HIRDETÉSFELVÉTEL:
3526 Miskolc, Zsolcai kapu 3. 

Tel./fax: 06-46/502-901
E-mail: miskolc@szuperinfo.hu

Internet: www.szuperinfo.hu

MISKOLC

SZERKESZTŐSÉGÜNKBEN

az ország
bármely

SZUPERINFÓJÁBA
feladhatja hirdetését!
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konyhakész tűzifa ömlesztve 345×215×83 
(6 m3 )raktérben. Részletek árak: tel.: 
30/964-9571.
tűzifa az erdészettől eladó. Tel.: 70/532-
20-21.
akciós darabos kocka diószén és lignit, 
kalodás és ömlesztett tűzifa készlet ere-
jéig rendelhető. Ingyenes házhoz szállí-
tás. Tel.: 06-20/480-9461.
Megkímélt állapotban műanyag élelmi-
szeres hordók eladók, 60 l-es 2500 Ft/db 
és 200 l-es 6500 Ft/db. Tel.: 06-30/393-
0812.

Hűtő, fagyasztó, mosógép, gázké-
szülékek, tv-k, egyéb készülékek 
1-2 éves kortól eladók szállítással. 
Tel.: 46/561-403.

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

e G y é B  k e r e s é s

Hibás-hibátlan tv-t veszek 1000-5 000-
ig, LCD TV 1000-30000-ig, hétvégén és 
ünnepnapokon is. Tel.: 30/435-0173.
ingyen elszállítom feleslegessé vált, 
üzemképtelen háztartási gépeit, bútora-
it. Lakás kiürítés, pincétől a padlásig. Tel.: 
0620/477-1474.
Vásárolnék készpénzért hűtőt, mosó-
gépet, tv-t és mindennemű háztartá-
si készüléket szállítással. Tel.: 46/561-
403.
Vásárolok személyautót, teherautót, 
segédmotorkerékpárt, akkumulátort, 
vashulladékot, dunnát, párnát, kábele-
ket, trafót, kávégépet, háztartási gépe-
ket. Tel.: 06-20/616-6306.
ingyen elszállítom bútorait, lakáskiürí-
tést, hagyatékot, lomtalanítást, háztar-
tási gépeket, vashulladékot hétvégén is. 
Tel.: 06-20/616-6306.
személyautókat és vashulladékot vásá-
rolok. Tel.: 70/555-12-62.
akármilyen vas, fémhulladékot vásáro-
lok. Tel.: 06-70/534-5971.

FiGyeleM! Lomtalanítást válla-
lok takarítással. Mindent elszállítok. 
GYORS, MEGBÍZHATÓ MUNKA!! Tel.: 
30/964-9572.

Felesleges bútorait akár ingyen 
elszállítom. Hagyatéki teljes körű 
lakáskiürítését vállalom. Tel.: 
0630/631-7105.

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

Házak, lakások teljes körű felújítását vál-
laljuk. Tel.: 06-30/203-0730.
Jóslás magyar és cigány kártyából. Sze-
relmi kötés. Átok, rontás levétele, telefo-
non is! Tel.: 0646/353-518, 0620/247-
4058.

Festést, mázolást, tapétázást, gipszkar-
tonozást, burkolást  teljes körű lakásfel-
újítást vállalunk. Tel.: 0630/299-7406.
Fák szakszerű kivágása, gallyazás,  
sövényvágás, bozótirtás, gallyak, leve-
lek elszállítása, fűkaszálás rövid határ-
idővel, garancia vállalással. Tel.: 20/433-
3119
szobafestés-kőműves-szigetelés és 
Ácsmunkát vállalunk. Tel.: 06-20/943-
5564.

Vállaljuk családi házak építését, felújí-
tását, lakások átalakítását, felújítását, 
burkolást, festést, gipszkartonszerelést. 
Tel.: 70/510-3947.

