
MISKOLC ÉS KÖRNYÉKE 2019. február 1. XXVII/5.

Kon té ne res tör me lék-
szál lí tás 4-8 m³
Ho mok, só der,

kész be ton szál lí tá sa,
alap- és pin ce ásás 
KEDVEZÕ ÁRON!

Telefon: 30/9434-354

/ - 930 423 92 2

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

32,3,4,5,6,7,8 m -es
KONTÉNEREKKEL
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SZERVO kormányművek, 
szivattyúk, kardántengelyek, 

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

www.autojavitasmiskolc.hu

Miskolc, Kis-Hunyad út 55.
Bútorok kárpitozása és 

felújítása, nagy szövetválaszték  
Szivacsok méretre vágva!

KÁRPITOZÁS

Tel.: 06-70/703-2222

Miskolci 
TŰZIFA telep

Miskolc, Zsigmondy út (IVECO szalon mellett)
Érd.: 20/213-7238, 20/955-6678

EUTR: AA5928239

BÜKK, TÖLGY, GYERTYÁN
Akció!

Oktatás 
melléklet 

6-15. oldalig

Tiszaújvárosi Termál Pizzéria 

pizzafutárt, 
szakácsot

keres kiemelt bérezéssel. 
Tel.: 20/560-1129

inga
tla

nbefe
kte
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lub.hu +36 70 701 2271

EladunkÁtalakítunk

Vásárolunk

Befektetőket
menedzselünk

INGATLANOKAT
készpénzért
vásárolunk

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

gépkezelőt  
keres.

Érdeklődni: Budai Gábor
Telefon: 70/333-1937 

budai.gabor@steelvent.hu

A MEGA BIZTONSÁGI AJTÓ 
most kedvező áron költözhet otthonába!

Új színek! Új mintázatok!

MEGA - Garancia a minőségre!

BEMUTATÓTEREM: Miskolc, Soltész N.K.  u. 107. 
Tel.: 46/321-298 Nyitva: H–P: 8.30–16.30 Szo.: 9.00–13.00

A hirdetés felmutatójának 
10.000 Ft 

kedvezményt adunk 
AZ AJTÓ ÁRÁBÓL!

Műanyag ablakok, redőnyök, 
szúnyoghálók kedvezményes áron!

Kínálatunkban               , 
CPL fóliás beltéri ajtók

www.megadoor.hu

Akcióink 
2019. február 1. és 15. között:
Sertés oldalas:   999 Ft/kg
Sertés csontos karaj: 999 Ft/kg
Szerencsi parasztkolbász: 1599 Ft/kg
Nyugdíjas nap: február 4 és 11.

Boltunk megtalálható: Miskolc, Uitz Béla u. 1-3. szám alatt. (a Pizza Tábor mellett)
Várjuk kedves vásárlóinkat tartósan alacsony árakkal, 

friss termékekkel és kedves kiszolgálással. Nyitva: H-P: 8:00-17:00 
Előrendelést felveszünk az alábbi telefonszámon: 46/303-201

Húsboltunkban kaphatók 
a Szerencsi Mezőgazdasági Zrt.„Kiváló Minőségű 
Sertéshús” védjeggyel ellátott tőkehús termékei és 

húskészítményei, valamint a népszerű Szerencsi Tojás. 

Februári
bomba árak!

Csak

2 
napig!

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

BÚTORVÁSÁR
Globál Trend Bútor Kft.

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

2019. február 9-10. szombat-vasárnap, 10-18 óráig
Érdeklődni: 06-20/346-95-91
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2 2019. február 1.

KÉSZÜLT THOMAS VINTERBERG, MOGENS RUKOV ÉS
BO HANSEN DOGMA-FILMJE ALAPJÁN

FORDÍTOTTA: HAMVAI KORNÉL

RENDEZŐ

SZABÓ MÁTÉ

DAVID ELDRIDGE:

dráma

Facebook:          Platán 1000 Forintos Outlet

újra nyit a

Várjuk szeretettel Vásárlóinkat!

Disney gyermek 

divatfelsők, cipők,

pizsamák, törölközők,

párnák, ágytakarók...

Február 4-én

gyermek ruházati és cipőüzlet 

Miskolc, Búza téren (a Kertész Áruház melletti Bevásárló Udvarban)

... és sok minden más 1000Ft-ért!

1000 Ft-os
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32019. február 1. Ha komolyan kíván hirdetni... ... minden héten!

A Kukori ajánlata! Szuper akció!
(Akció ideje: 2019. február 1-től 10-ig)

ELFOGADÓHELY

Szépkártya 
Erzsébet utalvány

VISA-kártya
Miskolc Szentpáli út 2-6. (Plaza oldalában)

Ingyenes parkolási lehetőség! NYITVA: hétfő: 8:00-18:00, 
keddtől péntekig: 7:00-18:00, szombat: 7:00-15:00

Miskolc, Andrássy út 14. 
üzletünk új nyitva tartása: hétfő: 8:00-14:00, keddtől 
péntekig: 6:00-17:00, szombat: 6:00-13:00 V: zárva

l Csirkemell �lé:  1249 Ft/kg
l Libaszárnytő: 399 Ft/kg 
l Sertés lapocka:  999 Ft/kg

l Csirkeszárny  399 Ft/kg
l Sertés csülök 799 Ft/kg
l Bőrös malachús 799 Ft/kg
l Sütőkolbász 999 Ft/kg
l Hurka 899 Ft/kg
l Csirkecomb �lé 849 Ft/kg
l Csirke faroscomb  429 Ft/kg
l Marha comb 2299 Ft/kg 
Házi füstölt termékek 
nagy választékban!
l Házi füstölt kolbász 2399 Ft/kg
l Kolozsvári szalonna 1999 Ft/kg
l Szívsonka  2599 Ft/kg
l Angolszalonna  2399 Ft/kg
Fagyos termékeink között 
megtalálható:
l Zöldborsó:  650 Ft/kg
l Brokkoli 450 g  480 Ft
l Mexikói alap  499 Ft/kg
l Hasáb burgonya 2,5 kg 1299 Ft
l Rántott csirkemáj 500 g  950 Ft

Folyamatosan friss, magyar húsok 
széles választékával várjuk
Kedves Vásárlóinkat!

Továbbá kapható:

Liba comb, mell�lé, zúza, 

nyak, far-hát, füstölt liba 

mell, füstölt liba comb, 

libazsír, kacsa, pulyka-

húsok, füstölt húsok...

Tészták és fűszerkeverékek 

széles választékban, 

saláta öntetek, házi tej-

termékek, üdítő italok.

Tel.: 06-30/415-2428

Lengyel 
SZÉN 

(6500 kcal, 
7%  hamutartalom)  

folyamatosan kapható! 

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
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4 2019. február 1.

H á z - ,  H á z r é s z e l a d á s

Miskolc-Görömbölyön frekventált helyen 
eladó kétszintes családi ház, vállalkozás-
ra is alkalmas. Irányár: 25 MFt. Érdeklődni: 
06-70/670-6188
Bőcs főutcáján eladó egy patinás 3 szo-
bás, vegyes kő és vályog falazatú, nagy-
polgári, tornácos családi ház 1400 nm tel-
ken, garázzsal, melléképületekkel, fúrt kúttal 
és kiváló szomszédokkal. Ár: 7,9 M Ft. Tel: 
+3670/701-2271.
emődön eladó régi típusú, vegyes építésű, 
hosszú parasztház 1400 nm telekkel, pincé-
vel. Iár: 8,9 M Ft. Tel.: 20/9168-855.
erdő utcában Miskolc Berekalján eladó-
vá vált egy 180 nm-es, megkímélt állapo-
tú szintes családi ház. Alkalmi ár: 24,9 M 
Ft. Tel.: 30/535-7946.
Győri kapu északon a vasgyári piaccal szem-
ben 560 m2-es telken 2 lakrészből álló,140 
m2-es, 4,5 szobás családi ház eladó. Vál-
lalkozásra is alkalmas 2 garázs+tároló. Ár: 
14,9 M Ft. Tel.: 30/227-2273.
Magashegyen 953 m2-es telken 60 m2-es, 
2,5 szobás, gázkonvektoros, fürdőszobás 
ház sok melléképülettel, garázzsal eladó. 
Vezetékes víz, szennyvíz, BELTERÜLET. Ár: 
6,5 M Ft. Tel.: 30/227-2273. 
Mátyás király utcában Miskolc közkedvelt 
részén a belváros közelében eladó egy 550 
nm-es telken, déli fekvésű, jó állapotú egy 
nappali + 4 szobás igényes családi ház. Ár: 
36 M Ft. Tel: 30/535-7946.

Miskolc, Feszty Á úton 2 szintes, 4 
szoba+nappalis, 200 m2 családi ház 1300 
m2 telken eladó. Ár 25 M+a szomszéd épí-
tési telek 694 m2, összközműves 8,88 M Ft. 
Tel.: 30/227-2273.
Miskolc, Nemzetőr utcában eladó 2 bejá-
ratos, 4 szobás, földszintes családi ház 600 
nm telekkel. Iár: 17,9 M Ft. Tel.: 20/9168-
855.
sajópetri Szabadság utcában eladó egy 
felújítandó, kétgenerációs, vegyes falazatú 
80+50 nm 2 ház egy 1635 nm telken. Víz, 
gáz szennyvíz a kisebbik házban van. Ár: 
4,99 M Ft. Tel: +3670/701-2271.
sajószentpéter, Pécsi Sándor úton eladó 
egy kétgenerációs, kétszintes, két fürdőszo-
bás, 5 szobás, nagy étkező konyhás, két 
garázsos, szép kis kertes sorházi családi 
ház. Ár: 11,9 M Ft. Tel: +3670/701-2271.

