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Kulturált kiszolgálás, korrekt ár, 
HOGY 6 FŐVEL is jól járjon; utazzon 

féláron!

JÁZMIN

TAXI
20/410-77001-4 főig  160 Ft/km

5 fő  180 Ft/km
6 fő  200 Ft/km
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Barcika 03. hét

Komoly mínuszok röpködnek 
odakint, de sok háztartásban 
bent sem rózsás a helyzet, a 
szobákba is beszökött a janu-
ári idő. Mi állhat a probléma 
hátterében?/5. oldal

Gázhígitás?

Izgalmas tárlat

Kedden délelőtt elkezdődött 
a Szalézi Gimi Galéria 2017-
es tárlatsorozata. Az első ki-
állító az intézmény egykori di-
ákja, Hegedűs János grafikus. 
/3. oldal
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Végre igazi tél...
Gyermekszívvel gon-
dolkozva és a kicsinyek 
optikáján nézve az az 
igazi tél, ha fehér lepel 
borítja a földeket, a 
domboldalakat. Végre 
teljesült ez az óhajuk: 
lehet hóembert épí- 
teni, szánkózni és hógo- 
lyózni. Csemetéik bol-
dog és vidám arcát látva 
szüleik, nagyszüleik 
is önfeledten élték 
át és raktározták el  
e felejthetetlen élmé-
nyeket. Fotó:  SZI

13 méteres fényezőkabin - hőkamra 
személygépkocsik, kamionok, 

autóbuszok teljes- és 
javítófényezése.

Sikkens alkalmazástechnika
Teljeskörű biztosítási

ügyintézés!

Tel.:
06-20/910-7636 

20/ 412-5808
Kazincbarcika,

Ózdi út 3. 
ÉRV II. telep

KERETEK 
40% KEDVEZMÉNNYEL!
(2017. január 20-tól január 31-ig, vagy a készlet erejéig!) 

MULTIFOKÁLIS LENCSÉK 
30% KEDVEZMÉNNYEL!  

Orvosi szemvizsgálat (bejentkezés szükséges) 
Rendel: Dr. Semsey István szemész főorvos; 
Látásvizsgálat, kontaktlencse illesztés, a hét minden napján. 
Bankkártyával, egészségbiztosítási és szép kártyával is � zethet!

Kb., Egressy út 8.  Tel.: 06-20/573-1361; 06-48/785-132
H-P.: 8.30 - 17.00 Szo.: 8.30 - 12.00

ÁGNES OPTIKA

Hajnal Hotel*** 
3400 Mezőkövesd, Hajnal u. 2.

Tel.: 06-49/505-190
info@hajnalhotel.hu www.hajnalhotel.hu

Hajnal szárny:
18 900 Ft/1 fő/3 éj
23 900 Ft/1 fő/4 éj
Kikelet szárny: 
19 500 Ft/1 fő/3 éj
24 500 Ft/1 fő/4 éj

A csomag tartalma:

3 vagy 4 

éjszaka
Téli akció 

január, február 
hónapban 

már 6 000 Ft/fő/éj-től!

Megújulás 
álom áron!

Gyógyszálloda

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

Rendelésfelvétel: 06-20/669-7017www.facebook.com/gosserpizza

Gösser Pizzéria

KAZINCBARCIKA FATELEP
Szuhakálló futballpálya mellett

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

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

díjmentes kiszállás. 
Érd.: 70/456-3337

„PUMPI” DUGULÁS-
ELHÁRÍTÁS

Dojcsák László•Kazincbarcika, Deák tér 13.
 06-30/399-6599

Hűtőgépek, klímaberendezések 
javítása, beüzemelése, telepítése

Háztartási gépek javítása

HŰTŐGÉPSZERVIZ

GÁZKÉSZÜLÉKEK JAVÍTÁSA, 
KARBANTARTÁSA, SZERELÉSE 
GARANCIÁVAL .
Rövid határidő, ingyenes kiszállás!
Tel: 06-20/330-89-44
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létezik jobb módja 
az újrahasznosításnak!

Nem nehéz az elromlott háztartási 
gépet szervizbe vinni.
További egyszerű környezetvédelmi tippek: nemnehez.hu

Mediaunio_120x112_Press_0921.indd   1 2016.09.21.   17:36:06

Mosonszolnoki és mosonmagyaróvári autóipari gyárba 
keresünk munkatársakat.

SZÁLLÁS | CÉGES BUSZJÁRATOK | BÓNUSZ | CAFETÉRIA | ELŐLEG 

Jelentkezés: gyor@manpower.hu, 
06-30/682-1752, vagy 06-96/618-381

Küldj SMS-t és visszahívunk!

OPERÁTOR, TARGONCÁS 
MUNKA SZÁLLÁSSAL, 
AZONNALI KEZDÉSSEL

Működési engedélyszámok: 771-7/2005, 769-8/2005

SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS

395 Ft/nap

ÉLIM Szolgálat
Nyugdíjasok, rokkantnyugdíjasok részére

4 féle menü, eldobható edény, házhoz szállítással.

Tel.: 06-70/395-00-85 
06-46/781-010 

Miskolci és környékbeli  

MEGVÁLTOZOTT  
 

 
FIZIKAI MUNKA

+36 46 320 283
barbara.gonczi@pannonjob.hu

www.pannonjob.hu

KIEMELT KERESETI 
LEHETŐSÉGGEL 

N E M Z E T K Ö Z I 
G É P KO C S I  V E Z E T Ő K E T 
keresünk 40 tonnás szerelvényre. 

Export-import fuvarfeladatok 
végzésére, (nem uniózás)

új fl ottával, miskolci telephelyre.

Export import fuvarfeladatok
végzésére, (nem uniózás)

új flottával miskolci telephelyreúj fl ottával, miskolci telephelyre.
 � Elérhetőség: 

20/520-8732, 46/505-088

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.

Az alábbi munkakörbe keressünk munkatársakat:
Rendszerkezelő

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

Folyamatosan 
bővülő cégünkhöz 

nemzetközi 
gépkocsivezető

kollégákat 
keresünk siló- és 
vegyi tartányos 

nemzetközi
fuvarozásra.

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

  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)
 
  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.

Ha keretes hirdetést szeretne
feladni, keresse munkatársunkat 
a lenti elérhetőségek bármelyikén!

Rostás Szabolcs

Szuperinfó Média Kft.
3700 Kazincbarcika, Egressy Béni út 22.

0620/238-52-88
 szabolcs.rostas@szuperinfo.hu 

Médiareferens

Lapzárta hétfő 16:00 óra

Tel.: 06-20/284-94-35

Tűzifa és szén akció!
Tüzifa 10.000  Ft/m3-től
Szén 120 Ft/kg-tól

KALODÁS TŰZIFA IS KAPHATÓ! KENÉZ LAJOS
06-30/644-60-97

Víz- fűtésszerelés,

dugulás-, hibaelhárítás
garanciával.

fürdőszoba felújítás,
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Komoly mínuszok  ■
röpködnek odakint, de 
sok háztartásban bent 
sem rózsás a helyzet, a 
szobákba is beszökött 
a januári idő. Mi állhat a 
probléma hátterében?