M u N k a H e l y e t  k í N á l

refit Abroncs Kft. a felsőzsolcai telep-
helyére keres autószerelő végzettség-
gel rendelkező és betanított gumisze-
relői munkára munkatársakat. Magas 
kereseti lehetőség, cafetéria. Fényképes 
önéletrajzokat a  beresgumi@beresgumi.
hu  e-mail címünkre várjuk.
Csemegepultos eladót keresünk. Érdek-
lődni: 0630/904-5445.
Gépészkarbantartáshoz keresek 3-4 fős 
csapatokat hegesztővel. Óradíj: 2800 Ft. 
Tel.: 06-20/426-1313.
két lányt keresek magam mellé Duna-
újvárosba hosszú távra. Korrekt feltéte-
lek, jó kereset. Jelentkezni arcos és ala-
kos önéletrajzzal:  dujvviki@gmail.com,  
06-30/769-2403.
CsOPOrtVezetőt, CO-hegesztőket, 
lakatosokat, villanyszerelőket felveszünk 
Abdára. Szállást biztosítunk. Érd.: 06/70-
942-8927.

dekoratív hölgyek jelentkezését várjuk 
görögországi hostess munkavégzésre. 
Kiemelkedő kereset! Tel.: 06-70/419-
8301.
kerekegyházi munkára keresünk gya-
korlott CO hegesztőket. Kiemelt bérezés. 
Tel.: 20/440-8355.

A GUMIDISZKONT ÁRUHÁZBAN
3527 Miskolc, József Attila u. 51. Tel.: 06-70/775-4096

Kedvezmények flottáknak, halasztott fizetéssel!

AZONNAL, 
BEJELENTKEZÉS NÉLKÜL!

Kedvező áron 
alkatrészt is biztosítunk!

PROFI AUTÓSZERVIZ
MINIMÁL ÁRON

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

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

SZÚNYOGHÁLÓ
-40-50% ár en ged ménnyel!
(Az ak ció 2018. február 1-től február 28-ig tart!)

JAVÍTÁST IS VÁLLALOK!
Telefon: 46/324-825

Mobil: 20/9425-788

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

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

Telefon: 
20/363-0209 

Szoba-
festést, 
mázolást és
lakásfelújítást
vállalok!

Miskolcon és vonzáskörzetében! 
Kedvező árak, 25 km-es körzetben 

díjmentes kiszállás. 
Érd.: 70/456-3337

„PUMPI” DUGULÁS-
ELHÁRÍTÁS

Munkalehetőség a 
miskolci csokoládé 

gyárban 
Kézi csomagoló, kiszerelő és gyártó 

munkakörre várjuk jelentkezésüket! 
Amit kínálunk:

- Határozatlan idejű szerződés - Munkába járás 
támogatása - Cafetéria - Negyedéves bónusz

Jelentkezés: 3526 Miskolc, Arany János tér 1.
Telefon: +36-70/440-3578, +36-70/637-4810

ugyfelszolgalat@humanexistence.hu 
www.facebook.com/humanexistence 

Építőgép
szerelő vagy 
autószerelő 
végzettséggel

rendelkező 
szakembert 

keresünk. 
Érdeklődni

 munkaidőben: 
30/579-6366

        A                                                                        Zrt.

oroszul és/vagy ukránul beszélő 
csőszerelő, hegesztő, vasipari 

szakmunkásokat keres
azonnali belépéssel.

Jelentkezni:
Tel.: 0036-48/512-330; 06-70/383-0863

E-mail: kbarcika@halbomce.hu

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 

Acélszerkezeti cég keres magyarországi 
szerelési munkákra szerelőcsoportjaihoz, 

jó kereseti lehetőséggel

SZERELŐLAKATOSOKAT
HEGESZTŐKET.

Szállítás, szállás biztosított.
Amit kínálunk: versenyképes �zetés 

és cafetéria, jó kollektíva,  hosszú távú 
munkahely.

e-mail: darusin@darusin.hu, 
tel.: 06-25/ 503-930

VILLANYSZERELŐ
SZAKMUNKÁS és

VILLANYSZERELÉSBEN JÁRTAS
munkatársakat keresünk

zömében Veszprém megyei
nagy projektekhez.

5 fős brigádok előnyben.
 

Jelentkezni lehet a
villanyszerelo.zirc@gmail.com

e-mail címen fényképes
szakmai önéletrajzzal és

jövedelem igény
megjelölésével.
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Acélszerkezet 
gyártó üzembe
lakatosokat,
hegesztőket 

keresünk. 
Szakmai önéletrajzokat és 

szakmai végzettséget igazoló 
dokumentumokat az 

acelszerk.fom@fkraszter.hu 
e-mail címre várjuk.

Csapatunkba keresünk 
kéményes munkára, tetőn való 

munkavégzést is vállaló embert, 
betanulással. 

Építőipari tapasztalat 
és jogosítvány előny. 