H á z k e r e s é s

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

l a k á s e l a d á s

a belvárosban Kis-Hunyad utcán lakás 
garázzsal eladó! Gázcirkó fűtés, műanyag 
nyílászárók, két szoba galériával, plusz étke-
zős konyha, valamint közös használatú zöld 
udvar jellemzi az ingatlant, mely tehermen-
tes és azonnal költözhető. Ár: 13,9 M Ft. Tel: 
0670-383-3710.
a Gagarin utcán távhő fűtésű, 28 nm-es, 
szép állapotú, műanyag nyílászárós garzon-
lakás zöldövezeti környezetben tehermen-
tesen eladó! Az ingatlanhoz különálló pince 
tartozik! Befektetésnek is kiváló! Ár: 7,2 M 
Ft. Tel: 0670-383-3710.
a Győri kapu 150 alatt, a villamosmegállótól 
50 m-re eladó egy hőszigetelt, tégla építésű, 
első emeleti, 1,5 szobás, nagy konyhás, 44 
nm, erkélyes, saját központi fűtéses, teljes 
körűen felújított, klímás lakás. Ár: 14 M Ft. 
Tel: +3670/701-2271.
Tiszaladányban 81 m2-es, felújított, hőszi-
getelt, földszinti téglalakás 3,9 millió Ft-ért 
tulajdonostól eladó. Tel.: 06-30/9292-622.

a József A. úton eladó egy tégla építésű, 
2. emeleti, 83 nm, gázkonvektoros lakás, 9 
nm erkéllyel, 2 tárolóval, szép belső parkosí-
tott udvarral. Ár: 12,6 M Ft. Tel: +3670/701-
2271.
a Komlóstetőn eladó egy 4. emeleti, gázkon-
vektoros, 2 szobás, 53 nm, műanyag nyílás-
zárós, szépen felújított, erkélyes, alacsony 
fenntartású, kis rezsijű lakás. Ár: 12 M Ft. 
Tel: +3670/701-2271.
a Park utcán 54 nm-es, kétszobás, második 
emeleti, tégla falazatú felújított lakás teher-
mentesen eladó! Ár: 13,9 M Ft. Tel: 0670-
383-3710.
a Szentpéteri kapuban eladó egy 4 emele-
tes panel társasház 4. emeletén lévő, 2 szo-
bás, 55 nm, erkélyes, lomkamrás szép vilá-
gos lakás. Ár: 12,9 M Ft. Tel: +3670/701-
2271.
a Vologda lakótelepen panelprogramozott 
55 nm-es 1+2 félszobás, erkélyes, felújí-
tott lakás tehermentesen eladó. Az ingat-
lan szigetelt, fűtése mérhető, nyílászárói 
műanyagok. Burkolatcserék és egyéb fel-
újítások megtörténtek. Ár: 12,9 M Ft. Tel: 
0670-383-3710.
az Újgyőri főtérnél a Tátra utcán gáz cirkó 
fűtésű, tégla falazatú, 50 nm-es, kétszobás, 
erkélyes, felújított lakás műanyag nyílászá-
rókkal tehermentesen eladó. Igény esetén 
akár bútorral együtt, befektetésnek is kiváló. 
Ár: 11,5 M Ft. Tel: 0670-383-3710.

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

eladó Miskolcon a Selyemréten 37 m2-es, 
teljesen felújított, klímás, harmadik emeleti 
lakás nyugodt környéken. Tel.: +3630/940-
8813.
Győri kapuban Miskolc legkedveltebb részén 
eladó egy 57 m2-es, 2 egész szobás, nagy 
erkélyes, tégla építésű, gázos lakás. Ár: 
8,950 M Ft. Tel.: 30/535-7946.
Mátyás király utcában eladó egy 55 nm-es, 
második emeleti, kétszobás, erkélyes, fel-
újított állapotú lakás négyemeletes házban. 
Irányár 14,69 M Ft. Érd.: 30/535-7946.
Miskolc, Komlóstető elején, buszmegálló-
nál, 56 m2-es, 2 szobás, gázos, felújított, 4. 
emeleti erkélyes lakás hőszigetelt diszting-
vált társasházban eladó. Ár: 9,5 M Ft. Tel.: 
70/3383-936.

Miskolcon panelprogramos, kis rezsi-
jű, belváros közeli, azonnal költözhe-
tő, erkélyes garzonlakás eladó. Tel.: 
70/359-3130.

selyemréten eladó egy fiatalosan átalakí-
tott, ízléses 55 nm-s 1+2 félszobás lakás 
a 6. emeleten. Gépészetileg is felújítva, új 
nyílászárok, új bejárati ajtó, festett falak, 
laminált parketta, mindez szigetelt házban! 
Irányár:11,3 M Ft. Érd.: 30/535-7946.

l a k á s k e r e s é s  

a Doxabi Ingatlan keres Miskolc területén 
eladó lakásokat, családi házakat, telket, 
meglévő ügyfelei részére teljes körű ügy-
intézés. Tel.: 30/227-2273.
eladó ingatlanokat keresek érdeklődőink 
számára Miskolc területén és vonzáskörze-
tében. Ingatlanát rövid határidőn belül, tel-
jes körű szolgáltatással értékesítjük. Hívjon 
bizalommal! Tel.: 70/450-5189.
Ingatlan Befektető Klubunk keres házat, 
lakást, telket, pincét, garázst, üzlethelyi-
séget, készpénzes vásárlással, teljes körű 
ügyintézéssel, felújítással, akár albérlővel 
együtt. Tel: +3670/701-2271.
Miskolc egész területén keresek lakást, 
garzontól 3 szobásig, készpénzes érdeklő-
dőim részére. Külföldi partnercéges kapcso-
lat, gyors eladás! Hívjon: 30/535 7946.
Miskolcon mi értékesítjük legmagasabb 
áron az eladó lakásainkat. Ingatlanukat 
eladni szándékozókat keresünk. Privát Ingat-
lan Iroda 70/3383-936.

a l B é r l e T k í n á l a T

Miskolc belvárosában magán, polgári, 
gázos, garzon lakás új bútorral, teljes körű 
felújítással kiadó. Ár: 60 E Ft+rezsi. Tel.: 
0630/913-9569.
Miskolcon a Csabai kapuban 100-110 
m2-es /2 db./ igényesen felújított, klimatizált 
lakás üresen disztingvált, megfelelő refe-
renciával rendelkező személy, vagy csa-
lád részére kiadó. Bérl.díj: 150.000 Ft./
hó+kaució. Tel.: 70/3383-936.

é p í T é s I  T e l e k

az Estike utcán, Szirmán, Görömbölyön, 
Tapolcán, Felsőzsolcán, Mályiban és 
Sajóládon összközműves építési telkek 
eladók 590-2300 nm ig. Ár: 1,4 M Ft-tól. 
Tel: +3670/701-2271.
Miskolc, Huszár utcán a Búza tér mögött 2 
db 1100-1250 m2 teljesen sík telek eladó. 
Alkalmas családi vagy társasház építésére 
is. Ár: 16 M Ft. Tel.: 06/30-227-2273.
Miskolc, Muskátli u 780 m2-es, utcafront 
20 m és Estike u 2300 m2-es, 30 méteres 
utcafonti belterületi építési telkek eladók, 
közművek az utcában. Ár: 5,2 M-12,5 M Ft 
Tel.: 06/30/227-2273.

F ö l d ,  k e r T 

eladó! Nyékládházi hegyoldalban 3700 m2 
zártkert lakóházzal. Tel.: 0620/356-3356.
erdőt, legelőt, zártkertet vásárolok. Tel: 
70/555-12-62.
Termőföldet vásárolok 5 hektár fölött. 
Gesztely, Hernádnémeti, Halmaj, Tiszalúc 
határában. Tel.: +3670/538-8498.

Ü d Ü l ő ,  n y a r a l ó

Miskolc-tapolcán a Bencések útján eladó 
2 szobás nyaraló garázzsal, borospincével, 
550 nm telekkel. Gáz és villany van. Iár: 2,5 
M Ft. Tel.: 20/9168-855.

Ü z l e T ,  M ű H e l y ,  T e l e p H e l y

Felsőzsolcai Ipari parkban telephely bér-
beadó busz vagy kamion parkolására, vagy 
eladó több éves bejegyzett Kft-vel együtt. 
Érd.: 20/9421-159.

kazincbarcikán, sétálóutcán, frekven-
tált helyen 56 nm-es üzlet eladó. Kivá-
ló adottságokkal rendelkezik, bármilyen 
tevékenységre alkalmas. Ár:18 M Ft. Tel.: 
06-30/995-0539.

Miskolc, Széchenyi u legforgalmasabb 
helyén földszinti, NAGYON SZÉPEN FEL-
ÚJÍTOTT, 114 m2-es üzlet kiadó. Jól táb-
lázható!!! 220000+Áfa+2 hó kaució. Tel.: 
30/227-2273.

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

G a r á z s

Garázs kiadó Miskolc, Kassai utca elején. 
Ár: 12.000 Ft/hó. Telefon: 06-30/743-
1648

Miskolc, Gombos Pál utcán garázs eladó. 
Villany, szerelőakna van. Tel.: 0620/951-
8310.

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

VásárOlnék lakatos, bádogos gépeket, 
élhajlítót, fúrógépet, gépsatut, üllőt, CO 
hegesztőt, műszerész esztergát, marógé-
pet, kompresszort, invertert, kis gépeket. 
Tel.: 0670/624-5475.

r é G I s é G ,  é k s z e r ,  G y ű j T e M .

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

Gyűjtő, szakképzett műtárgybecsüs magas 
áron vásárol régiséget, bútort, festményt, 
porcelánt, ezüsttárgyakat, hagyatékot. 
46/348-436, 06-20/388-7997
Magas áron vásárolok: könyvtárakat, játé-
kokat, fegyvereket, egyenruhákat, kitünte-
téseket, festményt, régi pénzeket és minden 
régiséget. Tel.: 0630/207-3927.

e G y é B  e l a d á s

akciós konyhakész tűzifa 12.500 Ft/
m3-től. Cser, tölgy, bükk, akác. Gyors, 
megbízható szállítás. Számlával és szál-
lítóval. Tel.: 06-20/958-6233, 30/262-
8733. AA5946453.

akciós tűzifa, tölgy, bükk 14E Ft/m3. 
Ingyen házhoz szállítás. Kisebb mennyi-
séget is szállítunk. Közvetlen a termelőtől. 
Tel.: 70/327-4629 AA5917945.

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

konyhakész, kalodás tűzifa számlával 12E 
Ft/m3, ömlesztve is. Ingyenes kiszállítás. 
Tel.: 06-70/590-4645, 06-30/550-3930, 
06-20/571-8506. AA5917776.