Elérkezett a tél. Az igazi, 
nagybetűs, ami állítólag már 
rég nem látogatta meg hazán-
kat. Nem mondanánk, hogy 
hideg van, de a város kör-
nyékén egyesek már ujjongó 
második világháborús német 
katonákat véltek felfedezni, 
akik azt hiszik, elértek Lenin-
grádhoz. Nem mondanánk, 
hogy hideg van, de az a hír 
járja, hogy látták a Transz-
Szibériai Expressz pöfögött 
be tegnap az állomásra az óz-
di gyors helyett. És még sorol-
hatnánk a hasonló aforizmá-
kat, de a lényeg megértéséhez 
elég tíz percet a szabadban 
tölteni. Hideg van. 

Ám nem csak a kinti hőmér-
sékletre van panasz, hanem 
gyakran a bentire is. Sok ház-
tartásban jellemző probléma, 
hogy bár gőzerővel fűtenek, a 
hőmérő higanyszála alig éri 
el a 18-19 fokot. Ilyenkor ter-
mésze -
t e s e n 
e l ő k e -
rül a jó 
öreg dis-
kurzus 
az elfa-
gyott uj-
jú szomszédok között, misze-
rint biztosan hígítják a gázt. 
Igazából nem is lenne akkora 
őrültség ilyesmit feltételez-
ni, hiszen láttunk már eti-
kátlan megoldásokat nagy-
vállalatoktól, és bizony sok 
gázzal fűtött lakásban tény-
leg hideg van, ám ez a felte-
vés megragadt összeesküvés-
elmélet szinten. Vajmi kevés 

esély van arra, hogy a gázt 
hígítsák. Már ott borul az el-
mélet, hogy, bár a gázszám-
la alapja az elhasznált gáz 
mennyisége, fizetni a fűtőér-
ték után fizetünk. Ez az, amit 
a gáztovábbító rendszer fo-

lyamatosan 
mér, és ez 
a rendszer, 
il letve az 
ebben ára-
m ol t a to t t 
földgáz ösz-
szetétele az 

egyik legjobban ellenőrzött 
dolog az országban. 

Akkor hol lehet a hiba, ha 
nem a gázban? A válasz saj-
nos nagyon prózai: sok más 
egyéb helyen illan el a drá-
ga pénzen vásárolt meleg. 
Például a rosszul szigetelt 
lakások, régebbi panelhá-
zak falain keresztül na-
gyon gyorsan el tud szökni 

a hő. Problémát jelentenek 
az elavult nyílászárók is. Sok 
esetben a meleg szó szerint 
az ablakon át szökik ki. El-
lenőrizzük az illesztése-
ket! Ha beáramló hideget 
érzünk körülöttük, hibákat 
találunk, akkor érdemes el-
gondolkodni a cserén. Másik 
gyakori probléma a fűtőtest. 
Például a lapradiátorok ese-
tében a szoba arányaihoz ké-
pest rosszul méretezett fűtő-
testek kerültek beszerelésre, 
amik teljesítményük határa-
inál fogva eleve nem képesek 
a helység melegen tartására, 
és szó szerint csak pazarol-
juk vele a gázt. Ilyen hibák a 
legjobb háztartásban is elő-
fordulnak, ezért jól nézzünk 
körbe, mielőtt farkast kiálta-
nánk, mert szinte minden 
esetben tehetünk a problé-
ma ellen! 

                    SZI - BM

Gázhígítás, Leningrád és egyéb aforizmák

Ráfagytunk a témára. Az Országos Meteorológiai 
Szolgálat több megyére is figyelmeztetést adott ki; hófúvás, 
havazás, illetve extrém hideg miatt. Az OMSZ elsőfokú (sárga) 
figyelmeztetést adott ki hófúvás miatt több megyére, köztük 
Borsod-Abaúj-Zemplénre is. Szuper ügyek

Kedden délelőtt el- ■
kezdődött a Szalézi 
Gimi Galéria 2017-es 
tárlatsorozata, az első 
kiállító az intézmény 
egykori diákja, Hegedűs 
János grafikus.

„A rajzolás mindenfajta 
ábrázolás lelke és forrása, s 
minden tudomány gyökere. 
Aki olyan eredményeket ért 
el, hogy rajzolni tud, annak 
azt mondom, hogy a legér-
tékesebb kincs birtokába.” 
Ezekkel a gondolatokkal kez-
dődött Hegedűs János tárlatá-
nak bemutatása; a negyven-
négy alkotást Göndör Judit, 
a Borsod-Média Ügynökség 
vezetője ajánlotta a nagykö-
zönség figyelmébe.

Mint mondta: a kiállító egy 
olyan ember, aki ezen kincs 
birtokában van, ugyanakkor 
rendkívül szerényen él és al-
kot, időközönként egy-egy tár-
lattal vagy köztéri alkotással 
„nyitva” a művészetbarátok 

felé. János életében egy iga-
zán különleges, szép és kihí-
vásokkal teli év lesz a 2017-
es, hiszen idén ünnepli majd 
hatvanadik születésnapját, s 
ugyanakkor éppen húsz éve 
annak, hogy műveit külön-
böző városokban, települé-
seken kiállítja. Idén is több 
komolyabb meghívása van 
már; emellett tovább készíti 
Kazincbarcika város kitün-
tető díjait, melyek aztán az 
arra érdemesek otthonában 
dicsérik keze munkáját.

A Grafikáim című tárlat 
megnyitója egy kicsit rend-
hagyó volt, hiszen nem 

szigorúan vett művészeti, 
szakmai elemzésre épült, 
sokkal inkább megérzések-
re, meglátásokra, gyakran ér-
zelmektől sem mentes mon-
datokra. Göndör Judit ezeken 
keresztül kívánta bemutatni 
az embert, az alkotót, Hege-
dűs János különleges világát, 
ahogy maga a művész fogal-
maz, egy-egy gondolatát.

Hiszen a kiállított grafikák 
mindegyike egy-egy Hegedűs 
János-gondolat, jellegzetes 
technikával és egyedi, jól fel-
ismerhető, jellemzően kubista 
stílussal, esetenként erősebb 
és színes vonalakkal. Hege-
dűs János azon művészek 
közé tartozik, aki rengeteg 
önképzéssel és meghatáro-
zó festők, grafikusok mun-
káinak elemzésével, illetve 
személyes megtapasztalás út-
ján jutott el odáig, ahol most 
tart. Nagyra becsült mestere 
volt Mezey István, akitől a 
rajzolás szeretetét, a speciális 

látásmódot és vonalvezetést, 
s a gyakran anatómiai részle-
tességgel megörökített embe-
ri testek különleges formába 
öntését kapta örökül.

De nemcsak ettől különle-
gesek Hegedűs János grafikái, 
hanem a ritka színhasználat-
tól is, hiszen a most bemuta-
tott anyagban ciklámenből 
kevert piros, mályva, illetve 
több árnyalatban kék szín is 
megjelenik. Ilyen kék-kép a 
„Fésülködő”, melyen egy jel-
legzetes emberalakot látha-
tunk, ruhátlanul, mint oly 
sok más grafikán is. 

A Gimi Galériában látha-
tó Hegedűs-grafikák bámu-
latos módon mutatják be az 
alkotó mély érzelmi vilá-
gát, a szeretet és az embe-
ri értékek tiszteletét. A tár-
lat február 9-éig tekinthető 
meg a Szalézi Szent Ferenc 
Gimnáziumban.