Érdeklődni: 06-30/326-02-91

A szilvásváradi
La Contessa
Kastélyhotel 

tapasztalattal és 
masszőri végzettséggel 

azonnali kezdéssel

masszőrt 
keres.

H H H H

Fényképes önéletrajzot 
az alábbi e-mail címre várjuk: 

info@lacontessa.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.

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. 

A Technical Services Hungaria Járműjavító Kft.
felvételt hirdet 

az alábbi munkakörökbe:

(CO2 fogyóelektródás 
 védőgázas ívhegesztő)

A fényképes önéletrajzokat végzettséggel, 
szakmai tapasztalattal 

az alábbi postai vagy e-mail címre várjuk:

Személy- és munkaügy 
3527 Miskolc, Kandó K. tér 1.

karrier@tshungaria.hu

VASIPARI ÁLLÁS!
Karimaszerelői 
munkakörbe keresünk vasipari 

végzettségű munkatársakat.
Munkavégzés helye:  

Tiszaújváros és Kazincbarcika

Jelentkezni lehet: 
Juhász Attila 06-30/303-2441
e-mail: erumtroja@gmail.com

Amennyiben hirdetésünk
felkeltette érdeklődését 
és úgy érzi megfelel az 
elvárásoknak, jelentkezzen
a 06-80/442-444-es 
telefonszámon. 

Az Inform Média Lapkiadó Kft.

kézbesítő
munkatársakat keres kizárólag 
Miskolc területére, az Avasra,
azonnali kezdéssel. 
Elvárásaink:

Munkavégzés helye:

2018. február 15.  
csütörtök

Miskolc
Dolgozzon velünk 

Németországban 

vagy Ausztriában 

betanított 

betonacél- 

feldolgozóként 

vagy 

CO   hegesztőként

Jelentkezés:    
                          
                       

KIHELYEZETT ÁLLÁSINTERJÚ

www.technomatic.hu

2

 állásajánlatok 
menüpont

BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT KERESÜNK

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

Ingyenes szállás 
Utazási költségtérítés

Előlegrendszer

AMIT BIZTOSÍTUNK:

GYŐR-MOSON-SOPRON
MEGYE

140000 Ft-tól 

Több műszakos munkarend

AZ AUTÓIPARBA

/nyugatimelo www.jobmotive.hu

Hosszú távú munkalehetőség, 
kiváló munkakörnyezet.

06 70 315 8492

próbaidő után akár
nettó

200000 Ft-ig 
 +cafetéria/hó
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Miskolc, Szentgyörgy 35 szám alatti, 16 
nm összközműves üzlethelyiség eladó. 
Érdeklődni 0670/943-4744.
Mosonmagyaróvári munkahelyre szer-
kezetlakatosokat, hegesztőket, festőket 
felveszünk. Szállás ingyenes, utazást térí-
tünk. Tel.: 06-20/949-3036.

téglásra keresünk CO hegesztőket 
kiemelt bérrel! Tel.: 20/440-8355.
Mosonmagyaróvári munkára kere-
sünk betanított munkásokat, lakatoso-
kat, targoncásokat, CNC esztergályoso-
kat, hegesztőket! Kiemelt bérrel. Tel.: 
20/440-8355.

Miskolci varrodába varrónőt keresek. 
Jelentkezés ezen a számon: 0630/9853-
094.
4-5 fő villanyszerelőt keresünk németor-
szági munkára, 1-2 főnek német nyelvtu-
dás szükséges. Tel.: 30/222-6095.
a Jade Gold Kft. miskolci üzletébe 
ékszerbecsüst felvesz. A motivációs leve-
let és a fényképes önéletrajzot az  allas@
aranyaruhaz.com  e-mail címre várjuk, 
vagy érdeklődni a 0670/943-4744 tele-
fonszámon lehet.

k i e G é s z í t ő  M u N k a

Miskolci 50-es szőke hölgy kiegé-
szítő munkát vállal otthonában. Tel.: 
0670/632-8700.

