Barcika 02. hét

Kulturált kiszolgálás, korrekt ár,
HOGY 6 FŐVEL is jól járjon; utazzon
féláron!
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HAJDÚSZOBOSZLÓÉS KÖRNYÉKE
KAZINCBARCIKA

Az utolsó eurocentet is

Az önszerveződött és rendkívül aktív civilcsoport, az
Újkazinci Baráti Kör év végén
ünnepelte fennállásának ötödik évfordulóját./5. oldal

Öröm és veszély. Embert és állatot is

próbára tettek az elmúlt napok mínuszai.
A meterológusok szerint nem voltak ilyen
kemény hidegek öt éve. Folyóink, tavaink
lassan befagytak, ami öröm és veszély is
egyben. Mindenkit arra kérnek: óvatosak
legyenek! Sajnos a veszélyekre nem figyelnek
az emberek. A hétvégén ezért történt
tragédia a Sajón, egy hétéves kislányt a Sajó
jege alatt találtak meg.

Fotó: Buzafalvi Győző
Fotó: Kupai Miklós

Gösser Pizzéria

www.facebook.com/gosserpizza

06-20/669-7017

380179

Kazincbarcika, Egressy út 52./A (A Szent Rafael Gyógyszertár fölött, a régi Gösser helyén)
Rendelésfelvétel:

GÁZKÉSZÜLÉKEK JAVÍTÁSA,
KARBANTARTÁSA, SZERELÉSE
G A R A N C I Á VA L .
Rövid határidő, ingyenes kiszállás!
Tel: 06-20/330-89-44

379463

Ötévesek lettek

Fotó: SZI

A megyei önkormányzat szeretne a vállalt kötelezettségeinek maximálisan megfelelni és
az utolsó eurocentet is a megye
fejlesztésének szolgálatába állítani./3. oldal

MI IS ÉBREDÜNK
365
A TÉLI ÁLOMBÓL, HOGY
új nap,
ÚJULT ERŐVEL VÁGJUNK
BELE AZ ÉVBE!

365

új lehetőség!

KAZINCBARCIKA FATELEP

A Sajóvölgye Takarékszövetkezet

PI” DUGULÁS-

ELHÁRÍTÁS

Elvárások:
– szakirányú középfokú végzettség
– jó kommunikációs készség, problémamegoldó
képesség, önállóság, rugalmasság, pontosság
– számítógépes ismeret
Előny:
– felsőfokú végzettség, banki gyakorlat, jogosítvány

379348

Villanyszerelőket és szerelésvezetőket
keresünk hosszútávú munkára,
kiemelt bérezéssel!
Megbízható, precíz munkavégzés feltétel,
B kategóriás jogosítvány előny!
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a
forgovill@gmail.com címen lehet!
Érdeklődni a 06-30/285-0710-es telefonszámon.

380275

Miskolcon és vonzáskörzetében!
Kedvező árak, 25 km-es körzetben
díjmentes kiszállás.
Érd.: 70/456-3337

379527

munkatársat keres azonnali munkakezdéssel
kazincbarcikai kirendeltségére

379345

„PUM

379750

ügyfélreferens-pénztáros

A pályázatokat szakmai önéletrajzzal és
bizonyítvány másolattal a megjelenéstől
számított 1 héten belül az alábbi címre várjuk:
3700 Kazincbarcika, Egressy u. 39., vagy
e-mail-ben a kozpont@sajovolgye.tksz.hu címre.

Szeretettel várunk minden leendő és régi ügyfelünket a szokásos helyen:
3720 Sajókaza Sajó utca 3. • 20/433-02-23, 06-48/512-459 • galestarsabt@gmail.com
www.ablak-ajtok.hu • www.facebook.com/GalTarsa

379459

18 000 Ft/ m3-től
Kalodás tűzifa 11 000 Ft/ m3-től
Telefon: 06-30/677-66 55

379527

Szuhakálló futballpálya mellett
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Komplett szemüveg készítés esetén

Az akció 2016. december 01-től 2017. január 31-ig érvényes!

ÉV=

30%

60%

INGYENES ORVOSI SZEMVIZSGÁLAT*
Rendel: Dr Hobaj Ildikó szemész főorvos /Kazincbarcika/ Bejelentkezés: 06 30/206-3354

>Fókusz Optika Sajószentpéter, Bercsényi tér 1.
Tel.:30/415-7918
>Edelényi Optika Edelény, Deák F. út 6.
Rendelő intézet fsz. Tel.:30/206-3352
>Fókusz Optika Kazincbarcika, Május 1. úti pavilonsor
Tel.: 06 48/410-609, 30/206-3355



379465

>Fókusz Optika
Fókusz Optika Kazincbarcika, Egressy út 39.
Tel.:30/206-3354
>Fókusz Optika
Kazincbarcika, Városi Kórház 1. emelet
Tel.:30/206-3364

AZ ABLAKOK EGYEDI MÉRETEKBEN IS RENDELHETŐK!

 

Elvárások:
• Minimum egy év nemzetközi vezetési
gyakorlat.
• GKI digitális tachográf kártya megléte.
• Tartányos ADR bizonyítvány megléte előny,
de nem feltétel (tanulmányi szerződés
keretén belül a cég támogatja a megszerzését)



Folyamatosan
bővülő cégünkhöz

nemzetközi
gépkocsivezető
Szeretnél egy dinamikusan fejlődő vegyipari vállalatnál dolgozni?
Akkor juttasd el hozzánk magyar nyelvű önéletrajzodat a kischemicals@kischemicals.hu
e-mail címre.

Az alábbi műszakos munkakörbe keressünk munkatársakat:

Laboráns

Jelentkezést az allas@reveszgroup.com e-mail címre várjuk.
Érdeklődés: a +36-49/887-410 telefonszámon.

LAKBERENDEZÉS • BÚTOR • LÁMPA
Kazincbarcika, Építők u. 35-37
Tel.: 30/859-7371, 30/545-6999

8]VhT]TbWÅiW^ibiÅ[[ÑcÅb $Z\XV
h–p.: 9.00–17.00, szo.: 9.00–12.00
MINŐSÉGET OLCSÓN! MINDEN BÚTOR ÉS LÁMPA 10-30% KEDVEZMÉNNYEL!

Hitelügyintézés!

379342

Jelentkezési határidő: 2017. január 31.
Főbb feladatok:
l A beérkező különböző alap-, segéd és hatóanyag, valamint a gyártott üzemközi
termékek, minőségellenőrzése műszerrel vagy klasszikus analitikai módszerrel a
kiadott vizsgálati utasítás alapján
l Mérési eredmények előírás szerinti dokumentálása
l Vizsgálati és kontrollminták kezelésével kapcsolatos tevékenység ellátása
l Munkautasítások szerinti pontos munkavégzés
Az álláshoz tartozó elvárások:
l Szakirányú végzettség
l Analitikai módszerek és műszerek ismerete (pl. HPLC, HC, UPLC)
l MS Office felhasználói szintű ismerete
Előny jelent:
l Felsőfokú képesítés
l Gyógyszeripari/vegyipari laboratóriumban szerzett tapasztalat
Munkavégzés helye: Sajóbábonyi Vegyipari Park

Amit kínálunk:
Kiemelkedő bérezés
Pontos ﬁzetés, biztos cégháttér
Hosszútávú, megbízható munkalehetőség
Fiatal, jól felszerelt járműpark, teljes körű
szervizháttér
• Telephelyi indulás, telephelyi érkezés
• Folyamatos, max. 1,5 hetes járattúrák
• Vezetési és pihenőidők teljes mértékben
tarthatók. Nyugat Európai fuvarok,
de nincs Angol munka.
•
•
•
•

kollégákat
keresünk siló- és
vegyi tartányos
nemzetközi
fuvarozásra.