SZI - Forrás: Borsod-
Média Ügynökség

Egykori diák mesteri kiállítása az almamáterben

Egy kicsit örülök is, hogy most 
elkapott a nátha, suttogta a az 
egyik beteg az ismerősének az 
orvosi rendelő várójában ép-
pen, amikor én is hasonló cipő-
ben járva bebocsátásért vára-
koztam január első napjaiban. 
Ugyan mi a fene élvezet lehet 
abban, ha az ember percenként 
köhög, hacsak nem az, hogy 
erősödik a hasizma, fortyog-
tam magamban.
Aztán kiderült, az év végi hosz-
szúra nyúlt szünetnek szól az 
öröm, még ha azt táppénznek 
is hívják. A két hölgy egyet ér-
tett abban, hogy igazán csak 
akkor boldogok ha végre eljön 
a hétvége, vagy szabadságo-
lások időszaka.
A Nők Lapja hasábjain olvasott 
cikk csak megerősített abban: 
igenis egyre több az olyan em-
ber, akinek nem nyújt elsődle-
ges boldogság forrást a mun-
kája, csupán a fizetését adja 
cserébe számára. Egyre több 
az olyan munkakör, amihez 
egyáltalán nem társítható ez 
a szó, hivatás.
Desmond Morris viselkedés-
kutató könyvében kaptam a 
miértekre magyarázatot. Mil-
lió éveken keresztül a vadá-
szat tanította meg az emberi-
séget számtalan olyan dologra, 
amely ha most felfedezhető a 
munkájában, az ugyanolyan jó 
érzéseket vált ki. Ez a saját cél, 
a tervezés, a küzdés, valami-
nek az elérése úgy, hogy köz-
ben kockáztatunk. Akik olyan 
helyen dolgoznak, ahol önál-
lóan megoldandó feladatokkal 
vannak tele, változatos, alkotó 
életet élhetnek, azoknak az el-
sődleges boldogság forrásuk a 
munkájuk.
A technika fejlődésével sajnos 
rohamosan romlik a helyzet. 
Amikor az ember nem látja a 
kezéből kikerülő végterméket, 
amikor csak egy csavar a gépe-
zetben, monotonon ugyanazt 
ismételgeti napról napra, évről 
évre, ott bizony elkerülhetetlen 
az, hogy vágják a centit a sza-
badságok előtt.
Sajnos azt sem mondhatjuk, 
hogy a munkáltatókat különö-
sen foglalkoztatná az, hogy al-
kalmazottaikat megfosztották 
az elsődleges boldogság forrá-
suktól. A technológia fejlődé-
se arra mutat, egyre nehezebb 
lesz az emberiségnek örömöt 
találni a munkájában.
Az ember azért találékony, hi-
szen az életéhez szüksége van 
ahhoz az érzéshez, amit bol-
dogságként definiálunk: hogy 
a dolgok most jobbra fordultak, 
mint annak előtte. Így beleveti 
magát az érzéki, a vegyi, a kép-
zeletbeli, a szellemi boldogság-
ba. De hogy ez mi is valójában, 
ez már egy másik történet.

SZI – maroseva.hu

RÚZS
Az elsődleges 

boldogság
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Dédestapolcsányban 2 db egymás 
mellett lévő borospince egyben 
eladó. Irányár: 600.000.-Ft. Tel.: 
06-70/637-4394.
H á z ,  H á z r é s z  e l a D á s

Barcika vonzáskörzetében 
Múcsony -Alberttelepen szép 
környezetben 3 szobás ameri-
kai stílusú, új építésű lakás jóval 
áron alul eladó, ugyanitt társas-
ház, akár 2 generáció részére 
is alkalmas, külön lépcsőház-
zal áron alul sürgősen eladó. 
Szocpol. igénybe vehető. Tel.: 
06-20/567-3332.

sajószentpéter Kinizsi P út 2 sz 
alatt nagy családi ház+külön 
bejáratú garzon+200m2 üzlet-
helység eladó. Ár: 18M Ft (volt 
Ádám söröző)Tel.: 06-20/235-
0948.

alberttelep 4 es társasházban fel-
újított 2 szobás lakás kerttel eladó. 
Tel.: 06-30/592-5688.

sopronban 76 nm-es, félszuterén 
lakás (2 szoba-konyha, 
tárolóhelyiség, 2 WC, tusoló)+24 
nm-es zárt terasszal eladó akár 
irodának, vendéglátó egységnek, 
üzlethelyiségnek vagy borozónak is. 
Ir.ár: 18,5 M Ft. Tel.: +36-20/996-
3415, hétfőtől péntekig 16h után, 
hétvégén egész nap.

 Munkás utcában 6 szobás jó álla-
potú dupla garázsos családi ház 
745m2-es telken eladó! 19,9M Ft 
06-70/454-5427 

rózsa úton álmai megvalósításá-
hoz teljesen felújítandó  családi 
ház 867m2-es telken eladó! 7,5M 
Ft 06-70/454-5427

Putnokon a Királdi úton eladó fel-
újítandó ház telekáron. 850.000.- 
Ft 06-70/678-6066

l a k á s e l a D á s
Pollack úti első emeleti nagy erké-
lyes, 2 szobás, jó állapotú lakás 
eladó. Ár: 4.800.000.- Ft Érd.: 
06-30/515-7956.

„Elmentem tőletek, nem tudtam búcsúzni,
Nem volt időm arra, el kellett indulni.
Szívetekben hagyom emlékem örökre, 

ha látni akartok, nézzetek az égre.”

Isten akaratában megnyugodva tudatjuk mindazokkal,
akik ismerték és szerették, 

hogy a szeretett férj, édesapa, nagyapa

PALASIK JÓZSEF
a Vegyépszer volt gépkocsivezetője

hosszan tartó betegség után 82 éves korában elhunyt.
Szűk családi körben eltemettük.

 Gyászoló, szerető családja

Hálás szívvel mondunk 
köszönetet mindazoknak, 

akik

id. Pataki
Károly

temetésén megjelentek,
fájdalmunkban osztoztak.