O k t a t á s t  V á l l a l

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

Bolti eladó, Boltvezető, Szakács, Cuk-
rász, Pincér, Vendéglátás szervező, Ven-
déglátó üzletvezető, Vendéglátó Eladó, 
Aranykalászos Gazda OKJ tanfolyam. 
06-70/524-6166.  www.oktatohazkelet.
hu  (E-000937/2014/A001-A011).
aranykalászos Gazda, Méhész, Vagyon-
őr, Targonca-, Földmunka-, Emelőgép-ke-
zelő tanfolyamokat indítunk. Tel.: 30/228-
3281. E001083/2015/A008,A004,A022, 
A012,A011.

t á r s k e r e s é s

Barátságos, szép fiatal lány ismerked-
ne. Tel.: 70/304-0943.

egyedülálló 35 éves férfi nőtársát kere-
si Miskolc és környékén. Tel.: 30/500-
6164.
Vénusz Társközvetítő. Alapítva: 1986. 
Érd.: 0670/314-3897, e-mail:  venusz@
chello.hu

igazán csinos, szőke lány ismerked-
ne. Tel.: 70/270-2387.

Fiatal, szép arcú, formás lány ismer-
kedne. Tel.: 30/889-7891.

Szuper ügyek
A hagyományokat  ■

folytatva január 18-án 
a Borsod-Abaúj-Zemp-
lén Megyei Önkor-
mányzat vezetése saj-
tóreggelit tartott a Me-
gyeházán. Részletes 
tájékoztatást adtak az 
önkormányzat 2018-as 
feladatairól, céljairól. 

Török Dezső, a megyei köz-
gyűlés elnöke tájékoztatójá-
ban emlékeztetett rá: „Abban 
a szerencsés helyzetben va-
gyunk, hogy nem csak beszé-
lünk róla, hanem tehetünk is 
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 
gazdasági, társadalmi felemel-
kedéséért.”  A Terület- és Te-
lepülésfejlesztési Operatív 
Program (TOP) keretében a 
2014-2020-as időszakra 93 
milliárd forint áll megyénk ren-
delkezésére. A szakminisztéri-
um összesítése szerint tavaly 

56 milliárd forint támogatá-
si értékben született döntés. 
A szerződéskötések megtör-
téntek, rövidesen indulnak a 
közbeszerzések. Megyénk 358 
településéből eddig 134 nyert 
legalább egy pályázattal, re-
mélhetően ez a szám tovább 
növekedik.
„Az irányító hatóság értesíté-
se szerint a múlt héten a má-
sodik körös pályázatok esetén 
már mintegy 20,7 milliárd fo-
rint TOP forrás talált gazdá-
ra”- jelentette be a közgyűlés 
elnöke. Ezek után nézzünk 
egy-egy konkrét példát Bor-
sodból, Abaújból és Zemp-
lénből – mondta Török Dezső. 
Sárospatak városa történelmi 
adottságainak köszönhetően 
kulturális, borászati, idegen-
forgalmi központ.  Ennek fi-
gyelembe vételével készültek 
pályázataik is. A TOP kereté-
ben nyertek kerékpáros-barát, 
fenntartható közlekedésfej-
lesztésre 500 millió forintot. A 

Megyer-hegyi tengerszem tu-
risztikai fejlesztésére 388 mil-
lió forintot, helyi termékpiac-, 
általános piac és közösségi tér 
létesítésére 292 millió forintot.  
A foglalkoztatás szempontjá-
ból kiemelt fontosságú iparte-
rület fejlesztésre pedig közel 
550 millió forintot érdemelt ki 
Sárospatak városa. 
Ózd kerékpárutak és egyéb 
közlekedésfejlesztésre 440 

millió forintot, a helyi gaz-
daságfejlesztés keretében 
a városi piac felújítására és 
agrár-logisztikai fejlesztés-
re 400 millió forintot, a jövő 
szempontjából fontos zöld 
mezős iparterület kialakítá-
sára - amely alapfeltétele a 
befektetők letelepítésének - 
374 millió forintot fordíthat-
nak. Fenntartható közlekedés-
fejlesztési beruházásra 271 

milliót kapott Encs, amely a 
szomszédos Mérát is érinti. A 
zöld város kialakítására pedig 
200 millió forint támogatást 
kapnak a TOP-ból. A megyei 
foglalkoztatási és gazdaság-
fejlesztési paktum előreha-
ladásáról is beszámolt Török 
Dezső. A megyei önkormány-
zat nemzetközi külkapcsolatai, 
nemzetközi szervezeti tagsá-
gával kapcsolatban Török De-
zső emlékeztetett, hogy Kassa 
megyével közös szervezetük, 
a Via Carpatia eredményesen 
működik. 
Bánné dr. Gál Boglárka, a me-
gyei közgyűlés alelnöke a két 
általa menedzselt szakterület-
ről, a szénbányászatról és az 
értéktárról szólt. Dr. Kovács 
János, megyei főjegyző, mint 
a hivatal vezetője kijelentet-
te, hogy maximális odaadás-
sal igyekeznek végrehajtani az 
elnök és alelnök által elmon-
dottakat. 