KISCHEMICALS Gyártó és Kereskedelmi Kft.

Akció 2017. január 31-ig, ill. a készlet erejéig tart!

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

06-49/312-251

www.fenyo-panzio.hu

Lapzárta:
szerda 12.00 óra

379244

379468

Hűtőgépek, klímaberendezések
javítása, beüzemelése, telepítése
Háztartási gépek javítása
Dojcsák László•Kazincbarcika, Deák tér 13.
06-30/399-6599

Víz- fűtésszerelés,
fürdőszoba felújítás,
dugulás-, hibaelhárítás
garanciával.
KENÉZ LAJOS
06-30/644-60-97

Házhozszállítás: 48/820-386, 30/467-9659

Lengyel szén

(6500 kcal, 7%
hamutartalom)

kriglietelbar.hu
krigli-söröző
ő

379534

379456

folyamatosan kapható!
Tel.: 06-30/415-2428

379460
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Kazincbarcika,
Széchenyi út 91.

FRISSEN SÜLTEK
K • HAMBURGEREK • GYROS • TORTILLA

379461

%
KEDVEZMÉNY

Az áraink tartalmazzák az ÁFA-t, bontást, beépítést
és törmelék elszállítást, külső és belső párkányt.
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Szuper ügyek
RÚZS
Új év
Anna hátradőlt a széken és kezét a billentyűzeten tartotta. A
kurzor a közzéteszem ikonon
állt. Még néhány másodpercig
hezitált, de mintha valami távoli erő mozgatta volna a karját.
Az írása a facebookon nyilvánossá vált.
De mi a fene ütött belé? Ezt a
Katalint nem is ismeri személyesen. Valamikor visszaigazolta a bejelölését, amikor még
kezdő volt itt. Akkor is csak
azért regisztrált, hogy mások
ne nézzék maradinak.
Az elmúlt években megszerette a közösségi oldalt. Az
ismerősei helyzetéről szinte
naprakész volt. Mindenkiről
azonnal tudta, mikor és hol
nyaralt, kinek a gyereke házasodott meg.
De ő soha nem érzett késztetést arra, hogy kiteregesse a
családi dolgokat. Nem jártak
egzotikus utakra, a gyerekek
szimplán jól tanultak, egyszerűen élték a mindennapi életüket. Elfogadta, hogy mások a
reggeli cappucinót is posztolják. Olykor persze az is eszébe
jutott: helyes-e csak szemlélőként fent lenni, mások életét
úgy követni, hogy ő a magáéba
senkit sem enged be.
Ennek a Katalinnak, mindig
mindenről megvolt a véleménye. Állandóan szapulta mások helyesírását. Gúnyt űzött
bárkiből, aki kicsit bénázott a
rendszer használatával. Azonnal sárba taposta azt, akinek
egy kicsit is eltért a véleménye
az övétől. Havonta hívta fel a
figyelmét az ismerőseinek arra, na most aztán nagytakarít,
mindenkit töröl és tilt, aki őt
megbántotta.
Anna akkor érezte, hogy tennie
kell valamit, amikor mindkettőjüket felvették egy spirituális
csoportba és Katalin két lábbal rúgott bele a csoport létrehozójába. Nyílt kommentben
írta meg szerényen a véleményét arról, mindenkinek joga
van csoportot létrehozni. És
ha valakinek ez nem tetszik,
egyszerű kilépek gombbal távozhat, és nem szükséges hozzá gorombaság, hisztéria, mások alázása.
Most, hogy visszaolvasta az
írását, azért eszébe jutott a
legutóbbi tréning, ahol a tréner arra figyelmeztette: testtartása és szavai a bocs, hogy
élek üzenetét hordozzák. A
kommentben is visszatükröződött ez, de azért mégis kiérezte belőle a bátorság szavait is. Úgy gondolta, nemcsak
egy jó szándékú emberért állt
ki, hanem saját magáért is.
És ez boldogsággal töltötte
el. Mégiscsak jól kezdődik a
2017-es év.
SZI – maroseva.hu

Régi iskola.

2017. január 10 – 20 között Iskolatörténeti Kiállítás
nyílik a Don Bosco Sportközpontban. A kiállítás a múlt század eleji falusi
iskolák miliőjébe vezet vissza minket. A Szendrői Oktatástörténeti gyűjtemény anyaga adja a tárlat gerincét. A kiállítás megtekinthető naponta
08.00-tól 18.00-ig.

2017 a megyei fejlesztések és beruházások éve lesz

■ Sajtógyakorlat, hogy

minden esztendő elején
megkérdezzük a megyei
közgyűlés elnökét az évzárásról, évindításról.
Most is ezt tesszük, Török Dezsőt kértük fel a
válaszadásra.
Hogyan értékeli, mivel jellemezné a megyei önkormányzat 2016-os évét?
Török Dezső: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat pénzügyi helyzete két éve stabil,
megtakarításokkal rendelkezik. Elég sok pályázatot
nyertünk, s az ezekből befolyó források lehetővé tették
a hatékony területfejlesztési munkát. Köszönhetően a
közgyűlésnek és a hivatalban dolgozóknak, hisz nem
volt olyan napirendi pont,
amelyet többször kellett volna megtárgyalni. A megyei
önkormányzat fő feladata a
terület- és településfejlesztés. Ehhez a 2014-2020-as
Európai Uniós ciklusban

93 milliárd forint áll
Török Dezső: 2017
rendelkezésre. A felaz építkezés éve,
használásnak a lemert már látható jehető leghatélei jelentkeznek
a 2016-ban inkonyabbnak
dított pályákell lennie, ezért
zatoknak. A
a forrás
Te r ü l e t60%-át
és Telegazdapülésfejságlesztési
fe j Operatív
Török Dezső
leszProgram
tésre kell fordítanunk. (TOP) pályázatok megvalóEzzel megalapozható a sítása során elindul az ipari
foglalkoztatás növelése és parkok kialakítása, önkoraz önkormányzatok stabil mányzati tulajdonú épületek
működtetése.
energetika fejlesztése, felszí2016-ban 17 pályázati fel- ni vízelvezetők kialakítása,
hívást írtak ki. Lezárásuk turisztikai fejlesztések, vá2017. első negyedévében tör- sárpiaci területek fejlesztéténik meg. Legkésőbb a II. se. A foglalkoztatási paktum
negyedévben újabb pályáza- keretében képzések és munti felhívások jelennek meg. kaerő-piaci szolgáltatások is
Ezek között egy új kiírás is elérhetők lesznek.
lesz, ami a helyi identitás
A megyei önkormányzat
megőrzését szolgálja.
szeretne a vállalt kötelezettMit vár a megye első embe- ségeinek maximálisan megreként a 2017-es esztendő- felelni és az utolsó eurocentet
től, mi a „receptje” a továb- is a megye fejlesztésének
bi sikerekre?
szolgálatába állítani.