Gyászoló szerettei

ezt látni kell! Eladó egy 2 szobás, 
első emeleti, jó állapotú, erkélyes, 
tégla épületben található társasházi 
lakást. 5,37M Ft 06-70/454-5442

Fiatalok figyelem! Kazincbarcikán 
a Mátyás Király úton, eladó egy 2 
szobás, 51m2-es,  panel épületben 
található, társasházi lakás. 5,17M Ft 
06-70/454-5442

eladó, Kazincbarcikán egy 54m2-es, 
2 szobás, tégla épületben, található 
földszinti, társasházi lakás. 5,37M 
Ft 06-70/454-5442

Figyelem! Eladásra kínálunk Kazinc-
barcikán, a Mátyás Király úton, egy 
1+fél szobás, 41m2-es, jó állapotú, 
tégla épületben található, otthonos 
lakást. 4,49M Ft 06-70/454-5442

kazincbarcikán, első emeleti, 38m2-
es, 1 szobás, átlagos állapotú, erké-
lyes, alacsony fenntartási költségű 
lakást kínálok eladásra. 3,36M Ft 
06-70/454-5442

kazincbarcikán, az Építők útján 
eladó egy különnyíló kétszobás, 3. 
emeleti felújítandó lakás, ami 49m2-
es. 3,59M Ft 06-70/454-5430

kazincbarcikán, a Táncsics 
úton eladó egy bruttó 73nm-es, 
2+félszobás, kertkapcsolatos lakás. 
7,3M Ft 06-70/454-5430

eladó az ingatlana? Fizetőképes 
érdeklődőket vár? Segítek! Hívjon! 
Érdeklődni: 06/70 454-5430

Jókai téren második emeleti erké-
lyes 48nm-es kifizetett panel-
programos lakás eladó! 4,5M Ft 
06-70/454-5427

tavasz utcában 1+2 fél szobás har-
madik emeleti felújított műanyag 
nyílászárós, zuhanykabinos 49m2-
es lakás eladó! 5,4M Ft 06-70/454-
5427

Mátyás királyon harmadik eme-
leti kifizetett panelprogramos 
tehermentes lakás eladó! 5M Ft 
06-70/454-5427

Vasvári Pál téren jó állapotú negye-
dik emeleti erkélyes két szobás 
lakás eladó! 4,99M Ft 06-70/454-
5427

szemere téren magasföldszinti mért 
távhős erkélyes két szobás lakás 
eladó! 5,35M Ft 06-70/454-5427

l a k á s k e r e s é s
Budapesti kisebb lakást vásárol-
nék készpénzért. Lehet felújítandó 
is. Tel: +36-70/949-0944

a l B é r l e t e t  k í n á l
kazincbarcikán Május 1 út 10. alatt 
57 m2 2,5 szobás gázos lakás hosz-
szú távra kiadó. Bútorozottan 930 
Ft/m2 bútor nélkül 810 Ft/m2 irány-
áron. Érdeklődni: +36-30/229-
4604.

albérlet kiadó új építésű társasház-
ban. Tel.: 06-20/947-0343

Üzlet, MűHely, IroDa

Belvárosban, 31nm-es helyiség 
irodának, üzletnek, szolgáltatá-
si tevékenységre kiadó, eladó. 
06-30/206-9995

g a r á z s
eladó garázst keresünk a Derkovits 
téren. Tel.: 06-48/311-046.

kazincbarcikán belvárosban 
új építésű garázssoron garázs 
eladó. Riasztó rendszerrel, 
kamerás megfigyelő rendszer-
rel. Ajánlatokat a tothtamas@t-
online.hu címre kérem.

Újkazinci részen dupla garázs eladó 
vagy kiadó. Tel.: 06-30/630-4028.

J á r M ű  a l k a t r é s z

suzuki Wagon R+ EGR szelep, 
igényesen felújított, 6 hónap 
garanciával 16E Ft, csereda-
rab esetén csak 12E Ft. Utánvét 
megoldható. Tel.: 06-20/226-
9169.

á l l a t

kaukázusi kölyök kutyák eladók. 
06-20/223-3248.

6-7 hónapos kiskutyáknak fekete-
fehér (zsinóros fekete apától) gaz-
dát keresünk. Árban megegyezünk. 
Tel.: 06-30/735-9930, Kazincbarci-
ka Kurucz út 30.

e g y é B  e l a D á s

eladó bükk,tölgy tüzifa kalodá-
ba rendezetten rakva 11500.-
FT/m3(kaloda) Tel.: 06-20/933-
7465.

elektromos rokkantkocsi, szinte új 
állapotban házhoz szállítva eladó. 
06-70/302-4409

kalodás tüzifa, ingyen házhozszállítva 
11.500Ft/m3. 06-30/875-1174.

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

tűzifa erdészettől 6 m3 ömlesztve 
konyhakészen 345x215x83 raktér-
ben. Érd: 06-30/964-9571.

kalodás tűzifa akció! Házhoz szál-
lítva 3 kaloda esetén fuvarmentes! 
Akác, tölgy, bükk kb. 10 hónapos 
kitermelés! 80x80x130-as kaloda 
Ár: 14500 Ft Konyhakészen! Tel.: 
06-30/395-6103 

samsung televízió nagyon jó állapo-
tú tel.: 06-20/928-0476

e g y é B  k e r e s é s

antik bútort, porcelánt, fest-
ményt, pipát, játékot, könyvet, 
vásznat, ezüstöt, órát, fegyvert, 
érmét, katonai-népi-egyházi tár-
gyat, teljes hagyatékot vásáro-
lok korrekt áron. Kérem hívjon 
bizalommal! Ingyenes kiszál-
lás becsületes értékbecslés. 
06-30/486-3578.

Flippert és videojáték asztalt (kok-
télasztal) keresek akár működés-
képtelen állapotban is.  06-30/644-
4486

gyűjtő, szakképzett műtárgybe-
csüs, magas áron vásárol régisé-
get, bútort, festményt, porcelánt, 
ezüsttárgyakat, teljes hagyatékot.  
Tel: 06-46/348-436, 06-20/388-
7997.

kazincbarcikán Május 1 út 10. alatt 
57 m2 2,5 szobás gázos lakás hosz-
szú távra kiadó. Bútorozottan 930 
Ft/m2 bútor nélkül 810 Ft/m2 irány-
áron. Érdeklődni: +36-30/229-
4604.

képregényt, diafilmet, diavetítőt, régi 
játékokat (lemez-műanyag játékok, 
autók, teherautók), régi társasjáté-
kokat, karórákat, fantasy-scifi köny-
veket felvásárlok! Érd: 06-30/336-
2245.

Magas áron vásárolok festmé-
nyeket, porcelánokat, benzin-
biztonsági lámpát, régisége-
ket, hagyatékot, felhúzós kar-
órát-zsebórát. Tel.: 06-20/247-
1538.

s z o l g á l t a t á s t  k í n á l

lelassult a gépe? Sokáig tölt a 
Windows? Vállalom számítógé-
pek javítását, telepítését, progra-
mok, vírus írtók telepítését. Tel.: 
06-30/630-4028.

tV-k és háztartási gépek javítása! 
Kiszállás biztosítva! TV-k, mosógé-
pek, eladók. ugyanaitt szén-tüzifa 
eladás. Tel.: 06-30/963-7577.

női-Férfi fodrász Pogonyi Szilvia 
06-20/920-8058. Festés, melir, 
vágás, dauerolás, hajhosszab-
bítás, fonások. Cím: Prímavéra 
Szépségszalon, Kazincbarcika, 
Szabadság tér 7.

á l l á s

alkalmazottat felvesz ingatlan-
iroda fő vagy másodállásban 
(alapbér+jutalék). 06-30/334-
5262.