Miskolc és környéke
Megjelenik: Miskolc és környékén minden pénteken Kiadó: Szuperinfó Média Kft. 4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 11. 

Ügyvezető igazgató: Fodor István B.-A.-Z. megyei vezető, főszerkesztő: Honfi Gábor 
B.-A.-Z. megyei irodavezető: Kovács Katalin Tördelőszerkesztő: Budai Éva

Szerkesztőség, hirdetésfelvétel: 3526 Miskolc, Zsolcai kapu 3. Tel.: 06-20/444-1073 E-mail: miskolc@szuperinfo.hu 
Internet: www.szuperinfo.hu Sokszorosító szerv: Inform Média Lapkiadó Kft. 4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 11. 

Tel.: 52/526-626 Fax: 52/526-615 Nyomdavezető:  Dubóczki Tibor  
Terjeszti: Szuperinfó Média Kft.  Sokszorosítás ideje: csütörtök Megrendelési szám: 2019/05. 

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

MTI
HÍRFELHASZNÁLÓ

LAKÁS- ÉS CSALÁDI HÁZRA

ENERGETIKAI
TANUSÍTVÁNY

(ZÖLDKÁRTYA)

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

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

Most 20% akció! 
Kék Bástya Ingatlan

Apró

ATLAS-HAUS
TÁRSASHÁZKEZELÕ KFT. 

A LEGJOBB
VÁLASZTÁS!

HA BIZALMATLAN,
ELÉGEDETLEN

A JELENLEGIVEL

VÁLTSON!
SZAVAZZON NEKÜNK 
BIZALMAT!
TÁRSASHÁZAK 
KÖZÖS KÉPVISELETE

www.atlashaus.hu 
Miskolc, 

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

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

kapható közvetlenül 
a bányától.SZÉN

DIÓ, KOCKA, DARABOS.
Gyors kiszállítás, akár hétvégén is!
További információ:
06-70/545-7791

ELADÓ Nagycsécsen, 
a 35-ös főút mellett, 

10346 m2 erdő „fás terület” 
- legelő besorolású terület, 

4210 m2 bekerítve,
kb. 400 m2-es tóval, 

elektromos lámpatestekkel 
+ ellátással (3x10A), 

25 db hároméves vegyes 
gyümölcsfával, 70 db nemes 

fűzzel beültetve, ill. kb. 
240 m3 vágásérett nyárfával. 

Tel.: 30/9535-402
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Targoncák nagy választékban eladóak, 
dízel, gázos és elektromos üzeműek, 1-4 
T teherbírásúak. Targonca gumiabroncs-
ok, targonca akkumulátorok, emelővil-
lák nagy választékban, raktárról. Bővebb 
információ:  www.targoncacom.hu  Tel.: 
06-20/233-01-74.
THUle LIBERTY 500 SIBOX és kettes bicik-
litartó vonóhorogra rendszámtáblás. Tel.: 
30/955-8237.
Tűzifa eladó. Tölgy, bükk méteres szálak-
ban, 20E Ft/m3. Garantált mennyiség. Tel.: 
20/474-7174. AA6027971.

e G y é B  k e r e s é s

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

Használt, olvasott könyveket veszek, válo-
gatás nélkül elszállítom. Tel.: 0620/575-
0380.
Hibás hibátlan Tv-t veszek: 5 000 Ft-ig. 
LCD Tv-t 70 000-ig. Hifit, házi mozit stb.
Tel.: 30/435-0173.
Ingyen elszállítom üzemképtelen háztartá-
si gépeit! Tel.: 30/964-9572.
régi vászonzsákot (méter, törlő, lepedő), 
kázsmér kendőt, zománcozott babakádat, 
horgonyzott kádat, dunnát, hagyatékot vásá-
rolok. Tel.: 06-20/428-3455.

rossz háztartási gépek ingyen elszállítá-
sát, illetve lomtalanítást vállalunk hétvé-
gén is. Tel.: 30/521-7352 vagy 70/637-
1088.

személyautókat és vashulladékot vásáro-
lok. Tel.: 70/532-20-21.

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

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

akciósan februárban, márciusban ács 
és tetőfedő bádogos munkát, palatető 
bontást, felújítást vállalok. Saját anyag-
ból dolgozunk. /réz, alu, lindab, bramac/. 
Tel.: 06-70/566-4054.

Cserepes lemeztetők készítése bontás nél-
kül a palára is. Palatetők átfedése bitumenes 
zsindellyel. Lapostetők vízszigetelése. Csa-
tornázás, kéményrakás. Ingyen Árajánlat! 
15%  kedvezmény!  www.lackoteto.5mp.
eu  Tel.: 06-70/591-9739.
Festést, burkolást, kőműves munkát, szige-
telést, gipszkartonozást, bontást, vízvezeték 
szerelést vállalunk. Tel.: 0670/518-7070.

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

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

nyugdíjasok, idősek! Segítséget nyúj-
tunk idő embereknek, akik otthonukban 
önmaguk ellátására csak részben képe-
sek. Gondjával, problémájával forduljon 
hozzánk bátran bizalommal segítünk! 
06-70/675-30-60 „Fénysugár” Időseket 
segítő szolgálat.

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

az Adapt Kft. TARGONCÁSOKAT keres Győr-
be, Tatabányára, Oroszlányba, 2-3 műsza-
kos munkarendbe, versenyképes fizetés-
sel, szállással és heti hazautaztatással. 
Tel.: 06-70/882-2105.
azonnali munkakezdéssel kárpitost kere-
sek hosszú távra, Ausztriába, Mistelbach-ba. 
Ingyen szállást biztosítok, ami a műhellyel 
egy épületben van. Kevés németnyelv-tudás 
előny. 350.000-400.000 Ft közötti bérezés. 
Érd.: 0043/660/7761496.

Boczkó&Boczkó Kft. munkájára igényes 
munkavállalókat keres, ajkai, pétfürdői 
telephelyére bádogos előkészítő mun-
kák műhelyben történő munkavégzé-
sére, valamint hőszigetelési és fémle-
mez burkolási munkák építkezéseken 
történő munkavégzésére. Pályakez-
dők jelentkezését is várjuk. Iskolai elő-
képzettség nem szükséges. Érdeklődni 
+36/30/792-6377 telefonszámon 8-16 
óráig lehet, illetve a fényképes önéletraj-
zokat az  iroda@boczko.hu  e–mail címre 
kérnénk megküldeni.

Postaautó Duna Zrt. 
3526 Miskolc, Blaskovics u. 11-13. 

46/509-994
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Az ár bruttóban értendő.

DÍJMENTES 
fagyálló folyadék ellenőrzés, 

a szükséges fagyállót
KEDVEZMÉNYESEN
biztosítjuk. DÍJMENTES 

fényszóró ellenőrzés, és 
kedvezményes 

beállítás csak 800 Ft-ért.

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

SZOBAFESTÉS, 
MÁZOLÁS
megrendelhető!
Tel.: 06-70/279-1876

Gyártás előkészítő 
technológust  

hosszú távra miskolci munkahelyre 
felvesz a Dekgép Kft.

Tel.: 06-30/5630-716
E-mail: dekgep@dekgep.hu

KŐMŰVEST és
SEGÉDMUNKÁST

keresek felvételre
Görög-Fejes Bau Kft.

Tel.: 06-70/378-4535

A PM-Energo miskolci székhelyű épületgépész 
kivitelező Kft. hosszú távra keres tapasztalt 

villanyszerelő
munkatársat versenyképes jövedelmet kínálva. 

Jelentkezés fényképes önéletrajzzal: 
ujmunkatars. miskolc@gmail.com

Mobil: +36-20/360-2126

A PM-Energo miskolci székhelyű épületgépész 
kivitelező Kft. keres hosszú távra

kőműves, festő 
munkatársakat versenyképes jövedelmet kínálva. 

Jelentkezés fényképes önéletrajzzal: 
ujmunkatars. miskolc@gmail.com

Mobil: +36-20/360-2126

Munkalehetőség 

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 

Állásbörze Miskolcon
2019. február 9-én!

DÉL-NÉMETORSZÁGI
munkavégzésre keresünk:

VÍZ, GÁZ,
FŰTÉSSZERELŐKET,

LÉGTECHNIKÁSOKAT,
VILLANYSZERELŐKET,

HEGESZTŐKET
(láng, AWI, minősitéssel és anélkül).

Ajánlatunk:
1700-2500 euró nettó bérezés,
szabadságpénz és karácsonyi

juttatás, német bejelentés.

Megrendezésre kerül:
HOTEL PANNONIA ***

3525 Miskolc, Kossuth utca 2.
Időpont:

2019. február 9., 09:00–15:00

Infó:
Kolb und Sohn GmbH

www.kolb-sohn-gmbh.de
+49-175-5680-163

andreicut.andrei@kolb-sohn-gmbh.de
Kolb+Sohn Personaldientstleitungs GmbH

MOZGÓBOLTI ÉRTÉKESÍTÉSRE 
ELADÓKAT KERESÜNK!

A Family Frost K�  eladó partnereket keres mélyhűtött 
termékek gépkocsiról történő értékesítésére, 

Miskolc és vonzáskörzetéből.
Heti öt napos, vagy akár csak hétvégi 
munkarendbe (jövedelem kiegészítés).

  AMIT ELVÁRUNK ÖNTŐL:

 vezetési gyakorlat
Előny: Kereskedelmi, eladói tapasztalat
AMIT NYÚJTUNK:

 az elado@family-frost.hu
 e-mailcímen, vagy érdeklődjön a 
06-30-300-9130 25

19
03

Miskolci munkahelyre
az alábbi munkakörökben

állást kínálunk:

4 kézi csomagoló
4 betanított munkás
4 kiszerelő
4 villanyszerelő
4 műszerész

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

Amit kínálunk:
4 határozatlan 
     munkaszerződés
4 műszakpótlék
4 útiköltség-térítés
4 Cafetéria
4 Bónusz juttatás

Munkatársakat keresünk 
az alábbi munkakörökbe:

· Összeszerelő operátor (felnőtt és diák)
· Gázpalacktöltő
· Targoncavezető
· HR asszisztens

Amennyiben bármelyik munkakör felkeltette érdeklődését, 
kérjük jelezze nekünk, felvesszük Önnel a kapcsolatot.