Mi a személyes célja, mitől
lenne a legboldogabb 2017ben?
Török Dezső: Azért dolgozunk, hogy csökkentsük
lemaradásunkat az országos
átlagtól, és a megyénk GDP
termelése jelentősen növekedjen. Ennek már vannak
a KSH szerint is jelei. Azt
gondolom, hogy jó úton járunk és a folyamatok felgyorsulásával ez mindenki
számára érzékelhető lesz.
Akkor leszek igazán boldog,
ha jövőbeli eredményeink is
igazolják majd céljaink helyességét, és a fejlesztéseknek köszönhetően megyénk
minden településén a lakosok, a vállalkozások mindegyike megtalálja a kulturális, pénzügyi és társadalmi
gyarapodás lehetőségeit. A
megyénkben élőknek köszönöm a 2016-ban végzett
munkát. 2017-re sikerekben gazdagabb, boldogabb
új évet kívánok mindannyiunk számára.
SZI - Buzafalvi Győző

Edelényben megszűntek az értelmetlen belső harcok

■ Minden esztendő

elején megkérdezzük a
polgármestereket az
évzárásról, évindításról. Molnár Oszkárt,
Edelény első emberét
kértük fel válaszadásra.
Hogyan értékeli, mivel jellemezné a város és az önkormányzat 2016-os évét?
Molnár Oszkár: Ha a készülő zárszámadás stílusában kívánnék fogalmazni,
akkor gazdálkodásunk végig
kiegyensúlyozott volt, ennek
megfelelően a működésünk
biztosított volt, feladatainkat maradéktalanul elláttuk.
Hétköznapi nyelven: miután az előző uniós fejlesztési ciklusban várostörténeti jelentőségű fejlesztéseket

valósítottunk meg, a múlt
esztendő meghatározóan az
új pályázatok elkészítésének
és benyújtásának a jegyében telt el.
Két fontos változást kiemelnék. Az egyik, hogy a
képviselő-testületen belül
megszűntek az értelmetlen belső harcok. A másik,
hogy ennek köszönhetően is
szigorítottuk meg például a
közösségi együttélés szabályainak a megsértését sújtó
szankciókat, és kiépítettünk
egy online problémajelentő
rendszert.
Tévedés ne essék: nem
örülök ennek, ahogyan annak sem, hogy térfigyelő
kamerahálózatot kell működtetnünk, de sajnos most
ilyen világot élünk.

Mit vár városvezetőként
a 2017-es esztendőtől,
mi a „receptje” a további
sikerekre?
Molnár Oszkár: Jó pályázatokat nyújtottunk be,
olyan beruházásokat
tervezünk, amelyek az
edelényiek, elsősorban
a felnövekvő generációk életminőségének a
javítását szolgálják majd.
Mi a személyes célja, mitől
lenne a legboldogabb 2017ben?
Molnár Oszkár: Polgármesterként mi más is lehetne a személyes célom, mint
városunk fejlődése, hogy az
edelényiek szeressenek itt
élni, s ne gondoljon senki

az elköltözésre? De a
két már felnőtt gyermekem

Molnár Oszkár
mellett három 4-6 éves fiatalember édesapja is vagyok,
s higgyék el, ők adnak épp
elég feladatot a magánéletben. Természetesen az ő
cseperedésüket látni jelenti számomra a legnagyobb
boldogságot minden évben,
amióta csak megszülettek.
SZI - BGy
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Állat

Kazincbarcikán, Vasvári Pál téren 2

szobás, erkélyes, jó állapotban lévő,
műanyag nyílászárós, erkélyes lakás
eladó! 4,99M Ft 06-70/454-5427
Alsóvárosi körúton első emeleti,

eladó, vagy kazincbarcikai 2 szobás
lakásra cserélhető értékegyeztetéssel. Tel.: 06-70/665-6918.
Sajószentpéteren 3 szoba+nappalis,

N ö vé n y
Kockabálás lucerna és széna eladó.

06-30/998-4909.

Edelényben, központi helyen 2 szo-

Eg y éb e l ad á s

bás, erkélyes, első emeleti, műanyag
nyílászárós, redőnyös, jó állapotban lévő társasházi lakás udvarán
fedett kocsi beállóval eladó! 6,5M
Ft 06-70/454-5427

sorbarakott,
kalodás tüzifa 12000Ft/
m3.számlával.
Garantált minőség, mennyiség.
Tel.:06-20/541-8861.
Szorosan

Kazincbarcikán, Tavasz úton 1+2 fél

Kazincbarcikán, a Munkás úton 3

utcán eladó 62nm-es 7. emeleti, felújítandó, 2+ fél szobás lakás! 5,2M
Ft 06-70/454-5427

Vágó sertések eladók, ui. Iveco dobo-

Eladó Kazincbarcikán magasföld-

Konyhai kisgépek-olajsütő, habverő,

43m2-es,
1
szoba+hálófülkés, első emeleti
lakás berendezéssel eladó! 1,9M Ft
06-70/454-5427
Királdon

Sajószentpéter Kinizsi P út 2 sz alatt

nagy családi ház+külön bejáratú
garzon+200m2 üzlethelység eladó.
Ár: 18M Ft (volt Ádám söröző)Tel.:
06-20/235-0948.

szobás, felújított, 3. emeleti, 49m2es lakás eladó! 5,4M Ft 06-70/4545427

Tűzifa erdészettől 6 m3 ömlesztve

konyhakészen 345x215x83 raktérben. Érd: 06-30/964-9571.

Kazincbarcikán, Mikszáth Kálmán

zos, hosszú, magas eladó. Tel.:
06-20/330-5040.
gyümölcscentrifuga, himzett terítők,
46-os méretű matrózblúz, DVD lejátszók, házimozi hangfalszett olcsón
eladók. Tel.: 06-30/998-6507.

szinti 1+fél szobás panelprogramos
lakás. Tel.: 06-70/254-8992.

A l bé r l e t e t k í n á l
Építők útján 2. emeleti 2 szobás

Téligumi 4 db 205/70R 15C,
10mm profilmélységű, ill.15 colos
mercedes autóra alufelni eladó. Tel.:
06-70/334-9497.

lakás kiadó. Érd.: 06-30/531-4358.

gé p j á r m ű

Tűzifa szállítás bükk,tölgy hasí-

tott szálban 14500Ft/1mx1mx1,2m
kb.2500Ft/100kg (10”köbmétertől
rendelhető) 06-70/384-5283.

La k á s e l ad á s

HAMAROSAN
NYITUNK!!!

Akció!Tüzifa az erdészettől eladó.

Tel:70/532-2021.