általános szerelői munkakör-
be 1 fő munkavállalót kere-
sünk. Kezdő bérezés: minimál-
bér, munkavégzés helye Kazinc-
barcika, munkatapasztalat nem 
feltétel. Tel.: 06-30/260-3770, 
m.balazsiaig@gmail.com

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

Dániába keresünk tapasztalattal 
rendelkező mezőgazdasági mun-
kásokat, traktorosokat, tehené-
szeket, sertésgondozókat (háztá-
ji vagy üzemi tapasztalattal). Alap 
angol nyelvtudás feltétel. Jelent-
kezés: 06-70/949-0400, adrienn.
paloczy@andreasagro.com  www.
andreasagro.com

édesipari csomagoló pozícióba 
keresünk női munkatársakat mis-
kolci partnercégünkhöz. Jelent-
kezés fényképes önéletrajzzal: az 
iroda.miskolc@adecco.com vagy 
a Miskolc Szentpéteri kapu 80. 2. 
emelet címen Adecco Kft. 30/210-
5584

gépkezelő és összeszerelő ope-
rátor munkatársakat keresünk 
alsózsolcai partnercégünkhöz több 
műszakos munkarendbe. Hosz-
szú távú munkalehetőség, ver-
senyképes fizetés, Cafeteria, vidé-
ki munkatársaknak munkába járás 
támogatása. Jelentkezés: az iroda.
miskolc@adecco.com vagy szemé-
lyesen a Miskolc Szentpéteri kapu 
80. 2. emelet címen. Adecco Kft. 
30/210-5584

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• 

HAMAROSAN
NYITUNK!!!

Barátság téren (Rendőrséggel 
szemben) 1. emeleti, nagy erkélyes, 
felújított, tehermentes, azonnal 
beköltözhető lakás eladó! 
Tel.: 06-70/315-34-86
Azonnali készpénzfi zetéssel vásá-
rolok 1 + 2 félszobás, vagy 3 szobás 
lakást Kazincbarcikán!
 Tel.: 06-70/315-34-86
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Hosszútávú munkára keresünk 
szerelő bádogosokat és 

ács-állványozó szakembereket 
kazincbarcikai és tiszaújvárosi 

munkalehetőséggel.
Tel.: 06-30/950-1567 37
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Munkatársakat keresünk hosszú 
távra Alsózsolcai munkahelyre: 

ÖSSZESZERELŐ 
(8 általános végzettséggel,  

bér: br. 735 Ft/h) 

GÉPKEZELŐ  
(szakmunkás végzettség,

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

RAKTÁROS (OKJ-s  
végzettség, targoncás jogosítvány 

3324-3312- 3313 gépcsoportra, 
informatikai ismeretek,  

bér: br. 825 Ft/h) pozíciókba.
Bejárás: ingyenes céges buszokkal. 

 Jelentkezés: 06 (30) 864-2350
andrea.molnar@kellyservices.hu
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Ne csak nyárra hagyjuk! A legtöbb gazda jó szóra-
kozásnak tartja a kisállattartást, pedig az a hidegebb napokon 
is megkívánja a felelősséget! Állatvédő szervezetek hívták fel a 
kutyások figyelmét arra, hogy ugyanannyit mozogjanak kedven-
ceikkel, mint a melegebb hónapokban, hiszen az állatok számára 
a mozgás télen is elengedhetetlen!Szuper ügyek

Boldogasszony hava: januári népszokások

Rudabánya: megújuló szálloda, korszerű vendéglátóhely

Bár idén januárban bő- ■
ségesen ellátták hóval azt 
a bizonyos Boldogasszonyt, 
az év első hónapja más ér-
dekességeket is rejt.  

Az a bizonyos Boldogasz-
szony, akiről a hónapot el-
nevezték, a régi magyar hie-
delemvilág egyik alakja. Úgy 
tartották, a világfa, ami ösz-
szeköti a létsíkokat, az alapja 
mindennek, ágai között lóg 
a nap, a hold és a csillagok, 
gyökere pedig egészen az al-
világba nyúlik, ahol a gonosz 
Ördögasszony főzi ki gonosz 
praktikáit a Boldogasszony 
által óvott felvilági népek 
ellen. Tehát a hónap egy te-
remtő anyáról kapta a nevét. 
Emellett természetesen ren-
geteg érdekes néphagyomány 

is köthető hozzá, amelyek kö-
zös vonása, hogy mindegyik 
szerint, ami ilyenkor törté-
nik, hatással lesz az egész 
évre. 

A hónap fontos ünnep ei 
közé tartozik például vízke-
reszt napja, amit január 6-án 
tartanak. Ilyenkor fejeződik 
be a karácsonyi ünnepkör és 
kezdődik el a farsangi idény. 
Ha ilyenkor enyhe az idő, az 
még nagy hidegeket jelez a 
télre. Január 13., Veronika 
napja a hagyomány szerint 
egyben az év leghidegebb 
napja. 17-én „ha esik, Szent 
Antal elviszi a szénát. Ágnes 
napja 21-én már a másnapi 
Vincéhez kötődik: „ha Ág-
nes hideg, engesztel Vince, 
hogy teljék a pince”. Szent Pál 

napjának is van üzenete: „Ha 
fényes Szent Pál, minden ter-
més szépen áll. 

Azonban a hagyományok 
arról már nem szólnak, hogy 
akkor is érvényesek-e ezek 
a megállapítások, ha min-
dent a megbolydult időnek 
köszönhetünk. 

Az igazsághoz hozzátar-
tozik, hogy nem csak a kör-
nyezetszennyezésből fakadó 
klímaváltozás az oka annak, 
hogy az utóbbi évek furcsa 
időjárást hoztak. Az öre-
gektől sokszor hallhatjuk a 
dogmát, miszerint a mosta-
ni telek régen legfeljebb ősz-
előnek mentek volna el. Ez a 
megállapítás helyes, ám van 
olyan magyarázata is, mely-
nek semmi köze az emberi 

jelenlétnek. A 17-19. század-
ban volt ugyanis a történelem 
utolsó nagymértékű lehűlése, 
amit modern jégkorszakként 
is szokás emlegetni. Ennek 
az időszaknak az utószele a 
múlt század időjárására is rá-
nyomta a bélyegét. Ez persze 

nem azt jelenti, hogy a kör-
nyezetszennyezésnek nincs 
köze az időjáráshoz, csupán 
annyit tesz, hogy hozzá kell 
szoknunk az enyhébb telek-
hez is. Ezt azonban nem az 
idén fogjuk elkezdeni!

 SZI - BM

Sajtógyakorlat, hogy  ■
minden esztendő ele-
jén megkérdezzük a vá-
rosok polgármestereit 
az évzárásról, évindí-
tásról. Szobota Lajos, 
Rudabánya polgármes-
tere szerint az idén fő 
céljuk az idegenforgal-
mi beruházás befejezé-
se, a muzeológiai fel-
adatok megoldása 
lesz.

Hogyan értékeli, mivel jelle-
mezné a város és az önkor-
mányzat 2016-os évét?