SZI - BGy

20,7 milliárd forint TOP forrás talált gazdára

Táncművészeti szak. A Miskolci Nemzeti Színház, a Miskolci Balett és a Bartók 
Béla Zene- és Táncművészeti Szakgimnázium együttműködésében táncművészeti szak 
indul szeptembertől Miskolcon. A képzés során a Miskolci Balett kiemelkedő táncosaitól 
és pedagógusaitól tanulhatnak a diákok, felkészítést kapva nem csak a tánc, de a színház 
világára is. Az együttműködés nem titkolt célja az utánpótlás-nevelés.

A Steelvent 2000 Zrt., 
miskolci 

acélfeldolgozó üzemébe
hosszú  távú munkára,

gyakorlattal rendelkező
targonca-

vezetőt  
keres.

Tel.: 06-70/333-1937

www.vokk.hu 
Engedélyszám: E-000160/2014/A001

SZEMÉLY- és 
VAGYONŐR OKJ-s  
tanfolyam indul

Tel.: 06 30 948 2646

Miskolcon
február 10-én.

Szórólapok, 
reklámkiadványok

terjesztésére 
megbízható, 

kézbesítésben jártas 
munkatársakat keresünk 

MISKOLC
területéről.

NEM DIÁKMUNKA!

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

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

Ingyenes szállás 
Utazási költségtérítés

Előlegrendszer

AMIT BIZTOSÍTUNK:

BOS AUTOMOTIVE 
P. M. BT.

nettó140000-200000 Ft 
+cafetéria/hó 

Több műszakos munkarend

/nyugatimelo www.jobmotive.hu

Hosszú távú munkalehetőség, 
kiváló munkakörnyezet.

MOSONSZOLNOK, 
GYŐRLADAMÉR

06 70 639 9920

BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT KERESÜNK

AZ AUTÓIPARBA

Miskolci 
telephelyünkre 

toronydaru
kezelőt 

keresünk. 

Érdeklődni:
30/383-7541

Nagy múltú szigetelő szakvállalat
keres lapostető szigetelésben
jártas munkásokat, elsősorban

budapesti és Pest megyei
kivitelezésekre.

Szállást biztosítunk!
Érdeklődni: +20-924-6653

      Szuperinfó Miskolc

Pároknak, 
párosat, 
páratlan 

áron!
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www.matracdepo.hu

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

MOST A KÉTSZEMÉLYES  
ÁGYKERETEK ÁRÁBÓL

25% KEDVEZMÉNYT ADUNK!
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ÉPÍTKEZIK VAGY FELÚJÍT???

VÁSÁROLJA MEG MINŐSÉGI NYÍLÁSZÁRÓIT 
MAGYAR GYÁRTÓTÓL!

Díjtalan felmérés 
és szaktanácsadás!

Ajtók, ablakok 
egyedi elképzelések szerint is.

Az akció február 28-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!

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
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Hasani a DVTK játékosa. A koszovói Superliga legjobbjának megválasztott 20 
éves támadó középpályás érkezett Diósgyőrbe. Florent Hasani a KF Trepça’ 89 Mitrovicë 
csapatával fiatal kora ellenére nyert már bajnokságot, szuperkupát, és alapember az 
U21-es válogatottban is. A labdarúgó hétfőn este aláírta szerződését Diósgyőrben.Szuper ügyek

Hagyomány már  ■
Szikszón, hogy a város 
támogatja a tehetsé-
ges közép és felsőok-
tatási képzésben részt 
vevő diákjait. A 2017/ 
2018-as tanulmányi 
esztendőre is meghir-
dették ezt a felhívást.  