15 ÉVE MŰKÖDŐ
STUDIÓ INGATLANIRODA
megújult külsővel és kibővített
tevékenységi körrel
várja ügyfeleit az Egressy tér 2. szám
alatti irodájában. (Mozi mellett)
06-70/315-34-86
• Videós ingatlan közvetítés
(2% közvetítési díj)
• Adás-vételi szerződés készítése
• Teljeskörű CSOK és hitelügyintézés
• Devizahitelesek jogi képviselete

Garázs

Barátság téren (Rendőrséggel
szemben) 1. emeleti, nagy erkélyes,
felújított, tehermentes, azonnal
beköltözhető lakás eladó!
Tel.: 06-70/315-34-86

téren. Tel.: 06-48/311-046.
Hosszú távra garázs kiadó feb-

ruár 1-től a strand mögött. Tel.:
06-20/398-1117.
Kazincbarcikán belváros379568

Azonnali készpénzfizetéssel vásárolok 1 + 2 félszobás, vagy 3 szobás
lakást Kazincbarcikán!
Tel.: 06-70/315-34-86

Eladó garázst keresünk a Derkovits

Alberttelepen II.emeleti 2 szobás

lakás eladó. Tel.: 06-48/820-414.
Pollack úti első emeleti nagy erké-

lyes, 2 szobás, jó állapotú lakás
eladó. Ár: 4.800.000.- Ft Érd.:
06-30/515-7956.
Kazincbarcikán, a Jókai téren 2.
emeleti, erkélyes, kifizetett panelprogramos, másfél szobás lakás
eladó! 4,5M Ft 06-70/454-5427

ban új építésű garázssoron garázs eladó. Riasztó
rendszerrel, kamerás megfigyelő rendszerrel. Ajánlatokat a tothtamas@tonline.hu címre kérem.
Kisteherautó befogadására is alkalmas garázs a Kórházdombon eladó,
kiadó. Tel.: 06-70/614-9729.
Újkazinci részen dupla garázs eladó

vagy kiadó. Tel.: 06-30/630-4028.
Garázs kiadó az újkazinci városré-

szen. 06-20/773-7736

konyhakészen
eladó bükk-tölgy vegyes,
kalodában 12-15E FT/
m3.70/606-5247,20/4684804.
Tüzifa,

1558016/51278

Eladó 2013
évjáratú garanciális
szervizkönyves új
típusú Renault Clio
900cm3 − 90le benzines
turbó motorral. 32 ezer
km, GPS, szalon állapot.
Tel: 06703616849

életem 87. évében búcsúzom Tőletek.
Drága feleségemtől, fiamtól, unokáimtól, dédunokáimtól,
menyeimtől, rokonaimtól és kedves ismerőseimtől
2017. január 17-én 13 órakor veszek végső búcsút.
Utolsó utamra, végső nyughelyemre a kazincbarcikai
temetőben tudtok elkísérni.

10 hetes fehér pulikutyák eladók

felújított, műanyag nyílászárós, szigetelt, 90m2-es családi ház dupla garázzsal városközpontban,
416m2-es telken eladó! 19,5M Ft
06-70/454-5427
szintes, 193m2-es, 6 szobás, 2 fürdőszobás családi ház 2 garázzsal
745m2-es telken eladó! 19,9M Ft
06-70/454-5427

id. Pataki Károly

Ár: 10EFT.Tel.: 06-70/506-5347,
06-70/335-7761.

62m2-es, külön bejáratú társasházi
lakás udvarán garázzsal, tároló helyiséggel eladó! 10,8M Ft 06-70/4545427

Sajókazán3 szobás családi ház

lazatú tojótyúk 360FT/db.
Január 20-án 7-9 óráig
Kazincbarcika Vasútállomás mellett.

Tüzifa és szén kapható,
tekézett, hasított, kalodás.Szén a bányától, dió,
kocka, darabos. Tel:0670/545-7791

Eg y éb k e r e s é s
Antik bútort, porcelánt,

festményt, pipát, játékot,
könyvet, vásznat, ezüstöt, órát, fegyvert, érmét,
katonai-népi-egyházi tárgyat, teljes hagyatékot
vásárolok korrekt áron.
Kérem hívjon bizalommal! Ingyenes kiszállás
becsületes értékbecslés.
06-30/486-3578.
Ezüst, platina, palládium paszta, nit-

rát, forrasztópálca, amalgám, érintkező pogácsa felvásárlás minden
formában, ezek ötvözeteit. Tel.:0620/923-4251
Képregényt, diafilmet, diavetítőt, régi

játékokat (lemez-műanyag játékok,
autók, teherautók), régi társasjátékokat, karórákat, fantasy-scifi könyveket felvásárlok! Érd: 06-30/3362245.

379580

Múcsony -Alberttelepen
szép környezetben 3 szobás amerikai stílusú, új
építésű lakás jóval áron
alul eladó, ugyanitt társasház, akár 2 generáció részére is alkalmas, külön lépcsőházzal
áron alul sürgősen eladó.
Szocpol. igénybe vehető.
Tel.: 06-20/567-3332.

Szeretném Veletek tudatni, hogy
2017. január 7-én az elmúlás útjára léptem.
Mivel fontos volt számomra, hogy utoljára még
szólhassak hozzátok, ezért én

Tyúkvásár, barna, szép tol-

Gyűjtő,szakképzett műtárgybecsüs,

Ausztriai Nightclub hostess munkára

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

keres csinos lányokat 19 éves kortól,
top keresettel. Tel.: 00-43-664-59996-95, 06-30-313-35-16

Vegyes
Kultúr Kuckó Szemere Ber-

talan tér 11. (Toto-Lotto,
Tipmix stb.) fogadásai
mellett, vegyes bolti jellegben is működünk. Nyitva tartás: H-P: 7:00-19:00,
Szo.: 7:00-18:00, V: 8:0018:00. Újdonságaink: 8
tojásos házi tészta, különféle
gyorsfagyasztott,
készre sütött termékekkel és ezen kívül sok minden mással is várjuk kedves vásárlóinkat. Nézzen
be hozzánk!
Az Árpád Fejedelem téri Általá-

nos Iskola Gyermekeiért Alapítvány tisztelettel megköszöni a
szülőknek és támogatóknak, hogy
személyi jövedelemadójuk 1%-át
2015.évben 326.894.- Ft-ot alapítványunk javára ajánlották fel.

Szolgáltatást kínál
Burkolás, festés, parkettacsiszolás,

kőműves munkák kedvező áron.
06-20/578-4213.
betegek
gondozását,
felugyeletét vállalom, csak Kazincbarcikán. Tel.: 06-20/522-3074.
Idősek,

Lelassult a gépe? Sokáig

tölt a Windows? Vállalom
számítógépek javítását,
telepítését, programok,
vírus írtók telepítését. Tel.:
06-30/630-4028.
TV-k és háztartási gépek javítása!
Kiszállás biztosítva! TV-k, mosógépek, eladók. ugyanitt szén-tüzifa
eladás. Tel.: 06-30/963-7577.

Betanított dolgozókat keresünk
kiemelt bérezéssel mosonmagyaróvári és győri munkahelyünkre.
Szállás, étkezés, utazás biztosított.
06-70/354-9321.
Megbízható, nagy múltú,
német tulajdonú
IMO Hungaria MS Kft.

keres németországi
munkahelyre
gyakorlattal rendelkező

HEGESZTŐKET ÉS
CSŐSZERELŐKET,
NÉMETÜL BESZÉLŐ
CSOPORTVEZETŐKET
folyamatos, hosszú távú
munkára. Egész éves
munkalehetőség,
kiemelt bérezés.

Érdeklődni ill. jelentkezni
a +36-70/881-3495 és
a +36-70/422-8647-es
telefonszámokon ill.
a varga@imohungaria.eu
címen lehet.

380257

Barcika vonzáskörzetében

Az IMO Hungaria MS Kft.
különböző könyvelői feladatok
ellátására gyakorlattal
rendelkező

KÖNYVELŐT KERES
kazincbarcikai munkahelyre,
versenyképes bérezéssel.
Német vagy angol nyelvtudás,
bérszámfejtői gyakorlat
előnyt jelent.
Érdeklődni a +36-70/881-3495
telefonszámon ill. a Bertalan.
Nemes@imo-merseburg.de
e-mail címen lehet.