Szobota Lajos: - 2016 ne-
héz, de eredményes éve volt 
városunknak. Sikerült intéz-
ményeink működési szín-
vonalát megőrizni és kis-
sé fejleszteni. Befejeztük a 
svájci alapú idegenforgalmi 
beruházásaink első szaka-
szát. Ennek keretében elké-
szült és berendezésre került 
a Tájház, melyet egy hajdani 
kétlaki bányászcsalád jelleg-
zetes, tornácos lakóházából 
alakítottunk ki. Ugyancsak 

kész a volt óvoda épületé-
nek felújításával létrejött Lá-
togatóközpont, melyben ki-
állítások, előadások és más 
programok várják majd a 
látogatókat, az udvaron pe-
dig a hajdan itt élt ősállat-
ok természetes nagyságú 
szobrai láthatók. Megépült 
a monumentális Látványtár 
a Rudapithecus-lelőhelyen, 
amely decemberben elnyer-
te a média építészeti külön-
díját. Az említett létesítmé-
nyeket összekötő tanösvény 
nagy része is kiépült már, 
amelyen három kilátó és 

közel 30 információs tábla 
segíti a látogatók tájékozódá-
sát. Másról szólva, 2016-ban 
olyan sok közösségi és kul-
turális esemény, valamint 
kisebb-nagyobb építés, fel-
újítás történt városunkban, 
hogy említésükre itt nincs 
is hely
Mit vár városvezetőként a 
2017-es esztendőtől, mi a „re-
ceptje” a további sikerekre?

Szobota Lajos: - Ebben az 
évben fő feladatunk a fen-
tebb vázolt idegenforgal-
mi beruházás befejezése, a 
muzeológiai feladatok meg-
oldása; így válik majd tel-
jessé ez a nagyberuházás, 
amelyhez kapcsolódva to-
vábbi fejlesztéseket készí-
tünk elő, hogy látogatóinkat 
a jövőben minél jobban ki 
tudjuk szolgálni. Szállodánk 
már van, felújításra szorul, 
a következő feladat az étke-
zés biztosítása egy korsze-
rű vendéglátó-hely létesíté-
sével, melyhez keressük a 
forrásokat. Tavasztól vár-
juk a látogatókat, reméljük, 

hogy minél többen jönnek 
majd hozzánk, és hírét vi-
szik Rudabányának, illet-
ve az itteni régi és új neve-
zetességeknek. 2017-ben a 
Bányászattörténeti Múzeum 
Ásványtárát is szeretnénk 
felújítani, ami szintén a he-
lyi idegenforgalom céljait 
szolgálja. 

Továbbra is fontos fel-
adatunk a város műkö-
dőképességének a biz-
tosítása. Hagyományos 
nagyrendezvényeinket (Vá-
rosnap, Múzeumok Éjsza-
kája, Gvadányi Emlékhét, 
Mazsorett-találkozó, Bá-
nyász Dalostalálkozó stb.) 
az idén is megtartjuk, ame-
lyekhez pályázati úton és 
szponzorok támogatásával 
biztosítjuk az anyagiakat. 
Folytatjuk közterületeink 
korszerűsítését (járda- és 
térburkolás), és a közcé-
lú munkavégzés keretében 
továbbra is számos olyan 
tevékenységet végzünk 
(betonelem-gyártás, zöld-
ségtermesztés, állattartás, 

közterület-gondozás stb.), 
amelyeknek a város egész 
lakossága élvezi a hasznát.
Mi a személyes célja, mitől 
lenne a legboldogabb 2017-
ben?

Szobota Lajos: - A szemé-
lyes céljaim egybeesnek a 
város érdekeivel: szeretném 
a legjobb tudásom szerint, 
a lehető leghasznosabban 
szolgálni a települést, amely-
nek polgárai már a negyedik 
ciklusban szavaztak nekem 
bizalmat. A polgármesteri 
munka teljes odafigyelést és 
készenlétet kíván: a nap bár-
melyik órájában készen ál-
lok arra, hogy akár az aktuá-
lis, akár a hirtelen felmerülő 
problémákkal foglalkozzam. 
A hivatalos kötelezettségek 
mellett féltő gonddal figye-
lek pedagógus leányom és 
családja, valamint mérnök 
fiam boldogulására. Két kis-
iskolás unokám sok öröm-
mel tölti meg azokat a pil-
lanatokat, melyeket együtt 
tölthetünk. 

 SZI - BGy

Szobota Lajos
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Szerkesztőség, hirdetésfelvétel: 3700 Kazincbarcika, Egressy u. 22.
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Megrendelési szám: 2017/3. 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

Kos - Érthető, hogy szeretné 
mihamarabb elérni a célját, de 
ha kapkod, csak hibázik, így 
épp ellentétes irányba halad. 
Pontosan előkészített mindent, 

most mégis úgy érzi, képes lenne nagyobb 
tempót diktálni. Ám legyen tekintettel 
másokra is! Környezete nem biztos, hogy 
képes tartani a lépést!

Bika - Nem érdemes vitába 
bonyolódnia, ha ellenfele tel-
jes mértékben elzárkózik a 
kompromisszumkötéstől. Mos-
tanában sok ilyen helyzet állhat 

elő, ezért szüksége lesz a türelmére. Pár-
kapcsolatában azonban megértésre számít-
hat. Támaszkodjon jobban szeretteire! Nem 
kell egyedül megoldania mindent!

Ikrek - Szüksége lesz a határo-
zottságára, ha nem szeretné, 
hogy a környezete kihasználja. 
Eljött az ideje, hogy végre a 
sarkára álljon és szóvá tegye, 

ha valamivel nem ért majd egyet. Nem 
kell túl hevesnek lennie, de ne ijedjen meg 
a kihívásoktól sem. Jó időszak ez arra, 
hogy megalapozza leendő sikereit!

Rák - Igaz, a szerencse ma 
nem pottyan egyszerűen az 
ölébe, még az sem igaz, hogy 
csak a kisujját kell kinyújtania 
érte, ám vállalkozásait nem 

kerüli el a siker. Feltéve persze, ha 
megfelelő mennyiségű energiát fektet 
beléjük. Ez most a munka ideje az Ön 
számára, nem a kivárásé. 

Oroszlán - Amíg nem tudja 
egyértelműen megfogal-
mazni céljait, ne várja el a 
környezetétől, hogy megért-
sék. Induljon el egyedül az 

úton, talán ezzel irányt mutathat, és akik 
elkísérik, menet közben megértik. Nem 
kell attól tartania, hogy nem akad segít-
sége, csak fejezze ki magát érthetően! 

Szűz - A hét elején tettre kész 
és energikus lesz. Hangulata 
kiváló, lendületből ezen a héten 
sem fog hiányt szenvedni. Dúl 
Önben a tettvágy és minden-

kinek meg akarja mutatni, hogy mire 
képes. Ne aggódjon, a csillagok is pártolni 
fogják ebben! Azt érezheti emiatt, mindig 
jókor van jó helyen. 

Mérleg - A csillagok azt üzenik, 
érdemes volna időnként meg-
hallgatnia a bölcsebbeket, 
különösen azokat, akikről jól 
tudja, hogy az érintett kérdés-

ben nagyobb a tapasztalatuk vagy a 
tudásuk. Bármilyen problémával is küzd-
jön, értse meg, hogy nem szégyen az, ha 
segítségért folyamodik.

Skorpió - Bár az új év már egy 
ideje elkezdődött, Ön mégis 
csak most kezd ébredezni és 
észbe kapni. Most kezd el 
bizonyos változásokat meglátni 

maga körül. Mindemellett mindennap 
friss energiával és megújult emberként 
ébred. Merje kimutatni érzéseit, ne féljen 
a csalódástól! 