Részletesebb állásajánlatainkról honlapunkon tájékozódhat:
www.myhrteam.hu

Elérhetőségeink: 3525 Miskolc, Patak utca 2. fsz. 6. 
Tel.: +36-46/612-212 e-mail: jelentkezes@myhrteam.hu

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

hétköznapokon 8.00-15.00 között 

REKLÁM
KIADVÁNYOK  
terjesztésére munka-

társakat keresünk 
Miskolc-Avas és

Görömböly területére.
Rugalmas munkavégzés, 

teljesítményarányos bérezés.

Ital- és darabáru-automatákat
üzemeltető cég keres Miskolcra  sok 
szabadidővel rendelkező műszaki és 

kereskedelmi érdeklődésű

TECHNIKUST 
kiegészítő munkára. 

Műszaki végzettség nem feltétel.
Kérjük, csak miskolci lakosok 

jelentkezzenek.
Nyugdíjasok jelentkezését is várjuk!

Rövid szakmai önéletrajzot a
ferenc.moricz@szamila.hu e-mail címre kérünk.

Caff é Szamila Kft.

Feladatok:
• kéziszerszámok / autóalkatrészek összeszerelése

Elvárások:
• minimum 8 általános iskolai végzettség

Amit kínálunk:
• versenyképes bérezés és cafeteria
• 100%-ban támogatott munkába járás
• 30%-os műszakpótlék
• beléptetés minden héten
• túlóra-kifizetés és teljesítmény alapú bónusz

Jelentkezzen ingyenesen hívható 
telefonszámunkon: +36 80 212 000
Személyesen: 3525, Miskolc Kazinczy út 28.

SZERETNE EGY HÉTEN 
BELÜL MUNKÁBA ÁLLNI?
Jelentkezzen most MISKOLCI álláslehetőségünkre!

Hírlap boltba 
megbízható
eladót felveszünk. 
Lottóvizsga elôny!
Érd.: 06-30/407-7444 In
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Csatlakozz a csapatunkhoz! Nyu-
gat-magyarországi (Győr, Mosonma-
gyaróvár és Sopron környéki) autóipa-
ri és fémipari nagyvállalatok állásaján-
lataiból válogathatsz (betanított, laka-
tos, targoncás, CNC-s, hegesztő, stb.), 
ahol kiemelt bérezést, ingyenes szállást, 
utazást, valamint bérelőleget és hosszú 
távú munkát biztosítunk. Érdeklődni 8-20 
óráig a 06-70/639-9920 telefonszámon 
- JOBmotive Kft.

Festő- gipszkartonozó KATÁ-s vállalkozót 
18 db új építésű családi házas lakóparkba 
felveszünk. Igény szerint szállást, menüt biz-
tosítunk. Tel.: 0630/9397-358.

egerbe CNC gépkezelő kollégát keresünk. 
Utazás, szállás biztosított. Érd.: 06/20-500-
6276. Nivella Kft.

elektronikai műszerész, technikus Mun-
katársat keresünk: elektronikai termékek 
szervizelése, hibakeresés. Fix havi bér 
+ cafetéria + jelenléti bónusz + bruttó 
105.000 Ft belépési bónusz. Középfokú 
műszerész végzettség vagy tapasztalat 
szükséges! Munkavégzés helye: Buda-
pest (ingyenes szálláslehetőség) Jelent-
kezés: Jobconcept Kft.,06-70/572-4464 
vagy  allas4@jobconcept.hu

Fogorvost keresünk Mosonmagyaróvárra, 
protetikai és konzerváló fogászati beavat-
kozáshoz, akár részmunkaidőben kiemelt 
bérezéssel. Önéletrajzot a  vitadent@t-
online.hu  címre kérünk. Érd.: Vitadent Kft: 
+3670/3600-336.
Gyakorlott villanyszerelőket keresünk 
németországi munkavégzésre! Tel.: 06/70-
334-6020. Nivella Kft.

Gyere és dolgozz Velünk! Autóipari multi 
keres betanított munkakörbe, biztonsági 
öv összeszerelő kollégákat sopronkövesdi 
gyárába, 3 műszakos munkarendbe. A 
szállás és a bejárás megoldott. Kiemel-
kedő bér mellett, 13. havi fizetést, prémiu-
mot, cafeteria-t, bérelőleget is biztosítunk. 
Érd.: 06-70/600-9021 - JOBmotive Kft.-

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

kFT. keres azonnali kezdéssel villany-
szerelőket Budapestre, nettó 1600-1700 
Ft/óra és Münchenbe nettó 11 euro/óra. 
Szállás, utazás, napi előleg megoldott. 
Tel.: 06-30/197 7141, 06-20/283 2071. 
Ferromax Kft.

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

picuri vegyes élelmiszer üzletben dolgozni 
akaró nyugdíjas bolti eladót keresünk. Érd.: 
06-20/291-1189.

nincs munkád vagy váltani szeretnél? 
Betanított dolgozókat keres nemzetközi 
autóipari cég győri és mosonmagyaró-
vári munkahelyére. Versenyképes fize-
tés mellé, cafeteria-t, szállást, munká-
ba járást, bérelőleget biztosítunk. Érd.: 
06-70/415-9020 -JOBmotive Kft-

Új építésű családi házak szerkezetépítésé-
re 2 fő kőműves, 2 fő segédmunkás KATÁ-s 
vállalkozó brigádot lakóparkba felveszünk. 
Igény szerint szállást, menüt biztosítunk. 
Tel.: 0630 9397-358.

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, 20/423-7877, 46/321-694. 
Eng.sz.: E-000452/2014.

T á r s k e r e s é s

168/67/70 éves miskolci, független, csi-
nos hölgy keresi 70-es komoly társát. Tel.: 
0630/729-3353.
Vénusz Társközvetítő. Alapítva: 1986. Érd.: 
0670/314-3897.

s z a B a d I d ő , Ü d Ü l é s , s z ó r a k .

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

Telefon:
06-30/408-3308

A Noa Bútor 
Design Kft. 
februártól induló 
nagyobb projektek 
kivitelezéséhez keres 

bútorasztalos  
munkavállalókat, 
bedolgozókat 
teljesítményalapú bérezéssel. 

A Steelvent Zrt., 
miskolci 

acélfeldolgozó üzemébe 
hosszú  távú munkára,

éjszakai gondnokot
és portást  

keres.
Érdeklődni: Budai Gábor

Telefon: 70/333-1937 
budai.gabor@steelvent.hu

Győrbe keresünk szerkezet
lakatosokat, szerszámkészítő
lakatosokat, CO hegesztőket,

CNC gépkezelőket,
autószerelőket, vasúti jármű
szerelőket, mezőgazdasági

gépszerelőket,
villanyszerelőket, kovács

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

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

Acélszerkezeti cég keres magyarországi 
szerelési munkákra szerelőcsoportjaihoz, 

jó kereseti lehetőséggel

SZERELŐLAKATOSOKAT
HEGESZTŐKET.

Szállítás, szállás biztosított.
Amit kínálunk: versenyképes �zetés 

és cafetéria, jó kollektíva,  hosszú távú 
munkahely.

e-mail: darusin@darusin.hu, 
06-25/ 503-930 - Darusín Kft.
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Az Eszterházy Károly Egyetem 
a magyar állami felsőoktatás 
meghatározó, dinamikusan fej-
lődő intézménye, mely négy 
campuson (Eger, Gyöngyös, 
Jászberény, Sárospatak), öt ka-
ron piacképes képzéskínálattal, 
gyakorlatorientált oktatással, 
egyedi ösztöndíj-lehetőségek-
kel, családias hangulattal várja 
a diákokat. Intézményünk év-
századok óta a pedagóguskép-
zés stabil bázisa, emellett az 
agrárképzés, a bölcsészettudo-
mányok, a gazdaság- és társada-
lomtudományok, a természet-
tudományok, az informatika, 
a sporttudományok és a művé-
szetek terén kínál képzéseket, 
de nagy hangsúlyt fektet a duá-
lis képzésekre, valamint az an-
gol nyelvű képzésekre is.

Nálunk - egyedülálló módon 
- három jelentős borvidéken is 
tanulhatnak a borászat iránt 
érdeklődő fi atalok: a Mátrai, 
az Egri- és a Tokaji borvidé-
ken. Összesen 36 alapszakon, 
14 mesterszakon, 9 felsőokta-

tási szakképzésen, az osztatlan 
tanárképzésben 80 szakpáron 
érhetőek el szakjaink.

Hallgatóinkat kiváló sporto-
lási lehetőségek várják, akár 
versenyszerűen, akár ama-
tőr szinten szeretnének spor-
tolni. Csapataink: Eszterházy 
SC, NB I-es női kézilabda, 
Eszterházy SC, OB I/B-s férfi  
vízilabda, EKE-Eger-KOK, NB 
I/B-s férfi  kosárlabda. A spor-
tolni vágyókat várjuk rekortán 
borítású atlétikapályával, te-
niszpályával, fallabdapályával, 
konditeremmel, műfüves lab-
darúgópályával is.

Fontosnak tartjuk, hogy a ta-
nulás mellett legyen lehetőség 
a tartalmas kikapcsolódásra, 
épp ezért az EHÖK a tanév so-
rán számtalan közösségépítő 
programokat kínál! 

Eszterházy Károly Egyetem – 
a tudás univerzuma.
uni-eszterhazy.hu
Facebook: UniEszterhazy-EKE
Instagram: unieszterhazy

Fotó: Kakuk Dániel

Egyedülálló lehetőségek az Eszterházy Károly Egyetemen

  Mályi  
Tégla Kft.

felvételt hirdet 
nehéz-

gépkezelő 
(homlokrakodó)  
munkakör betöltésére 

azonnali kezdéssel.

Érdeklődni az alábbi 
telefonszámon lehet: 

06-46/529-100

A PM-Energo miskolci székhelyű épületgépész 
kivitelező Kft. versenyképes jövedelmet 

kínálva, hosszútávra keres tapasztalt  
épületgépész mérnök munkatársat.