Kazincbarcikai étterembe
SZAKKÉPZETT SZAKÁCSOT
és FELSZOLGÁLÓT
keresünk!
Tel.: 06-70/379-0545

380251

45m2-es, gázkonvektoros garzon
eladó! 3,2M Ft 06-70/454-5427

380313

Május 1 úton földszinti, erkélyes,

H á z , h á z r é s z e l ad á s

Dániába keresünk tapasztalattal ren-

Női-Férfi fodrász Pogonyi

Szilvia 06-20/920-8058.
Festés, melir, vágás, dauerolás, hajhosszabbítás,
fonások. Cím: Prímavéra
Szépségszalon, Kazincbarcika, Szabadság tér 7.

delkező mezőgazdasági munkásokat,
traktorosokat, tehenészeket, sertésgondozókat (háztáji vagy üzemi
tapasztalattal). Alap angol nyelvtudás feltétel. Jelentkezés: 06-70/9490400, adrienn.paloczy@andreasagro.
com www.andreasagro.com

Állás

Édesipari csomagoló pozícióba kere-

Asztalos szakembert és faiparban

jártas segédmunkást keresek magas
kereseti lehetőséggel Kazincbarcika vonzáskörzetében. 06-20/4125948.

sünk női munkatársakat miskolci partnercégünkhöz. Jelentkezés
fényképes önéletrajzzal: az iroda.
miskolc@adecco.com vagy a Miskolc
Szentpéteri kapu 80. 2. emelet címen
Adecco Kft. 06-30/210-5584.
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Szuper ügyek

Nem
csak buli. Az év első napja nem csupán az újesztendő
köszöntéséről szól. A béke világnapját VI. Pál pápa kezdeményezésére
ünnepeljük minden év első napján 1968 óta. Ez a nap arra figyelmeztet,
hogy az előttünk álló új évben törekedjünk arra, hogy békében éljünk
önmagunkkal, minden emberrel és mindennel az egész világon.

Jövőtervek: mit rejt számunka az új esztendő?

■ Ha jól belegondolunk, Ildikó (56)
a mindennapi életünkben nem jelent igazi választóvonalat az új évkezdet.

Szombatból vasárnap lesz,
23:59-ről pedig átugrik a mutató 0:00-ra. Mégis, az emberek úgy érzik, egy fejezet
lezárult. Újrakezdődik az
év, sokára lesz megint Karácsony, elmúlik a decemberi tavasz, és a lassan megszokottá vált áprilisi hóesés
közeleg. Ilyenkor újrarendeződnek a gondolataink, friss
elhatározással döngetjük
céljaink várának kapuját.
Érdekes megnézni, ki mint
tekint ilyenkor a jövőbe!

Kicsit szomorúan indult
számomra ez az év. Nem
családi tragédia, vagy munkahelyi gondok miatt, hanem a kutyusunk betegsége okán. A szemével
lett probléma, és
már attól féltünk,
hogy megvakul. Orvoshoz is vittük, aki
nem tudta megmondani, mi a baj, de egy szemcseppet felírt neki. Nem is
tudtam mást kívánni, csak
hogy jöjjön rendbe szegény,
egész szilveszterkor ez járt
a fejemben. És láss csodát,
harmadikán úgy kelt, hogy
kutya baja. Azt hiszem, most
már minden évben kívánok

majd valamit elsején, mert bár élvezem a feladatomat,
úgy tűnik bejön!
közel a harminchoz szeretnék kicsit több felelősséget,
Fanni (29)
nagyobb feladatokat kapni.
A horoszkópom szerint kü- Párkapcsolatban bekövetkelönleges év előtt álző törést is írt a horoszkóp,
amit egyedülállóként nehezen értelmeztem. Ha
valakivel azt mondhatom, hogy együtt élek,
az a laptopom. Talán a törés kifejezés itt szó szerint
lok. Nem igazán hiszek az értendő?
ilyesmiben, de év elején mindig megnézem, mit írnak az Ádám (41)
adott esztendőre. VízöntőIgazság szerint életem
ként, ikrek transzcendens- egyik legjobb időszakaként
sel izgalmas lesz a 2017. A könyvelhetem el a múlt évet.
munkámban pozitív válto- Mind a munkában, mind a
zások lesznek, ami rám is magánéletben szinte csak poférne. Titkárnő vagyok, és zitív dolgok történtek velem.

A cégünk, a gazdasági nehézségek ellenére, folyamatosan
tudott terjeszkedni. Így nekem is sikerült úgy gazdálkodnom, hogy végre kertes
házba költözzünk a családommal. Két gyermekem van,
egyik nyolc, másik négy éves.
Úgy gondolom, mindkettőjüknek jobb lesz, ha iskola
után a szabadban játszhatnak majd. Egy dolog hiányzik: hogy el tudjunk költözni,
az autómat sajnos el kellett
adnom, és ez azért picit bonyolultabbá teszi az életet.
Mivel nem úgy tűnik, hogy
változna bármi is a munkában, bizakodva várom a jövőt. Hátha 2017 négy keréken
gurul el hozzánk. SZI - BM

Hatodik évébe lépett az Újkazinci Baráti Kör Fagy mögöttünk, tél előttünk
■ Az önszerveződött

■ Múlt hétvégén olyan

menni szintén tilos, hiszen

A jeles jubileum kapcsán
két nagyszabású rendezvényen is összegyűltek a baráti
kör tagjai, támogatói, együttműködő partnerei és szimpatizánsai. Az első ilyen
eseményre még november
18-án, a nagysikerű „Fogd
most két kezem…” című jótékonysági est után került sor.
A Szülinapi Kavalkád-on közel kétszázan köszöntötték a
baráti kört, elismerve azt a
rendkívül sokoldalú és sokszínű tevékenységet, melyet
a tagok végeznek.
Hiszen a szervezet - azon
túl, hogy rendszeres találkozási lehetőséget biztosít tagjai, szimpatizánsai számára kiemelten figyel arra is, hogy
a nyugdíjas, gyakran magányos, betegséggel és egyéb
gondokkal küzdő idősek
érezzék az összetartozást,

A mínusz húsz fokot is elérő mélypont szombat hajnalban következett be, de
azóta sem indult enyhülésnek az idő, hiába a melengető napsütés. Ilyenkor nem
csak az ingóságokra, meg a
háziállatokra kell figyelni, de
embertársainkra is. Mivel a
tél csak nem akar megszűnni, fokozottan figyeljünk oda
a téli magatartási normákra, és a környezetükben élő
idős egyedülálló emberekre! Ha azt észleljük, hogy a
hőmérséklet fagypont alatti
és az eső esik, akkor számíthatunk jégréteg kialakulására, emiatt körültekintően és fokozott óvatossággal
közlekedjünk, mind gyalogosan, mind a volán mögött
ülve! A téli sportok kedvelőinek is fokozott figyelem
szükséges! Sose menjünk
vékony jégfelületre, de gépjárművel a vastagabbakra se
hajtsunk rá! Folyóvíz jegére

számolni ugyanis a meder
beszűkült helyein az áramlatok miatt, a víz sodorvonalában, a folyókanyarulatok külső oldalán, a sebes
folyású vagy kőszórásos szakaszokon, a meredek partszakasszal rendelkező folyószakaszokon. Ha beszakad a
jég alattunk azonnal feküdjünk hason minél nagyobb
testfelülettel, lehetőleg arccal a part felé és lassú, nyugodt mozdulatokkal kúszszunk a part felé.
Ám nem csak a vízen, de
a szárazföldön is leselkedik
számos veszély az extrém
időjárásnak köszönhetően,
ezért ne menjünk el elesett
embertársaink mellett! A
Magyar Máltai Szeretetszolgálat mindenkitől azt kéri,
ha földön fekvő, a kérdésekre nem válaszoló emberrel
találkozik, hívjon mihamarabb segítséget!
SZI

hideg volt, hogy még a már az idén is történt ebből
hőmérő higanyszála katasztrófa. A folyóvizeken
sem akart előbújni.
vékonyabb jégréteggel kell