Nyilas - Ez a hét a pihenésről 
is szól, ha most túlhajszolja 
magát az vissza fog ütni a 
későbbiekben. Most még a sike- 
rek sem adnak annyi energiát, 

hogy abból építkezni tudjon. Legyen 
inkább a szeretteivel, kapcsolódjanak 
ki, keressen olyan programot, ahol még 
közelebb kerülhetnek egymáshoz.

Bak - Érthető, hogy tele van 
indulatokkal és úgy gondolja, 
most nem tudná a másik féllel 
higgadtan közölni a véleményét, 
de hiába ad magának időt, 

egyre csak fokozódik az idegessége. 
Szellőztesse ki a fejét, de utána ragasz-
kodjon ahhoz, hogy leüljenek és tisztázzák 
a nézeteltérést! 

Vízöntő - Határozott fellépésé-
vel minden ajtó kinyílik Ön előtt, 
érzéki kisugárzásával most azt 
a személyt is meghódíthatja, 
aki eddig ellenállást tanúsított. 

Bízzon a sikerben! Azonban ne érezze 
nyeregben magát addig, amíg be nem 
teljesíti célját, mert a szerencséje szeszé-
lyes lehet a héten! 

Halak - Bizonyos tekintetben 
úgy érzi majd, ez nem az Ön 
hete. Olyan érzése lehet, hogy 
az egész világ Ön ellen for-
dult. Higgye el, ezek átmeneti 

helyzetek és a hét végére már ismét 
színesnek látja majd a világot. Addig 
is gyakorolja a türelmet, mert az segít  
szembenézni a problémákkal. 

 HOROSZKÓP 4. HÉT (2017. január 23-tól január 29-ig)

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.
Az alábbi munkakörbe keressünk munkatársakat:

Tartályparki rendszerkezelő
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

Mátranováki munkahelyre gyakor-

lattal rendelkező CO, AWI2 kombi-

nált hegesztőket keresünk. Jelent-

kezni: 06-20/338-0325, önélet-

rajzokat az alábbi címre várjuk: 

tailorcokft@gmail.com

Miskolc melletti, fémszerkezet 
gyártással foglalkozó cég keres 
2 műszakos munkarendbe gya-
korlattal rendelkező CO hegesz-
tőket, szerkezet lakatosokat. 
Hosszútávú, hivatalos munka-
viszony. Kereseti lehetőség net-
tó 220-280000Ft. Bejárást biz-
tosítjuk, térítjük. Jelentkez-
ni szakmai önéletrajzzal: mun-
ka135@gmail.com és telefonon: 
06-20/257-8993

tartányos ADR-rel, GKI kártyával 

rendelkező gépkocsivezetőt keres 

miskolci székhelyű cég kazincbar-

cikai telephellyel, főként belföldi 

munkavégzésre. Fényképes önélet-

rajzokat a tartalyosadrmunka@

gmail.com

200.000 Ft bruttó fizetés, ingyen 

szállás, előleg megoldott. Sárvár-

ra betanított munkásokat keresünk 

több műszakos munkarendbe. 

Érd.: 06-20/224-0242, 06-30/791-

0950

Betanított munkásokat kere-
sünk folyamatos munkavég-
zésre Kazincbarcikán. Tel.: 
06-48/512-907.

kazincbarcikai zöldségesbe kere-

sünk azonnali kezdéssel szakkép-

zett eladót. Tel.: 06-70/365-4776.

sajószentpéteri optikába kere-
sünk szakképzett látszerészt, 8 
vagy 4 órás munkakörbe. Jelent-
kezni fényképes önéletrajzzal 
az alábbi email címen lehet: 
fokuszoptika1@gmail.com

gyakorlattal rendelkező, önál-

lóan dolgozni tudó autószere-

lőt keresünk. Jelentkezni az 

autoszerelomuhely75@gmail.com 

email címen lehet.

o k t a t á s t  V á l l a l

orosz nyelvből tanítást vállalok min-

den szinten, nyelvvizsgára felkészí-

tést. Rugalmasan tudok alkalmaz-

kodni. Tel.: 06-20/590-6949.
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Bolti eladó, Boltvezető, Szakács, Cuk-
rász, Pincér, Vendéglátásszervező-
Vendéglős, Vendéglátó Eladó, 
Aranykalászos Gazda OKJ tan-
folyam. 06-70/524-6166. www.
oktatohazkelet.hu (E-000937/2014/
A001-A011)

t á r s k e r e s é s

Csinos harmincas, negyvenes 
lányok, asszonyok kifejezetten 
igényes urakkal ismerkednének. 
06-70/558-0600.

58éves, 178cm magas, 83kg, füg-
getlen, dolgozó férfi keres barátnőt 
komoly kapcsolatra. SMS-t várok a 
06-30/332-0570számra Kazincbar-
cika környékéről.

62 éves hölgy megbízható tár-
sát keresi hosszú távra. Tel.: 
06-30/684-7449.
szaBaDIDő szórakozás

Hajdúszoboszlói üdülés félpanzi-
óval, 20.500 Ft/fő/7éj, 13.900 Ft/
fő/3éj www.frankvendeghaz.hu 
06-30/944-9398

V e g y e s

kultúr Kuckó Szemere Berta-
lan 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: 8:00-18:00. 
Újdonságaink: 8 tojásos házi tész-
ta, különféle gyorsfagyasztott, 
készre sütött termékekkel és 
ezen kívül sok minden mással 
is várjuk kedves vásárlóinkat. 
Nézzen be hozzánk!

Ha a 
Kazinbarcikai 
Szuperinfóba

ügyfélszolgálatunkon 
 feladja apróhirdetését 

kétszer, akkor a

ü
fe

*A
z a

kc
ió 
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sz

av
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ás
ig 

érv
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ye
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harmadik apróhirdetését 
AJÁNDÉKBA* KAPJA!

További részletekről érdeklődjön 
személyesen az ügyfélszolgálati irodánkban

(Kazincbarcika,  Egressy út 22.), 
vagy hívjon minket  a 06-48/512-038 
vagy 06-48/512-039 telefonszámon!

Válassza a Szuperinfót, hogy a 
hirdetése a legtöbb olvasóhoz eljusson!

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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Szuper ügyek

A tél örömei gyermekszemmel
A gyerekek nagy örömére az elmúlt időszakban igazi arcát is megmutatta a tél. Olyan  ■

nagy pelyhekben kezdett el esni a hó, hogy a közlekedésben komoly zavarokat okozott.
Ez azonban nem szegte kedvét a gyerekeknek, hiszen lehetett hóembert építeni, hógolyózni, szánkózni is, és különle-
ges jégcsodák képződtek. Ők komolyan vették Mark Twain kérését: „Add meg mindennapnak az esélyt, hogy életed 
legszebb napja legyen.” A meteorológusok szerint nem voltak ilyen kemény hidegek öt éve. Folyóink, tavaink befagy-
tak, ami öröm és veszély is egyben. Embert és állatot is próbára tettek a kemény mínuszok. Mindenkit arra kérnek: 
legyünk óvatosak! Sajnos előfordul, hogy a veszélyekre nem figyelnek az emberek.   Fotók: Buzafalvi Győző           SZI - BGy

Ismét kocsonyafarsang. A Becherovka Miskolci Kocsonya Farsangot immár 
a negyedik alkalommal rendezik meg február 17-19. között. Több mint 110 árus kínálja 
majd ételkülönlegességeit, természetesen főszerepet kap a kocsonya. Újra megtelik 
tehát a belváros kézműves és gasztronómiai árusokkal, népművészeti vásárral, és 
lesznek rangos koncertek is.