Jelentkezés fényképes önéletrajzzal: 
ujmunkatars. miskolc@gmail.com

Mobil: +36-20/360-2126

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

víz-, központifűtés- és 
légtechnika szerelő

munkatársakat versenyképes jövedelmet kínálva. 
Jelentkezés fényképes önéletrajzzal: 

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

Miskolci hűtőház feldolgozó üzemébe minőségügyi 
vezetői pozícióba élelmiszermérnököt, 

kézi csomagoló munkakörbe élelmiszeripari 
szakmunkást és betanított munkást keresünk. 

Önéletrajzot a szekeres.krisztina@mirsa.hu 
e-mail címre várjuk. Jelentkezés: 06-46/501-440

Lapzárta: kedd 11:00 óra
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Oktatás

Az iskola ahol megtanítanak vezetni!
Telefon: +36-20/982-3318
www.classautosiskola.hu

VEZETŐI ENGEDÉLYT SZEREZHET,
 Taxi, GKI alap- és továbbképzésen vehet részt! 

Gyorsított tanfolyamok, 
igény szerint tantermi, vagy E-learning képzés.

Akár három hónap alatt  
vezetői engedélyt szerezhet.

Iskolánkban 

A, B, C, D, CE 
kategóriás 

A Földes Ferenc Gimnázium történe-
te összefonódik Miskolc oktatásának 
történetével. A Fráter György Királyi 
Katolikus Gimnázium és a Lévay Jó-
zsef Református Gimnázium 1953-
ban történő egyesítésével létrejött 
gimnázium tantestülete a két előd 
tanári karából alakult ki. Egyesültek 
az értékek, a hagyományok, a ta-
pasztalatok, amit az utódok büszkén 
vállaltak és vállalnak ma is. 
Az iskola néhány évtizede inkább 
természettudományos jellegű volt, 
a tagozatok teremtették meg ezt az arculatot. A társadalmi elvárások átalaku-
lása azonban szükségessé tette a profil némi módosítását. Az iskola tanári kara 
felismerte az idegen nyelvek oktatásának fontosságát, nem célnak, hanem esz-
köznek tekintve az idegen nyelvek ismeretét. A képzési struktúra átalakításával, a 
társadalomtudományok oktatásának megerősítésével teremtettük meg az isko-
la oktatási egyensúlyát. Pontosan az jelenti az iskola erősségét, hogy természet-
tudományos gondolkodás-móddal rendelkező, de a társadalomtudományok 
iránt nyitott diákokat képez. 
Az oktatás szervezeti kerete a hagyományos tagozatos gimnáziumi képzés, amit 
a fakultációs képzés elemeivel ötvöztünk. Elsősorban a tehetséggondozást te-
kintjük feladatunknak, ami motivált, jó képességű gyerekekkel valósítható meg 
igazán, akik képesek teljesíteni az átlagosnál magasabb követelményeket. Kivá-
lóan akkreditált tehetségpont és minősített tehetségműhely címet érdemeltünk 
ki. 
Egy iskola tanulmányi eredményei mellett rendezvényeiben tükröződnek leg-
jobban nevelési értékei, hagyományai, szellemisége. Az iskolában rendkívül sok 
színes program közül választhatnak a diákok. Kiemelt hangsúlyt fektetünk az 
egészséges életmódra nevelésre. A diákönkormányzat nagyon aktív, kezdemé-
nyező, az iskolát érintő döntések előkészítésében jelentősen kiveszik a részüket. 
Legendásan szoros és aktív a kapcsolatunk az öregdiákjainkkal. Alapítványokon, 
ösztöndíjalapokon keresztül támogatják iskolánkat.
Az évek óta 90% feletti a felsőoktatási felvételi arány, a képzési struktúra, a tehet-
séggondozás terén elért nagyszerű eredményeink mellett a színes diákélet és az 
iskola diákközpontú szemlélete is biztosítékot jelenthet a szülők számára ahhoz, 
hogy továbbtanulni szándékozó gyermeküket rábízzák iskolánkra. 

Tagozataink a 2019/2020. tanévben: Felvehető 
 létszám:
Hat évfolyamos általános tagozat 30 fő
Hat évfolyamos speciális matematika tagozat 30 fő
Nyelvi előkészítő (angol nyelv) – öt évfolyamos 16 fő
Arany János Tehetséggondozó Program – öt évfolyamos 16 fő
Négy évfolyamos emelt szintű �zika tantervű 16 fő
Négy évfolyamos emelt szintű kémia tantervű 16 fő
Négy évfolyamos emelt szintű biológia tantervű 16 fő
Négy évfolyamos speciális matematika tagozat 16 fő

Újdonság, hogy a speciális matematika tagozatos diákjaink 
a 10. évfolyamtól kezdődően emelt óraszámú
informatika orientáció is választhatnak.
Valamennyi képzésben az általános iskolai eredmények, 
a központi írásbeli és a gimnáziumi szóbeli felvételi 
eredménye alapján készítjük el a felvételi rangsort.

A szóbeli felvételi vizsgák időpontjai:
2019. március 2. (szombat) 8 óra hat évfolyamos általános és 
 speciális matematika tagozat
 négy évfolyamos biológia 
 és kémia tagozat
2019. március 9. (szombat) 8 óra nyelvi előkészítő
 négy évfolyamos �zika 
 és speciális matematika tagozat
2019. március 13. (szerda) 14 óra pótfelvételi

Képzéseink részletes leírását, a felvételi követelményeit, a felvételi 
pontok számításának módját megtalálhatják a gimnázium honlapján.

Földes Ferenc Gimnázium 
3525 Miskolc, Kelemen Didák utca 5.

Telefon: 46/508-459
Honlap: www.�g.hu

E-mail: �g@�g.sulinet.hu
(OM: 029379)
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Felnőttképző intézményünk 
tevékenységének bemutatása

Cégünk 23 éves szakmai tapasztalattal 
rendelkező felnőttképzési intézmény. 
Napjainkban már büszkén mondhatjuk, 
hogy több ezer tanulni akaró felnőttet 
képeztünk, több mint 200 szakmában. 
Társaságunk munkatársai kiválóan felkészült, több éves szakmai ta-
pasztalattal rendelkező szakemberek. Napi szinten bizonyítják veze-
tői, oktatásszervezői, vizsgaszervezői, könyvelési hozzáértésüket.
A képzéseink versenyképes megvalósításának érdekében magasan 
kvali�kált, képzett, elismert szakemberekkel, éves szinten átlagosan 
300-400 fős oktatói létszámmal dolgozunk. 
Tanfolyamaink elsősorban az Országos Képzési Jegyzékben szereplő 
szakmákra terjed ki, de szervezünk egyéb szakmai és hatósági képzé-
seket is. Nyitottak vagyunk bármilyen új igényre.
Tanfolyamaink megrendelői (ismert korábbi nevén) a Munkaügyi 
Központ, vállalkozások, akik saját munkavállalóikat iskolázzák be, 
valamint azok a felnőttek, akik új szakmát szeretnének megtanulni és 
vállalják az önköltséges képzést.
2015-től vizsgaszervezéssel is foglalkozunk, mára már több mint 
70 OKJ-s szakmában rendelkezünk vizsgaszervezési jogosultsággal. 
2005-től intézményünk ECDL vizsgaközpont. A hatósági gépkezelői 
képzések tekintetében képzési és vizsgáztatási jogosultsággal rendel-
kezünk, amelyet a Nemzeti Közlekedési Hatóság engedélyezett.
Társaságunk székhelye - ahol 2015-ben tankonyhát is kialakítottunk 
- frekventált központi helyen található Miskolcon, könnyen megköze-
líthető. Telephelyünkön is bonyolítunk elméleti és gyakorlati képzé-
seket.
Munkánk elismeréseként 2013-ban „A B.-A.-Z. Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara kiemelkedő gazdálkodó szervezete” kitüntetést vehet-
tük át a szolgáltatási szektorban.
Az intézményünk vezetése elkötelezett abban, hogy a folyamatos hu-
mán és tárgyi fejlesztések megvalósításával a partnereink igényeit az 
elvárásoknak megfelelő szinten valósítsuk meg.

 Jakab 
Oktatási és

Szakképzési Kft.
3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 1. Telefon/fax: 46/347-207
www.jakaboktatas.hu, jakaboktatas@jakaboktatas.hu

Felnőttképzési engedély száma: E-000081/2014

 
Jakab Oktatási 

és Szakképzési Kft.
3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 1.

Felnőttképzési engedély száma: E-000081/2014

További tanfolyamainkról weboldalunkról tájékozódhat!
www.jakaboktatas.hu

46/347-207, 70/324-7065
l Méhész (OKJ: 32 621 02, E-000081/2014/A055)
l Aranykalászos gazda (OKJ: 31 621 02, 
 E-000081/2014/A051)
l Gyümölcspálinka-gyártó (OKJ: 31 541 04 , 
 E-000081/2014/A060)
l Targoncavezető (OKJ: 32 582 02, 
 E-000081/2014/A010) és további 
 gépkezelői képzések
l Kézápoló és műkörömépítő 
 (OKJ: 32 815 01, E-000081/2014/A077)
l Pedagógiai és családsegítő munkatárs 
 (OKJ: 54 140 02, E-000081/2014/A003)
l Gépírás és levelezési ismeretek 
 (E-000081/2014/D018)
l Alap sminktanfolyam

Középiskolai tanárt keres

Jelentkezéseket a suto.laszlo@pok.suli.hu
v
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Minden héten 

online is 
megtekintheti 

újságunkat!
www.szuperinfo.hu

Szuperinfó Miskolc

Oktatás
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Itt meghallgatnak!

FRÁTER GYÖRGY KATOLIKUS GIMNÁZIUM
Miskolc, Városház tér 6.

www.frater.hu Telefon: 46/412-024 
„A Fráterben nemcsak kiváló felkészítést kapnak 

a diákok az egyetemi, főiskolai 
tanulmányaikhoz, hanem emberségben 

és lelkiségben is gazdagodnak.”

Képzéseink:
 Négy évfolyamos tagozat (9. osztállyal kezdődően)
 Magyar vagy matematika tagozat csoportbontásban  

    Angol / német tagozat  (max. heti 7 óra)
    Informatika - emelt óraszámban

Iskolánk TEHETSÉGPONT, biológiából tehetséggondozó csoport működik. 
Számos szakkör mellett a Fráter gospel kórusa is várja az érdeklődőket.