és rendkívül aktív civilcsoport tavaly év végén ünnepelte fennállásának ötödik évfordulóját.

a törődést és a gondoskodást.
No, és a szeretetet, ami nem
csak egy állandó érzés, de
kulcsszó is a baráti kör tagjai között.
Mint a december 14-ei évzáró rendezvényen a támogatók, együttműködők részéről elhangzott: az Újkazinci
Baráti Kör munkája egyszerre előre- és példamutató, hiszen az aktív kor után így lehet és kell a nyugdíjas éveket
megszínesíteni; a város időseit, egyedülállóit közösséggé kovácsolni.
S hogy mit hoz a jövő? A
változó közéleti környezetben

is talpon kíván és fog maradni
a baráti kör; lelkesen és töretlenül keresve az együttműködési, támogatási és fejlődési
lehetőségeket. Hiszen, hogy
mekkora szükség van a társadalmi szerepvállalásukra, azt
köszönő és elismerő levelek,
üzenetek százai bizonyítják.
S ami még ettől is fontosabb
talán: tagjaik és partnereik
boldog mosolya, kézfogása,
elismerő pillantása, mely
minden pénznél, betűnél és
szónál többet ér!
SZI forrás: Borsod-Média
Ügynökség
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Edelényi üzemünkbe középfokú végzettséggel,
legalább 2 év szakmai gyakorlattal rendelkező

KARBANTARTÓ-VILLANYSZERELŐT
ÉS TERMELÉSIRÁNYÍTÓT
FELVESZÜNK.

Kik vagyunk mi?
Cégünk, a Green Plan Energy Kft. fő proﬁlja az alternatív energiaforrások kiaknázására
irányuló berendezések forgalmazása, rendszerek tervezése, kivitelezése. Bővebb információ
weboldalunkon.

Önéletrajzokat az info@linga.hu címre várjuk.
Érd: 06-30/663-02-54, 48/ 525-278

A megfelelő jelölt képességei:
(Napelem szerkezet szerelő)
(Villanyszerelő)
• minimum szakmunkás végzettség
• legalább 5 éves erősáramú villamosszerelési szakmai tapasztalat
• rugalmas, stressz tűrő, csapatszellem
• rugalmas, stressz tűrő, csapatszellem
• magasfokú precizitás, pontos munkavégzés, jó
• magasfokú precizitás, pontos munkavégzés, jó feladatmegoldó
feladatmegoldó képesség
képesség

Munkatársakat keresünk hosszú
távra Alsózsolcai munkahelyre:

PUSKÁS JÁNOSNÉ

(8 általános végzettséggel,
bér: br. 735 Ft/h) és

FESTÉK-HÁZTARTÁSI BOLT

(szakmunkás végzettséggel,
tolómérő és műszaki rajzismerettel,
bér: br. 1.000 Ft/h) és

TAPÉTA, HUNGAROCELL
SZAKÜZLET
Sajószentpéter, Kossuth út 200.

végzettség, targoncás jogosítvány
3324-3312- 3313 gépcsoportra,
informatikai ismeretek,
bér: br. 825 Ft/h) pozíciókba.
Bejárás: ingyenes céges buszokkal.

Tel/fax: 48/345-442 Mobil: 30/218-04-82

munkatársakat keresünk alsózsolcai
partnercégünkhöz több műszakos
munkarendbe. Hosszú távú munkalehetőség, versenyképes fizetés,
Cafeteria, vidéki munkatársaknak
munkába járás támogatása. Jelentkezés:
iroda.miskolc@adecco.
com vagy személyesen a Miskolc Szentpéteri kapu 80. 2. emelet címen. Adecco Kft. 06-30/2105584

379643

Miskolc melletti, fémszer-

kezet gyártással foglalkozó cég keres 2 műszakos
munkarendbe gyakorlattal
rendelkező CO hegesztőket, szerkezet lakatosokat. Hosszútávú, hivatalos munkaviszony. Kereseti lehetőség nettó 220280000Ft. Bejárást biztosítjuk, térítjük. Jelentkezni szakmai önéletrajzzal:
munka135@gmail.com és
telefonon:06-20/257-8993
Önállóan dolgozni tudó gipszkarton

szerelőket keresünk. Tel: 06-70/4207934.
Szilvasvárad 30 km-es vonzáskörze-

Pizzéria betanított munkára keres munkatársat,
és futárt. Jó kereseti lehetőséggel.
Tel.: 06-70/773-3792

téből, szezonális munkára keresünk
eladói, vendéglátói végzettséggel
rendelkező munkatársakat jó kereseti lehetőséggel, márciustól október
végéig. Előny: saját gépkocsi a bejárás miatt. 06-30/289-5779.

Mátranováki munkahelyre gyakor-

Tartányos ADR-rel, GKI kártyával ren-

Kazincbarcikai

lattal rendelkező CO, AWI2 kombinált
hegesztőket keresünk. Jelentkezni:
06-20/338-0325, önéletrajzokat az
alábbi címre várjuk: tailorcokft@
gmail.com

delkező gépkocsivezetőt keres miskolci székhelyű cég kazincbarcikai
telephellyel, főként belföldi munkavégzésre. Fényképes önéletrajzokat
a tartalyosadrmunka@gmail.com

KAZINCBARCIKA
Megjelenik: Kazincbarcika, Sajószentpéter és Edelény környékén minden pénteken
Kiadó: Szuperinfó Média Kft. Ügyvezető igazgató: Fodor István B.-A.-Z. megyei vezető, főszerkesztő: Maros Éva
Felelős szerkesztő: Rostás Szabolcs; szabolcs.rostas@szuperinfo.hu
Szerkesztőség, hirdetésfelvétel: 3700 Kazincbarcika, Egressy u. 22.
Tel.: 48/512-039, Tel/fax: 48/512-038 E-mail: barcika@szuperinfo.hu www.szuperinfo.hu
Sokszorosító szerv: Délkelet-Press Kft. 5600 Békéscsaba, Kétegyházi út 20.
Terjeszti: Szuperinfó Média Kft. Sokszorosítás ideje: csütörtök
Megrendelési szám: 2017/1–2. Eng. szám: 163/1426/2011 „2012-ben Superbrands díjas!”

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

- Gépi földmunka
- Beton
- Homok, sóder,
föld

200.000 Ft bruttó fizetés, ingyen

379469

Nyitvatartás:
H-P 7.30-17.00, Szo 7.30-12.00

RAKTÁROS (OKJ-s

Gépkezelő és összeszerelő operátor

Tel.: 06-30/584-85-88

VAKOLAT ÉS HÕSZIGETELÕ
KÖZPONT

GÉPKEZELŐ

teljes körű kivitelezéssel,
CSOK felhasználással is!
Vállalunk továbbá szakipari
épületfelújítási munkálatokat:
•kőműves
•gipszkarton
munkák,
szerelés,
•festés,
•hideg-meleg
•hőszigetelés, burkolás!