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.
Az alábbi műszakos munkakörbe keressünk munkatársakat:

Laboráns
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, GC, UPLC) 
l MS O�ce felhasználói szintű ismerete 

Előny jelent:
l Felsőfokú képesítés
l Gyógyszeripari/vegyipari laboratóriumban szerzett tapasztalat 

Munkavégzés helye: Sajóbábonyi Vegyipari Park

MŰANYAG, FA ÉS FÉM
NYÍLÁSZÁRÓK, GARÁZSKAPUK,

ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA
FORGALMAZÁSA

KB, Mátyás k. út 22.

Nyitva: H-P 8-16-ig
Tel/fax: (48) 820-820
Mobil: (30) 968-7272

(az Autóker mögött)

Német 
alapanyagokból 
Magyarországon 

gyártott 
műanyag nyílászárók 

kedvező áron

.

www.barcikaablak.hu
e-mail: barcikaablak@gmail.com

METAL-SOUND Kft. 
Fémhulladék kereskedés

Kazincbarcika, Gorkij út 3. (a régi kenyérgyár mögött)
Nyitva tartás: H.-P.: 8.00-16.00; Szo.: 08.00-12.00

 Tel.: 06-20/338-1725; 06-20/943-0647

Vas és fémhulladék mellett leadható telepünkön
 akkumulátor 110 Ft/kg, alumínium italos doboz 120 Ft/kg,

 vegyes papír hulladék 6 Ft/kg, számítógép alaplap 500 Ft/kg.

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

h–p.: 9.00–17.00, szo.: 9.00–12.00Hitelügyintézés!

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

MINŐSÉGET OLCSÓN! MINDEN BÚTOR ÉS LÁMPA 10-30% KEDVEZMÉNNYEL!

Szendrő-Galva kft.
felvételre keres 

gyakorlott gépészt 
üzemvezetôi

munkakörben.
Elvárások:

1. felsőfokon gépész végzettség
2. acélszerkezet gyártói tapasztalat
3. B kategóriás vezetői engedély

Előnyt jelent: 
1. német nyelvtudás
2. horganyzó üzemi gyakorlat

Érdeklődni: 
Végh Ferenc cégvezető

Tel.: 06-20/559-2939

38
08

36
38

06
86

38
08

56

38
13

46
38

05
63

38
06

04

Ha nem kapja 
az újságot, 

hívja a
40/424-424-es
 telefonszámot!
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>Fókusz Optika
Fókusz Optika Kazincbarcika, Egressy út 39.
 Tel.:30/206-3354

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

>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

Komplett szemüveg készítés esetén
Az akció 2016. december 01-től 2017. január 31-ig érvényes!

I N G Y E N E S  O R V O S I  S Z E M V I Z S G Á L A T *
Rendel: Dr Hobaj Ildikó szemész főorvos /Kazincbarcika/ Bejelentkezés: 06 30/206-3354

30 ÉV=
30% 60 ÉV=

60%

RENDÉSZETI ŐR  
(8 osztályos előképzettség) OKJ 34 861 01

GYAKORLÓ ÁPOLÓ  
(érettségi előképzettség) OKJ 54 723 02

szakmák megszerzésére felnőttoktatás kereté-
ben, esti munkarendben.

Jelentkezési határidő: 2017. január 31.
Jelentkezni lehet:

Személyesen munkanapokon 7:00-15:30-ig
3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 2.

Email-ben: pagszi@parisat.hu

AZ ÓZDI SZC PATTANTYÚS-ÁBRAHÁM 
GÉZA SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA

2017. február 01-től ingyenes képzést indít  

Telefonon: 06 48/521-115; 48/521-116; 06 30/611-0652

Az OT INDUSTRIES KVV Zrt. nagyívű 
LENGYELORSZÁGI csővezeték építési 
projektjéhez keresi munkatársait az 

alábbi pozíciókra:
- Építésvezető (angol nyelvtudás)
-  Hegesztőmérnök  

(angol/német nyelvtudás)
-  Kivitelezési koordinátor  

(angol/német nyelvtudás)
- Automata hegesztő
- Minősített hegesztő
- Könnyűgépkezelő
- Nehézgépkezelő
- Lakatos/köszörűs betanított munkás

 
A pozíció betöltéséhez a szállás, az 
ellátás és az utazás magas szinten 

biztosítva vannak.  
Jelentkezés: karrier@otindustries.hu Érdeklődni: 06-70/333-5907 Bencs Zoltán táncpedagógus

• Modern- és divattánc (5 éves kortól)
• Hastánc (14 éves kortól - Kazincbarcika)
• Társastánc (Kazincbarcika)
• 30 év felettiek Moderntánc csoportja (Kazincbarcika)

Beiratkozás Edelény:
Oltalom Tagóvoda
3780 Edelény, Miklós Gy. u. 3.
2017. 01. 30.- 02. 08. minden hétfőn és szerdán 15:00 - 18:00-ig  
minden egész órában

Beiratkozás Kazincbarcika:
Flash Táncstúdió (régi Híd étterem)
3700 Kazincbarcika, Dózsa Gy. u. 26.
2017. 01. 30.- 02. 10-ig hétfőtől péntekig
16:00 - 19:00-ig minden egész órában

• MoMoModedernrnrnn- ésés d divivatattátáncnc ((5 5 évévesesss k k kkorortótól)l)
H ttáá (((11441 éé kk ttóló K ii b ik )))

A FLASH Táncstúdió
BEIRATKOZÁST HIRDET
a 2016/2017-es tanév II. félévére

AUTÓMENTÉS
6 tonnáig
0-24 óráig

30/542-42-33

- Gépi földmunka
- Beton
- Homok, sóder,
  föld

Kertészeti- és mezőgazdasági bolt
Kínálatunkból:

Mezőgazdasági kisgépek, szerszámok

Lovas felszerelés , nyergekek ,patkók
Tápok, termények, állateledelek

Örökzöldek, díszfa, gyümölcsfák
Konténeres rózsa, álló-futó muskátli, egynyári
Kazincbarcikán a 26-os főút mellett

Miskolc irányában

Tel.: 48/311-257     Fax: 48/512-223
H-P: 7.30-16.30 Szo: 8.00-12.00 V: Zárva

Műtrágya, növényvédő szer, virágföld

Kínálatunkból:

K.barcikán a 26-os főút mellett Miskolc
irányában és a Városi Piaccsarnokban

Szánkók, tüzeléstechnikai
eszközök, karácsonyfatalpak
Lovas felszerelések, patkók, nyergek.
Mezőgazdasági kisgépek, szerszámok.

Tápok, termények, állateledelek.
3780 Edelény, 

Antal Gy út 16-18/7
30/958-2851

Kérje ingyenes felmérésünket!
www.fl andonakft.hu

Flandona Kft.

műanyag ajtók, ablakok • 
garázskapu, • 
redőnyök,• 
egyéb kiegészítők kedvező áron! • 

3700 Kazincbarcika,
Mátyás K út 2.

48/512-191, 30/324-0162
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