Gimnáziumunk szeretettel várja továbbtanulásra mindazokat, 
akik megfelelő alapot kívánnak kapni felsőfokú tanulmányaikhoz és a majdani 

keresztény értelmiségi életükhöz.
Kollégiumot tudunk biztosítani!

 Nyolc évfolyamos tagozat (5. osztállyal kezdődően):
emelt óraszámú nyelvi (Angol -Német) tagozat.
matematikaoktatás  kis létszámú csoportokban

OM: 028992

Bővebb információ, jelentkezés:
www.konnektiv.hu l  Telefon: +36-70/361-3446, 46/342-617

Felnőttképzési Nyilvántartási Szám: 00493-2011

TERMÉSZETGYÓGYÁSZ KÉPZÉS!
Az Egészségügyi és 
Természetgyógyászati 
alapmodulok elvégzése után
az alábbi államilag elismert 
végzettségek szerezhetők meg:
l Fitoterapeuta, 
l Kineziológus, 
l Re�exológus, 
l Akupresszőr
l Szemtréner,
l Alternatív mozgás 
 és masszázsterapeuta,
l Életmódtanácsadó és terapeuta,
l Fülakupunktúrás addiktológus

Tanfolyamok mindenkinek:
l Kreatív Fitoterápia 
 - Otthoni szappan és 
 krémkészítő tanfolyam
 gyógynövények felhasználásával
l Köpölyözéssel a szépségért 
 és az egészségért

Online képzések:
l Egészségtudatos táplálkozás 
l Komplementer 
 hormonegyensúly tanácsadás
l Aromaterápia 
 a mindennapokban
l Stresszkezelés modern és 
 hagyományos módszerekkel

A Konnektív Felnőttképző termé-
szetgyógyászati képzésekkel és 
továbbképzésekkel foglalkozik. 

A megszerezhető hivatalos természet-
gyógyász végzettség ÁNTSZ engedély és 
akár saját praxis kiváltására is lehetőséget 
nyújt.
Továbbképzések nyitottak, minden érdek-
lődő számára elérhetőek. Egészségügyi 
szakdolgozóknak hasznos kreditpont 
szerzési lehetőséget biztosítanak.
Munka mellett is lehet minket választani, 
hiszen korszerű képzési formáink lehető-
vé teszik, hogy a tanulók szabadidejük-
ben végezzék a tanfolyamokat, hallgas-
sák az előadásokat.
Mindenkit szeretettel várunk, aki a rend-
kívül jól használható végzettség mellett 
egy olyan a mindennapi életben is hasz-
nos tudást szeretne szerezni, amivel nem 
csak saját maguk, hanem családjuk egész-
séges jövőjét is meg tudják teremteni.

Oktatás
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Az intézmény rövid bemutatása: A 63 éves múltra visszatekintő 
iskolánk az Agrárminisztérium fenntartásában, Miskolc Vasgyári vá-
rosrészében, egy nagy múltú épületben működik.

Képzési profilunk tisztán mezőgazdasági és élelmiszeripari szak-
képzésekből áll, melyet nappali és esti képzési formában valósítunk 
meg. A szakmunkás végzettséggel rendelkező diákokat, 2 év alatt 
érettségi vizsgára készítjük fel.

A szakmai gyakorlatokat saját tanüzemeinkben, vagy jól felszerelt 
közép és nagyvállalatok üzemegységeiben bonyolítjuk. Kertész 
tanulóink a Csorba tó melletti 60 hektáros tankertünkben, míg a 
kilencedikes pék tanulók az iskolai tanpékségben, majd az utolsó 
két évben ők is külső üzemekben teljesítik a gyakorlatot.

Pedagógiai módszereink folyamatos fejlesztésével iskolánk tanulói, 
piacképes elméleti és gyakorlati ismeretekhez juthatnak. Tanul-
mányaik során szakmai és a szakképesítés függvényében ta-
nulmányi ösztöndíjban részesülhetnek.
Célunk, hogy tanulóink, az intézményben eltöltött évek alatt, piac-
képes elméleti és gyakorlati ismerethez jussanak, illetve minél több 
sikerélményben legyen részük, melyet az összetartó és innovatív 
tantestület segítségével valósítjuk meg.

Várjuk az összes tanulni vágyó diákot! Az ösztöndíjrendszeren túl számos olyan  
pályázati forrás áll rendelkezésünkre, amely úgy színesíti a diákok életét, hogy  
közben anyagilag nem terheli a szülőket (ingyenes kirándulások, nyári táborok, 
kreatív foglalkozások, egyéni fejlesztések).

Képzési rendszerünk keretében a 
2019/2020-as tanévre a következőket kínáljuk:

Debreczeni Márton Mezőgazdasági 
és Élelmiszeripari Szakgimnázium 

és Szakközépiskola
Cím: 3533 Miskolc, Bolyai Farkas u. 10., Telefon/fax: 46/439-278

E-mail: dmszki@gmail.com  Honlap: http://www.dmszki.sulinet.hu
OM azonosító: 029340               Igazgató: Tóth Lászlóné

3 éves szakmai képzések:
n pék
n pék-cukrász
n húsipari termékgyártó
n dísznövénykertész
n édesipari termékgyártó
n virágkötő-virágkereskedő
n erdészeti szakmunkás
n tejipari szakmunkás
n tartósítóipari szakmunkás
n kertész
n családi gazdálkodó
n kistermelői élelmiszer-előállító,
n falusi vendéglátó

Érettségit és technikusi
végzettséget adó 4+1 éves 
szakgimnáziumi képzéseink:
n parképítő és fenntartó technikus
n élelmiszeripari technikus
n erdészeti gépésztechnikus
n mezőgazdasági gépésztechnikus

Érettségit + szakképesítést adó 
4 éves szakgimnáziumi 
képzéseink:
n faiskolai kertész
n agrár vállalkozó
n élelmiszeripari higiéniai és
n minőségbiztosítási munkatárs

Intézményün kben tanu lh ató sza kmák

BURKOLÓ
FESTŐ-MÁZOLÓ

HEGESZTŐ 
IPARI GÉPÉSZ 

SZERSZÁMKÉSZÍTŐ 
KÖZPONTIFŰTÉS SZERELŐ 

SZÁMÍTÓGÉP SZERELŐ
ELADÓ 
NÉPI KÉZMŰVES 
NŐI SZABÓ 
PÉK 
SZAKÁCS

KALYI JAG 
Roma Nemzetiségi Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola, 

Alapfokú Művészeti Iskola és Felnőttoktatási Intézmény
Miskolci Telephely 

3527 Miskolc, Sajószigeti út 9/A.  Tel./Fax: 06-46/320-450 

Kalyi Jag Roma Nemzetiségi Általános Iskola, Gim-
názium, Szakgimnázium, Szakközépiskola, Alapfokú 
Művészeti Iskola, és Felnőttoktatási Intézmény – Mis-
kolci Telephely

Az iskola alapítója Varga Gusztáv, aki a cigány népzenét 
játszó Kalyi Jag („Fekete Tűz”) együttessel vált világhírűvé 
az 1980-as években.
Első iskoláját 1993-ban alapította Budapesten, a kalocsai 
tagiskola 2002-ben, a miskolci 2005-ben indult. Utóbbi-
nak ma 15 osztályban mintegy 350 diákja van.

Iskolánk fő célkitűzései:
 w társadalmi integráció elősegítése
 w szociális hátrányok enyhítése
 w szakmai végzettség megszerzése
 w a munkaerő-piaci elhelyezkedés esélyeinek javítása.
A miskolci intézmény – mely deklaráltan esély-iskola – 
2008-ban „Kisebbségekért-díj”-ban részesült.

Miért minket válassz?
A megszerzett érettségi lehetőséget teremt a továbbta-
nulásra szakmai területen és a felsőoktatásban!
A jó szakemberré válás nagy jelentőséggel bír a sikeres 
élethez!
Iskolánk családias környezetben várja tanulóit!
Legfőbb célunk mindenkit szakmához valamint érettsé-
gihez juttatni!
Magas szintű művészeti oktatás zajlik intézményünkben, 
így elsajátíthatják a cigány kultúra alapjait! (népismeret, 
tánc, cigány nyelv)
Két nyelv tanulására is lehetőséget adunk! (angol/lovári)

Esély MINDENKINEK 
a tanulásra, és a fejlődésre!

Oktatás

50
85

29
50

83
69
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Duális szakképzés a Joyson Safety 
Systemsnél

A Joyson Safety Systems Hungary Kft. a világ egyik piacvezető passzív 
autóbiztonsági eszközöket gyártó nagyvállalata.

Termékportfóliónkba tartoznak a kormánykerekek, légzsákrendszerek, 
biztonsági övek, gyermekülések, elektronikai termékek és szenzorok 
gyártása.
Duális képzésünk célja, hogy már a szakképzés / 
egyetemi képzés ideje alatt is a diákok használható, 
gyakorlati tudást szerezzenek választott szakmájukban. A diákokat a szakmai fejlődési 

lehetőségen túl várja még

� Saját mentor, aki az elméleti és a  
 gyakorlati képzést is támogatja

�  Diplomás munkakörökben angol   
 nyelvű munkakörnyezet

�  Munkavállalás esetén külföldi   
 betanulási lehetőség

Duális tanulószerződéses képzések
� Elektronikai technikus - OKJ 54 523 02
� Gépgyártástechnológiai technikus - OKJ 54 521 03
� Járműipari karbantartó technikus - OKJ 55 523 04
� Mechatronikai technikus - OKJ 54 523 04
� Bőrdíszműves - OKJ 34 542 01
� Ipari gépész - OKJ 34 521 04
� Műanyagfeldolgozó - OKJ 34 521 09

Duális Egyetemi képzések
 Miskolci Egyetem
� Műszaki Földtudományi Kar - Környezetmérnök szakirány
� Műszaki Anyagtudományi Kar - Polimermérnök szakirány
� Gépészmérnöki és Informatikai Kar - Gépészmérnök, járműmérnök,    
 logisztikai mérnök, mechatronikai mérnök, műszaki informatikus szakirányok
� Gazdaságtudományi Kar - Pénzügy-számvitel és HR szakirányok

 Debreceni Egyetem
� Műszaki Kar - Gépészmérnöki szakirány

A technikus képzéseket megfelelő előképzettséggel akár 1 év alatt is el lehet végezni, de lehetőséget biztosítunk a 
2 éves képzéshez történő csatlakozáshoz is. A tanulószerződéses képzéseket nappali és esti tagozaton is indítjuk.