MEZÕGAZDASÁGI ÉS
KERTÉSZÁRUHÁZ

ÖSSZESZERELŐ

Jelentkezés: 06 (30) 864-2350
andrea.molnar@kellyservices.hu

379263

• modern, új munkakörnyezet
• ﬁatal csapat
Munkavégzés helye változó.
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal 2017. január 24-ig az info@greenplan.hu e-mail címen lehet
vagy önéletrajzát személyesen is leadhatja kazincbarcikai telephelyünkön Csók István u 46.

AUTÓMENTÉS
6 tonnáig
0-24 óráig

HÁZÉPÍTÉS

Amit kínálunk:
• versenyképes ﬁzetés
• továbbképzési lehetőség

– tartós kiküldetésre

Elvárás:

szállás, előleg megoldott. Sárvárra betanított munkásokat keresünk
több műszakos munkarendbe. Érd.:
06-20/224-0242, 06-30/791-0950.
AWI-kombináltos hegesztőket CO2

gyakorlattal, CO2-hegesztőket, lakatosokat, illetve szerszámkészítőket keresünk. Magas órabér! Szállás biztosított. 06-70/206-2621,
06-70/508-7583, szupermunka@
index.hu

30/542-42-33

379458

Mi a feladat?

379464

• Napelem parkok kivitelezése, szerkezetépítés

CO hegesztőket
és betonacél
feldolgozókat

optikába keresünk szakképzett
látszerészt, 8 vagy 4 órás
munkakörbe. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal az alábbi email címen
lehet:
fokuszoptika1@
gmail.com
Sajószentpéteri

Gépkocsivezetőket keresünk kazinc-

barcikai telephelyre. C + E kategóriás

- több műszakos munkarend és
változó munkahely vállalása
- hegesztésben szerzett tapasztalat
- hegesztő, karosszérialakatos,
szerkezetlakatos géplakatos,
esztergályos végzettség
- nagy munkabírás
- kezdés Kápolnásnyéken
Jelentkezni lehet a
következő telefonszámon:
06/22/574-318 és a
20/ 310-69-44 vagy a
06/22/574-082 telefonszámon
Munkanapokon 8-16-ig
oktatás

Bolti eladó, Boltvezető, Szakács, Cuk-

rász, Pincér, VendéglátásszervezőVendéglős,

Vendéglátó

Eladó,

Aranykalászos Gazda OKJ tanfolyam. 06-70/524-6166. www.
oktatohazkelet.hu (E-000937/2014/
A001-A011)

s z abadid ő

jogosítvány, GKI kártya, sofőrkártya

AUTÓMOSÓ és GUMIS
műhelyembe munkatársat
keresek!
Érdeklődni személyesen,
a Jószerencsét út 61/A alatt.
Bejárat a Rózsa út felől!

szükséges. Tel.: 06-70/365-4776.

Blúzok, mellények hímzésére cso-

munkásokat
keresünk folyamatos munkavégzésre Kazincbarcikán. Tel.: 06-48/512-907.

portokat keresünk. Tel.: 06-70/2922232

Kazincbarcikai zöldségesbe kere-

Önállóan dolgozni tudó gipszkar-

ton szerelőket keresünk. Tel.:0670/420-7934.

Betanított

sünk azonnali kezdéssel szakképzett eladót. Tel.: 06-70/365-4776.

HAJDÚSZOBOSZLÓI

KEDVEZMÉNYES
3 éjszaka
ÜDÜLÉS
13 500 Ft*
4 éjszaka
17 000 Ft*
7 éjszaka
23 500 Ft*

Tartalma:
korlátlan büféreggeli,
kétfogásos
meleg vacsora,
korlátlan wellness.
*Az IFA-t nem tartalmazza.

Telefon: 06 20 318 5238
www.holidayszoboszlo.hu

N HOROSZKÓP 3. HÉT (2017. január 16-tól január 22-ig)
Kos - Kisebb kudarc érheti a
magánéletében, de ne vegye
túlságosan a szívére. Most
csak a csatát veszítheti el,
ettől függetlenül a háborút
még megnyerheti. Az új év még több új
élménnyel kecsegtet, de most valamiért
a lelki dolgok kerülnek előtérbe, ezzel fog
inkább foglalkozni.
Bika - Ne hagyja magát elbizonytalanítani, mert sokkal
erősebb, mint gondolná és
ezt már jó párszor sikerült is
bebizonyítania. A családtagjaira most mindenben számíthat. Éppen
ezért már most arra kényszerül, hogy a
szeretteire támaszkodjon és a karrierrel
kapcsolatos álmait pihentesse.
Ikrek - A héten sikerül végre
kilépnie a komfortzónájából.
Ennek oka pedig egy esemény,
egy személy vagy bármilyen
más tényező lehet. Használja
ki, mint ahogy azt is, hogy úgy érzi, ereje
teljében van és bármire képes. Megéri
bátornak lenni és elengedni a régi
szokásokat.
Rák - Egy régi kollégája
bukkanhat fel a múltból a mai
napon, aki ráadásul kellemes
meglepetést is tartogathat
Önnek. Olyan ajánlatot kaphat,
ami elsőre visszautasíthatatlannak tűnik,
mégse hamarkodjon el semmit! Párjára
számíthat a döntés meghozásában. Nyugodtan támaszkodjon rá!

Oroszlán - Miközben tanácsot
ad, megválaszolja azokat a
kérdéseket is, amik Önt foglalkoztatják. Éppen azok keresik
fel, akik hasonló gondokkal
küzdenek, csak már megfogalmazódtak
a kérdéseik. Így segítséget kaphat ahhoz,
hogy bizonyos lépéseket kihagyva egyből
a megoldásokat kereshesse.
Szűz - Bár számos területen
várnának Öntől teljesítményt,
Ön mégis inkább a szerettei igényét tartsa szem előtt
ebben az időszakban. Mondjon
nemet azokra a megkeresésekre, melyek
miatt ők háttérbe szorulnának. A közös
programok, egy kis kikapcsolódás csak
még közelebb hozza Önöket egymáshoz!
Mérleg - Törődjön többet az
egészségével! A jegyében járó
Jupiter jó hatása, hogy nem
csak testiekben, de szellemiekben is sokat nőhet most.
Ehhez azonban az kell, hogy a könyveket
is falja, ne csak a sütiket. Azonban
fölösleges mérgelődnie, mert csak saját
magának köszönheti a lemaradását.
Skorpió - Élvezi a kihívásokat, ezért a merész terveivel
bátran hozakodjon elő. Remekül érvel, képes meggyőzni
másokat, a sikert biztosra
veheti. Szerelmi téren ne legyen túl óvatos. Semmiképpen se habozzon olyanra is
igent mondani, amitől kissé idegenkedik.
Apróságokon is múlhat boldogsága.

379471

Villanyszerelő

379467

Kelet- Magyarország egyik legdinamikusabban fejlődő cége bővülő csapatába felvételt hirdet
Napelem szerkezet szerelő
munkakörök betöltésére.