Szikszó számára fontos, 
hogy a tehetség, teljesítmény 
alapján jutalmazzuk azokat 
a szikszói diákokat, akik 
kiemelkedőek a tanulmá-
nyaikban – mondja Füzesséri 

József, Szikszó polgármes-
tere. A település gazdasá-
gi fejlődése lehetővé teszi, 
hogy évről évre egy iskolai 
esztendőn - 10 hónapon-  ke-
resztül hozzájáruljunk a di-
ákok költségeihez. A nyílt 
pályázat, ami egy kidolgo-
zott szempontrendszer sze-
rint működik, nagyon nép-
szerű a szikszói lakhellyel 
rendelkező diákok körében. 
Ez egy igazi megmérettetés, 
és nemcsak anyagi segítség, 
de büszkeség is ma Szikszó 
Ösztöndíjasának lenni. SZI 

Szikszó ösztöndíjasai

Mintegy 327 milliárd  ■
forint értékben ipari, 
idegenforgalmi, közbiz-
tonsági és infrastruktu-
rális fejlesztések való-
sulnak meg állami for-
rásból a Modern város-
ok program keretében 
Miskolcon és térségé-
ben - jelentette ki Kósa 
Lajos a diósgyőri vár-
ban január 29-én tar-
tott sajtótájékoztatón.  

A megyei jogú városok 
fejlesztéséért felelős tárca 
nélküli miniszter elmond-
ta: a programnak köszön-
hetően elkészül Miskolctól 
a magyar-szlovák államha-
tárig az M30-as autópálya, 
amely közvetlen összeköt-
tetést jelent a borsodi me-
gyeszékhely és Kassa között, 

miután Kassától a határig 
már megépült a sztráda szlo-
vákiai szakasza. A nemzet-
stratégiai szempontból ki-
emelt fontosságú, 2022-ig 
elkészülő gyorsforgalmú út 
kivitelezése összességében 
240 milliárd forintba kerül 
- tette hozzá.

Milliárdokat költ majd az 
állam Miskolcon a tapolcai 
strand fejlesztésére, a diós-
győri vár rekonstrukciójának 
folytatására és befejezésé-
re, ipari park kialakításá-
ra, intelligens térfigyelő ka-
merarendszer telepítésére, 
elkerülő út és közlekedési 
csomópont megépítésére 
- mondta a miniszter. Kri-
za Ákos, Miskolc polgár-
mestere szerint a program 
rendkívüli stabilitást jelent a 

megyei jogú városoknak, így 
Miskolcnak is. A fejleszté-
sek gyakorlatilag átölelik az 
egész várost - hangsúlyozta, 
megjegyezve: túl a stabilitá-
son, a gazdaság-fejlesztésen 
és az infrastrukturális be-
ruházásokon, biztonságot 
is jelent a program. A pol-
gármester kiemelten beszélt 
az oktatásról, a szakképzés-
ről, mert - mint fogalmazott 

- jól képzett munkaerő szük-
séges a program elemeinek 
végrehajtásához, Miskolc er-
re is készül. A közbiztonság 
helyzetét értékelve azt han-
goztatta: Miskolc biztonsá-
gos város, de a kiépítendő, 
800 kamerából álló intelli-
gens térfigyelő-rendszer még 
inkább azzá teszi majd. 

Kósa Lajos azt fejteget-
te, hogy a Modern városok 

programban az országban 
250 projektet támogatnak 
összesen 3500 milliárd fo-
rinttal, amiből - tervezésre, 
projekt-előkészítésre - 600 
milliárdot már megkaptak 
az önkormányzatok. Ez azt 
jelenti, hogy időarányosan 
jól áll a program végrehaj-
tása, s miután a 23 megyei 
jogú város vonzáskörzeté-
ben több mint 6 millió ember 
él, így ezek a beruházások a 
vidéki Magyarország fejlesz-
tését szolgálják. A miniszter 
úgy érvelt: ez a valaha volt 
legnagyobb vidékfejlesztési 
program, a megyei jogú vá-
rosok fejlesztése messze túl 
nyúl a városhatárokon, a ter-
vek szerint valamennyi pro-
jekt 2022-ig elkészül.

 SZI - MTI

A Diósgyőri Vár látványterve Fotó: MTI

327 milliárdos fejlesztés Miskolcon és térségében

Megfelelő ajánlat  ■
esetén távozhat a DVTK 
spanyol középpályása, 
Nono. Az okokról Bó-
dog Tamás szakmai 
igazgatót kérdezte a 
DVTK.EU  

- Nono fegyelmi okok mi-
att kikerült az első csapat 
keretéből - nyilatkozta Bó-
dog Tamás, a DVTK szakmai 
igazgatója. - Hiába zseniális 
labdarúgó, de primadonná-
ra nincs szükségem, akinek 

nem a csapat az első. Nem 
tudok kivételt tenni vele 
sem. Amit a többiektől meg-
követelek, az megkövetelem 
tőle is. A továbbiakban nem 
számolok vele, szabadlistá-
ra került és a tartalék csa-
pattal készül, így a törökor-
szági edzőtáborba sem tart 
velünk. Amennyiben meg-
felelő ajánlatot kap a klub, 
nem gördítünk akadályt a 
távozása elé.