Gyere és legyél egy szuper csapat tagja!

Joyson Safety Systems Hungary Kft. 
3516 Miskolc, Joyson u. 1 
Telefon +36/46/407-925 
dualis@eu.joysonsafety.com

Oktatás

50
86

75
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BIZTOS KEZEKBEN A SZAKKÉPZÉS

OM 203060
Miskolci SZC 

Berzeviczy Gergely Szakgimnáziuma
3525 Miskolc, Hősök tere 1.

Tel.: 06-46/374 881
www.berzeviczy.sulinet.hu

Szakgimnáziumi képzéseink
Kereskedelem ágazat

Tanulmányi terület kódja: 0101 
Végzettség: Kereskedő
Közgazdaság ágazat

Tanulmányi terület kódja: 0102; (nyelvi előkészítő évfolyammal) 
 Végzettség: Pénzügyi-számviteli ügyintéző

Turisztika ágazat
Tanulmányi terület kódja: 0103 (két tanítási nyelvű) 

Végzettség: Turisztikai szervező értékesítő

BIZTOS KEZEKBEN A SZAKKÉPZÉS

Miskolci SZC Bláthy Ottó  
Villamosipari Szakgimnáziuma 

Iskolánk várja mindazok jelentkezését, akik érdeklődnek a műsza-
ki pályák - az elektrotechnika, elektronika, informatika - iránt, akik 
egy jól felszerelt és jó eredményekkel rendelkező szakgimnázium-
ban szeretnének továbbtanulni. 

Meghirdetett tanulmányi területek és kódjaik 
a 2019/2020-as tanévre 

Villamosipar és elektronika ágazat 
l Erősáramú elektrotechnikus  kód: 0160 
l Elektronikai technikus  kód: 0170 
l Automatikai technikus  kód: 0180 

Informatika ágazat 
l Informatikai rendszerüzemeltető  kód: 0200

OM 203060

3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 7.
tel: (46) 505-290

e-mail: blathy@upcmail.hu
web: www.blathy.hu

BIZTOS KEZEKBEN A SZAKKÉPZÉS

OM 203060

Elérhetőségeink:
Telefon: 46/531-517

E-mail: baross.miskolc@upcmail.hu
Web: www.barossg-misk.sulinet.hu

8 általános iskolai évfolyamot végzett tanulók számára 
4 évfolyamos, szakgimnáziumi kerettantervű képzések 

A tanulmányi területeken oktatott első idegen nyelv: angol vagy német nyelv
A tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, �gyelem-
vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő SNI-s, beilleszkedési, tanulási, 
magatartási nehézséggel küzdő BTM-es tanulók is jelentkezhetnek.
Felvételi rangsor kialakítása a 7. év végi és 8. félévi (magyar nyelv és irodalom, történelem, 
idegen nyelv, matematika, informatika) tanulmányi eredmények alapján történik.

Miskolci SZC Baross Gábor Szakgimnáziuma
Szakgimnáziumi középfokú képzési 
kínálatunk a 2019/2020-as tanévre

BIZTOS KEZEKBEN A SZAKKÉPZÉS

Miskolci SZC Andrássy Gyula Gépipari 
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
SZAKGIMNÁZIUMI ÁGAZATI KÉPZÉSEK 

0001 Gépészet ágazat (2 osztály) 
0002 Informatika ágazat (1 osztály) 
0004 Gépészet ágazat (1 osztály) 

4. év után ágazati szakgimnáziumi érettségi, amivel +1 év alatt 
megszerezhető szakképesítések: 

Gépészet ágazaton 
OKJ 54 521 03 Gépgyártástechnológiai technikus, illetve  
OKJ 54 523 01 Mechatronikai technikus 

Informatika ágazaton  
OKJ 54 481 01 CAD-CAM informatikus 

SZAKKÖZÉPISKOLAI KÉPZÉS 
0003 OKJ 34 521 05 Gyártósori gépbeállító (1 osztály) 

3 éves duális képzési forma, a BOSCH céggel együttműködve. 
Tanulószerződés a BOSCH-sal, amivel ösztöndíj is jár! 

OM 203060
3530 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán utca 10.

Telefon: 46/412-444 Telefax: 46/344-500
E-mail: titkarsag@agysz-miskolc.hu

Web: www.agysz-miskolc.hu
facebook.com/AndrassyGepipari/

Oktatás

50
83

65
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BIZTOS KEZEKBEN A SZAKKÉPZÉS

OM 203060
Cím: 3525 Miskolc Palóczy u. 3.

Telefon: 46/500-930 Fax: 46/500-938
Internet: www.kkszki.hu     
e-mail: kando@kkszki.hu

Miskolci SZC Kandó Kálmán
Informatikai Szakgimnáziuma 

Képzési kínálatunk a 2019/2020-as tanévre 
NYOLCADIK OSZTÁLYOSOKNAK 
 Tagozat 
 kód  Szakgimnáziumi ágazati képzés 
 0351  Villamosipar és elektronika ágazat 
  (Elektronikai technikus kimenet) 
 0352 Informatika ágazat (Szoftverfejlesztő kimenet) 
 0353  Informatika ágazat 
  (Műszaki informatikus kimenet) 
 0354  Távközlés ágazat  (Távközlési technikus kimenet)

Biztos lehetsz abban, hogy jó szakmát választasz, 
ha a Miskolci SZC Kandó Kálmán Informatikai Szakgimnáziumba 

jelentkezel továbbtanulni. 

BIZTOS KEZEKBEN A SZAKKÉPZÉS

MISKOLCI SZC FERENCZI SÁNDOR 
EGÉSZSGÜGYI SZAKGIMNÁZIUMA

Középfokú beiskolázás 
a 2019/2020-as tanévre 

 Tanulmányi   Érettségi végzettséghez kötött
 terület  Ágazat tervezett ágazati kimenet
 kódja 

 0325 Szociális  Kisgyermekgondozó, 
   -nevelő 

 0345 Egészségügyi  Gyakorló mentőápoló 

 0350  Egészségügyi  Gyakorló ápoló 

OM 203060

3529 Miskolc, Szigethy Mihály u. 8.
Tel.: 06-46/508-095

www.ferenczi.hu
e-mail: mail@ferenczi.hu

BIZTOS KEZEKBEN A SZAKKÉPZÉS

2019/2020. tanév
Szakközépiskolai képzéseink:

OM 203060
Miskolci SZC Fazola Henrik Építőipari 

és Művészeti  Szakgimnáziuma  és Szakközépiskola 
3534 Miskolc, Gagarin u. 54.

Tel.: 46/530-432 
 igazgato@fazolaszki.hu, www.fazolaszki.hu

Szakgimnáziumi képzéseink: 

BIZTOS KEZEKBEN A SZAKKÉPZÉS

A Miskolci SZC Diósgyőr-Vasgyári Szakképző  
Iskolája és Kollégiuma 

a 2019/2020. tanévre az alábbi 
szakközépiskolai képzéseket hirdeti meg: 

 0201    Gépi forgácsoló 
 0202    Hegesztő 
 0203    Karosszérialakatos 
 0205    Ipari gépész 
 0206    Járműfényező 
 0207    Épület- és szerkezetlakatos
l A szakmai képzések nappali tagozaton 3 év időtartamúak. 
l Sikeres szakmai vizsga után +2 év érettségi vizsgára 
 felkészítő évfolyam. 
l  Tagintézményünk vállalja a különleges bánásmódot igénylő
 tanulók integrált nevelését, oktatását. 
l Kollégiumi elhelyezés biztosított. 

OM 203060
Miskolci SZC 

Diósgyőr-Vasgyári Szakképző Iskolája és Kollégiuma
3533 Miskolc, Téglagyár u. 2. Tel.: 46/532-358

dvszi@dvszi.sulinet.hu
 www.dvszi.sulinet.hu

Oktatás
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BIZTOS KEZEKBEN A SZAKKÉPZÉS

OM 203060
Miskolci SZC Kós Károly Építőipari Szakgimnáziuma 

Cím: 3527 Miskolc, Latabár Endre utca 1. sz. Tel: 06/46/412-337; 
06/46/508-939 E-mail: iskola@koosk-misk.sulinet.hu

Honlap: www.koosk-misk.sulinet.hu 
Facebook: MSZC Kós Károly Építőipari Szakgimnáziuma

Képzési tájékoztató a 2019/2020-as tanévre
Felvétel: a tanulmányi eredmény és megfelelő egészségügyi 
alkalmasság alapján 
 

Tanulmányi Szakgimnáziumi Érettségi végzettséghez kötött
terület kódja  ágazat   ágazati szakképesítés  
0401  Építőipar  Magasépítő technikus  
0402  Építőipar  Vasútépítő és –fenntartó technikus 
0403  Épületgépészet  Épületgépész technikus 
0404  Környezetvédelem  Környezetvédelmi technikus 

 
 

 
 

 
 

  magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek.

BIZTOS KEZEKBEN A SZAKKÉPZÉS

2019/2020. tanév
Szakközépiskolai képzéseink:

OM 203060
Miskolci SZC Fazola Henrik Építőipari 

és Művészeti  Szakgimnáziuma  és Szakközépiskola 
3534 Miskolc, Gagarin u. 54.