Magyarországi telephellyel
rendelkező Német betonacél
feldolgozó cég keres
Európai üzemeibe

Nyilas - Nagyon kitett magáért
az elmúlt hetekben és nem
vágyik másra, mint egy kis
magányra. Éppen ezért, ha
kedvező az időjárás, akkor
feltétlenül mozduljon ki egy kis sétára
egyedül vagy sportoljon valamit, de a
klasszikus téli sportokkal azért legyen
óvatos! Egy sérülés hátráltatná a terveit.
Bak - Tartsa szem előtt a
környezete érdekeit is! A szerettei is értékelik, ha nem
parancsolgat, nem támaszt
elvárásokat. Szívesen tartanak
Önnel, ha a hangulat békés és kötetlen.
Végül úgy érnek célba, hogy észre sem
vették a felmerült nehézségeket. Munka
terén kiegyensúlyozott hét várja.
Vízöntő - Egy pszichológus,
vagy egy terapeuta segíthet
Önnek felfejteni a mélyben
rejtett titkokat. Valami múltbeli
hatás még mindig frusztrálja,
pedig lehet, hogy már nem létező problémán idegeskedik. Ne aggódjon, előbb
utóbb túllendül rajta, ha szembe tud
nézni a probléma gyökerével.
Halak - Tele van önbizalommal és ötletekkel. Fantasztikus
formában van. De ügyeljen
arra, hogy a plusz energiát a
megfelelő irányba is hasznosítsa. Ami pedig az egészségét illeti, legyen
kicsit mértéktartóbb. Hajlamos arra,
hogy túlzásokba essen, étkezés vagy akár
a munka terén is.
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2017. január 13.

JELENTKEZZEN
NEVELŐSZÜLŐNEK!

KISCHEMICALS Gyártó és Kereskedelmi Kft.
Szeretnél egy dinamikusan fejlődő vegyipari vállalatnál dolgozni?
Akkor juttasd el hozzánk magyar nyelvű önéletrajzodat a kischemicals@kischemicals.hu
e-mail címre.

r Ha gondolt már arra, hogy szívesen segítene nehéz
sorsú gyermekeken,
r ha úgy érzi, van Önben elegendő türelem, elfogadás,
szeretet és empátia,
r ha személye és lakáskörülményei megfelelnek a
törvényi előírásoknak,
r ha szívesen gondoskodna saját otthonában család
nélkül maradt, segítségre szoruló gyermekekről,
r és vállalja, hogy elvégzi az általunk szervezett
felkészítő tanfolyamot,

Az alábbi munkakörbe keressünk munkatársakat:

akkor várjuk jelentkezését nevelőszülői feladatok ellátására!
A jogszabályokban előírt anyagi támogatást

a Benita Nevelőszülői Hálózat biztosítja.
Foglalkoztatási jogviszony, amely mellett munkaviszony is folytatható.
Jelentkezési határidő: 2017. február 5.

A részletes feltételekről érdeklődhet:

INGYENES SZÁLLÁSSAL
Br. 160000 Ft alapbér,

379476

40-50% műszakpótlék, Br. 330000 Ft éves
Cafeteria, Jelenléti Bónusz 10000 Ft,
Hazautazás térítése, Fizetési előleg

Kölcs.-közv. eng. nyilvántartási szám: 4376-4./2003

PANNONJOB KFT.

Székesfehérvári munkalehetőség!

379177

Hosszútávú munkára keresünk
szerelő bádogosokat és
ács-állványozó szakembereket
kazincbarcikai és tiszaújvárosi
munkalehetőséggel.
Tel.: 06-30/950-1567

379134

Tel.: 06-70/397-5772; 06-70/425-9593
E-mail: benita.neveloszuloihalozat@gmail.com

06/20/336-3803

Főbb feladatok:
l vegyipari berendezések készségszintű ismerete és üzemeltetése
l rendszerszintű ok-okozati összefüggések felismerése, üzemelési paraméterek
változtatása
l mintavétel, annak eredménye alapján történő beavatkozás
l gépek berendezések állapotának, üzemelésének felügyelete,
rendellenességek megállapítása
l anyagmozgatás kézi- illetve gépi erővel
l anyagfajták, típusok veszélyességének ismerete
Az álláshoz tartozó elvárások:
l középfokú végzettség
l kémiai alapismeretek és gyakorlati alkalmazása
l jó kommunikációs képesség,
l precíz, önálló munkavégzés
Munkavégzés helye: Sajóbábonyi Vegyipari Park

hirdetésfelvételi p

379344

Rendszerkezelő

nt!

KAZINCBARCIKA, Vasvári tér 1. (Kultúr Kuckó), Egressy út 43. (Szinkron Műszaki üzlet)
SAJÓSZENTPÉTER, Kossuth út 200. (Puskás Festék Szaküzlet)

Flandona Kft.
3700 Kazincbarcika,
Mátyás K út 2.
48/512-191, 30/324-0162

Az alábbi munkakörbe keressünk munkatársakat:

Nálunk többet ér a pénze!

Elvárások:
1. felsőfokon gépész végzettség
2. acélszerkezet gyártói tapasztalat
3. B kategóriás vezetői engedély
Előnyt jelent:
1. német nyelvtudás
2. horganyzó üzemi gyakorlat

379256

Érdeklődni:

BELVÁROSI
PÉNZVÁLTÓ

VALUTA
VÉTELELADÁS

KAZINCBARCIKÁN A
LEGALACSONYABB KEZELÉSI
KÖLTSÉGGEL
Kazincbarcika, Egressy út 39.
(a K&H Bankkal szemben)

Nyitva: H-P: 9-17-ig Szo: 9-12-ig

Tartályparki rendszerkezelő

Nálunk többet ér a pénze!

3780 Edelény,
Antal Gy út 16-18/7
30/958-2851
Kérje ingyenes felmérésünket!
www.ﬂandonakft.hu

Jelentkezési határidő: 2017. január 31.
Főbb feladatok:
l gépek berendezések állapotának, üzemelésének felügyelete,
rendellenességek megállapítása
l munkarendhez tartozó adminisztrációs feladatok elvégzése
l tartály, tankkonténer töltési, lefejtési műveletek biztonságos elvégzése
l tartályparkban lévő anyagok kiadása, bevételezése
l anyagmozgatás kézi- illetve gépi erővel
Az álláshoz tartozó elvárások:
l középfokú műszaki végzettség (előny vegyipari, gépész, vegyész)
l kémiai alapismeretek és gyakorlati alkalmazása előny
l jó kommunikációs képesség
l precíz, önálló munkavégzés
Előny jelent:
l targonca vezetői jogosítvány és gyakorlat
Munkavégzés helye: Sajóbábonyi Vegyipari Park

379346

gyakorlott gépészt
üzemvezetôi
munkakörben.

Szeretnél egy dinamikusan fejlődő vegyipari vállalatnál dolgozni?
Akkor juttasd el hozzánk magyar nyelvű önéletrajzodat a kischemicals@kischemicals.hu
e-mail címre.

379394

Szendrő-Galva kft.
felvételre keres

Végh Ferenc cégvezető
Tel.: 06-20/559-2939

KISCHEMICALS Gyártó és Kereskedelmi Kft.

• műanyag ajtók, ablakok
• garázskapu,
• redőnyök,
• egyéb kiegészítők kedvező áron!
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2017. január 13.

A buszvégállomással szemben Nyitva: H-P.: 8.30-18.00; Szo.: 8.30-13.00

FÉRFI TÉLI KABÁTOK
GYEREK TÉLI KABÁTOK
GYEREK BÉLELT
NADRÁGOK

NŐI
CSIZMÁK
EGYES
GYERMEK
CSIZMÁKRA

AZ AKCIÓ A KÉSZLET EREJÉIG ÉRVÉNYES!!!

379450

30%
30%
30%
30%

NŐI MELLÉNYEK
TÉLIKABÁTOK
PULÓVEREK, OLASZ FELSŐK
KÖTÖTT PULÓVEREK