 SZI 

Nono szabadlistára került

Tánc a húrokon 
A kínai Holdújév (kínai- ■

ul: Chunjie, „Tavaszün-
nep”) a kínaiak számára az 
év legnagyobb ünnepe.  
Ha eljön az ideje, mind Kínában, 
mind a világ különböző pontjain 
található kínai kolóniákban na-
pokra megáll az élet, mindenki 
az Újévvel törődik, még az üz-
leti forgalom is leáll. A legne-
vesebb kínai konzervatóriumok 
diákjaiból és tanáraiból verbu-
válódó ELK Kamarazenekar ha-
gyományos zenével és tánc-
cal köszönti a tavaszünnepet: 
a Művészetek Háza közönsége 
pedig részese lehet ennek, feb-
ruár 4-én, este hat órától. 
A Tavaszünnep időpontja - ha-
sonlóan a mi húsvétunkhoz - 
évről évre változik, s még a kí-
naiak közül is kevesen vannak, 
akik pontosan tudják, hogy mi-
lyen elvek alapján. Az új év kez-
detét bonyolult számításokkal 
határozzák meg, de az esetek 
többségére igaz, hogy a Ta-
vaszünnep az európai naptár 
február 4-éjéhez legközelebb 
eső újhold napján van. A 2016-
ban alakult ELK Kamarazene-
kar tagjai a legnevesebb kínai 
konzervatóriumok diákjaiból és 
tanáraiból kerülnek ki. Febru-
ár 4-én tavaszünnepi köszön-
tő koncertet adnak a MÜHA-
ban. SZI

A 2017/ 2018-s esztendő díjazottjai: 
Az I. kategória győztese az elért pontszám alapján Tóbiás Dá-
niel Alex, az Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egye-
tem Építészmérnöki mesterképzési szak hallgatója lett, aki 10 
hónapon keresztül nettó 30.000 forint ösztöndíjat kap. 
A II. kategóriában Kovács Péter, a Károli Gáspár Reformá-
tus Egyetem Pszichológia szakos hallgatója nyert, aki szin-
tén 10 hónapon keresztül nettó 20.000 forint ösztöndíjban 
részesül. 
A III. kategóriában Kádas Dorottya, a Szent Márton Katoli-
kus Gimnázium és Általános Iskola tanulója érdemelte ki az 
ösztöndíjat, aki szintén 10 hónapon át havi nettó 10 000 fo-
rintban részesül.  
Az ösztöndíjpályázat különdíjasai: Kiss Dániel, a Szent Márton 
Katolikus Gimnázium és Általános Iskola tanulóját és Petus 
Melinda, a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karának 
angol nyelv és kultúra - német nyelv és kultúra szakos hall-
gatója. Ők szintén 10 hónapon keresztül tízezer forint ösz-
töndíjban részesülnek.

Fotó: DVTK.EU
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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%

SZOCIÁLIS
ÉTKEZTETÉS

NYUGDÍJASOK,
ROKKANT-

NYUGDÍJASOK
RÉSZÉRE!

EGY EBÉD ÁRA KISZÁLLÍTÁSSAL:

390 Ft/ebéd/fő
Az Arany Kanál Szociális 

Étkeztető Szolgálat kedvezményes 
étkeztetést biztosít

A és B menü választási lehetőséggel! 
Az igénybevétel feltételeiről 

érdeklődjön
a 46-780-160, 06-70/773-9607-es

telefonszámokon v. személyesen
a Miskolc, Arany János u. 25. Fsz./3.

VÁRJUK HÍVÁSÁT!

Miskolci 
építőipari cég
jó fizikumú 

munkavállalót 
keres

„B” kategóriás
jogosítvánnyal. 

Önéletrajzokat 
az alábbi e-mailre várjuk:

geostabil@geostabil.hu

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)

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 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.

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

ROVARIRTÁS
ÁGYI POLOSKA

DARÁZS, csótány, bolha, hangya, 
stb. irtása GARANCIÁVAL!

Sáfrány Miklós 06-30/822-0730

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.
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