Tel.: 46/530-432 
 igazgato@fazolaszki.hu, www.fazolaszki.hu

Szakgimnáziumi képzéseink: 

BIZTOS KEZEKBEN A SZAKKÉPZÉS

OM 203060
Elérhetőségeink: 

3529 Miskolc, Áfonyás u. 18/A. 
Tel.: (46)-562-200 Fax: (46)-362-012 
e-mail: martin.szakisk@proxynet.hu 

www.martinjanos.hu
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Miskolci SZC Martin János 
Szakközépiskolája, Szakiskolája 
és Készségfejlesztő Iskolája 

BIZTOS KEZEKBEN A SZAKKÉPZÉS

OM 203060

3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 146.
Tel.: 49/500-033

E-mail: szlgimi@t-online.hu

A Miskolci SZC Mezőkövesdi
Szent László Gimnáziuma, 

Közgazdasági Szakgimnáziuma és Kollégiuma 
a 2019/2020-as tanévre 

középfokú beiskolázás keretében az alábbi tanulmányi  
területeket hirdeti meg: 

Képzés  Tanulmányi terület Érettségi végzettséghez
megnevezése kódja kötött ágazati 
   szakképesítés 
6 osztályos képzés  0555  
Nyelvi előkészítő 
(angol nyelv)  0551 
Humán tagozat  0553 
Általános tagozat  0554 
Rendészet ágazat  0556  közszolgálati ügyintéző 
Közgazdaság ágazat  0557  pénzügyi-számviteli 
   ügyintéző 
Ügyvitel ágazat  0558 irodai titkár

BIZTOS KEZEKBEN A SZAKKÉPZÉS

OM 203060

3450 Mezőcsát, Kossuth út 12. 
Tel/Fax: 06-49-552-065 

E-mail: gimnazium@csatigimi.hu 
WEB www.csatigimi.hu 

A Miskolci SZC Mezőcsáti Gimnáziuma és Szakképző 
Iskolája képzési kínálata a 2019/2020-as tanévre 

Tagozatkód Osztályok jellemzői 
Gimnáziumi képzés: 
0501  4 évfolyamos általános tantervű osztály 
0502  6 évfolyamos általános tantervű osztály  

Szakgimnáziumi képzés: 
0503  Könnyűipar ágazat – Bőrfeldolgozó-ipari technikus 

Szakközépiskolai képzés:    
0508 Mezőgazdaság szakmacsoport – Gazda 
0505 Gépészet szakmacsoport - Hegesztő 
0506 Élelmiszeripar szakmacsoport - Pék 
0507  Szociális szolgáltatások szakmacsoport - 
  Szociális gondozó és ápoló
0504  Kereskedelem - Eladó 

Oktatás
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BIZTOS KEZEKBEN A SZAKKÉPZÉS

Szeretettel vár a 2019/2020. tanévre
A Miskolci SZC Szentpáli István Kereskedelmi 

és Vendéglátó Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
Szakgimnázium 
ã 0651 Vendéglátóipar ágazat – Vendéglátásszervező 
 A vendéglátásban vezetői, szervezői, gazdálkodási 
 feladatokat ellátó szakember, aki üzemeltetési és 
 marketingstratégiai tevékenységet lát el. 
ã 0652 Kereskedelem ágazat – Kereskedelmi képviselő 
 Vállalkozásoknál kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos 
 ügyeket intéz, szolgáltatásokat ad el. Az eladó és a vevő 
 közötti cégképviseletet látja el. 
Szakközépiskola 0653 Eladó, 0654 Szakács,  
 0655 Pincér,   0656 Cukrász 

A szakmai vizsgát követően  
2 év alatt érettségi bizonyítvány szerezhető. 

OM 203060

3532 Miskolc, Herman Ottó utca 2. 
06-46/508-252

szentpali.iskola@gmail.com 
www.ker-misk.sulinet.hu

BIZTOS KEZEKBEN A SZAKKÉPZÉS

Miskolci SZC Szemere Bertalan Szakgimnáziuma, 
Szakközépiskolája és Kollégiuma

Szeretettel várunk minden jelentkezőt 
a 9. évfolyamon induló képzéseinkre! 

SZAKGIMNÁZIUM (4 éves képzés) 

SZAKKÖZÉPISKOLA (3 éves képzés) 

OM 203060

Cím: 3529 Miskolc, I�úság u. 16-20. 
Tel.: 46/360-125/248   

www.szemere.miskolc.hu 
Email: info@szemere.sulinet.hu 

B I Z T O S  K E Z E K B E N  A  S Z A K K É P Z É S

Szakképzési centrumok: segítség a pályaválasztás előtt állóknak
A szakképzési centrumok aktívan hozzájárulnak a 
sikeres pályaválasztáshoz. Segítséget nyújtanak a 
pályaválasztás előtt állóknak, hogy a képessége-
iknek, személyiségüknek és a munkaerő-piaci igé-
nyeknek megfelelő felelős döntést hozzanak. 

A pályaorientációs rendezvényeken az a cél, hogy a résztvevő 
pályaválasztás előtt álló �atalok a szakmák aktuális helyzetét, 
a szakmák gyakorlása során végzendő tevékenységeket megismerve tu-
datosan tudjanak dönteni a továbbtanulásban –
A Miskolci Szakképzési Centrum tagintézményei nyílt napokat tartanak, 
hogy a pályaválasztás előtt állóknak felkeltsék a szakmák iránti érdeklő-
dését, és megkönnyítsék a döntést a pályaválasztással kapcsolatban.
A „Szabad a pálya” - pályaválasztási kiállításon mind a 15 tagiskolánk lát-
ványos bemutatkozásával képviseltük magunkat. A tagiskolákból kijár-
nak a pedagógusok a tanulókkal az általános iskolába, ahol házhoz viszik 
a szakmák bemutatását, a pályaválasztással kapcsolatos információkat. 
Arra is van lehetőség, hogy az általános iskolákból szakkörre járjanak be 
tanulók a szakgimnáziumokba, hogy még közelebb kerüljön hozzájuk az 
érdeklődést felkeltő szakma.
Hogyan válasszanak a szülők gyermeküknek iskolát, mire kell �gyelniük 
elsősorban?
A szülők szerepe kiemelkedő, hiszen a gyermekük pályaválasztásában 
meghatározó a szerepük. A jó döntést elősegíthetik, támaszt nyújthat-

nak, de meg is nehezíthetik. A jóindulatból hozott döntés, 
ha nem veszi �gyelembe, hogy a �atal tanuló mit szeretne, 
miben jó, milyen képességekkel rendelkezik, negatív kime-
netelű is lehet.
A lehetőségek helyes megítélése, a tanuló reális értékelése, 
a munkafolyamatok játékos kipróbálása, megtapasztalása 
élményszerű formában segíti a jó döntést.
Figyelemmel kell kísérni mi az, ami motiválja a �atalt, az 
adott munkához szükséges készsége mennyire fejlődött, 

mihez van tehetsége. Sokan nem tudják magukról, hogy miben ügye-
sek.
A tervezett megélhetést biztosító munkára való alkalmasság nélkülözhe-
tetlen összetevője a képesség tudatosítása. A reális önismereten alapuló 
pályaválasztás a tervezett hivatás és a személyes elképzelések összeve-
tése. A szülő véleménye a szakmákról, munkatevékenységekről fontos, 
ezért jó, ha elkíséri gyermekét a pályaorientációs rendezvényekre, ő 
maga is informálódik a lehetőségek iránt. A megfelelő tájékozódás után 
segít a gyermek képességeinek megfelelő szakma kiválasztásában.
Figyelembe veszi azt is, hogy a tervezett pálya gyakorlásához szükséges 
jellemzők mennyire felelnek meg a személyes elképzeléseknek, illetve a 
képességeknek. Az élményszerű szakmaismertetés jobb hatásfokú, ezért 
a szülő úgy segítheti a pályaválasztásban legjobban gyermekét, ha együtt 
jönnek el a pályaorientációs rendezvényeinkre, ahol interaktív formában 
élmény szerűen ismerheti meg a szakmákat. A nyílt napokon ezen kívül 
lehetőség van betekintést nyerni a tagintézmények életéről.
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l TB által támogatott felnőtt- és gyermekfogászat, fogszabályozás.
l Fogfehérítés, fogékszer. l Digitális panoráma- és teleröntgen.

l A Debreceni Egyetem által akkreditált fogszakorvos képző hely. 

Miskolc, Mikes 
Kelemen utca 5.

Felnőtt- és 
gyermek-
fogászat: 

46/431-544
Fogszabályozás: 

46/560-202

Janovszky Márta DR.
Jakab Botond DR.
Magosi István DR.

Hegedüs Katalin DR.
Kala Imola DR.

Felföldi Eszter DR.
Adamantin Kft.

Raktárról azonnal elvihető 
MŰANYAG ABLAKOK

Vállaljuk egyedi méretű ablakok 
és bejárati ajtók gyártását is.

Gyártási határidő: 2-3 hét

Díjtalan árajánlat és felmérés!

Elérhetőségünk: 
Miskolc, József Attila út 57. Tel.: +36-30/799-0449

KEDVEZMÉNYES  ÁRON!
TOP
ABLAK

BELTÉRI AJTÓK ÉS 
ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA.

  Elérhetőség:  
20/520-8732, 46/505-088

A Fly-Trans Kft.

KIEMELT KERESETI  
LEHETŐSÉGGEL 
40 tonnás szerelvényre és 

7,5 tonnás teherautóra keres

g é p j á r m ű ve z e t ő t . 
Export-import fuvarfeladatok  

végzésére, (nem uniózás) 
új flottával, miskolci telephelyre.

Iskolakezdési

AKCIÓ!

Étkezők, szekrénysorok, konyhaszekrények, irodabútorok, ülőgarnitúrák, 
ágyak, komódok, kisbútorok kaphatók.  

Üzletünkben áruhitelre is vásárolhat! Futamidő 6–60 hó. THM 30,99%
Mamuzsich Ferenc e.v., a Cofidis magyarországi fióktelepének hitelközvetítője 

Miskolcon belül akár díjtalan, vidékre kedvezményes  házhoz szállítás.
Tel.: 06-46-610-279 • 06-70-285-6794 

Nyitva:  H-P: 09-től 18-ig. Szombat: 09-től 13-ig.  Vasárnap: zárva

Fonoda bútor
Miskolc, József Attila u. 74. (Fonoda-udvar)

konyhatervezés

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.

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

SZÚNYOGHÁLÓ
-40-50% ár en ged ménnyel!
(Az ak ció 2019. február 1-től február 28-ig tart!)

JAVÍTÁST IS VÁLLALOK!
Telefon: 46/324-825

Mobil: 20/9425-788
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