Barcika 04. hét

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

Barcikán először
Deniz kapta idén
a Barcikart-díjat

Fotó: SZI

Visszaszálló
probléma

Fotó: Opont.hu

Kazincbarcikán is hódít a slam
poetry. Az újvonalas előadói
irányzat február 17-én debütál
a városban!/3. oldal

A neves előadó január 20-án,
a Egressy Béni Művelődési
Központ színháztermében
vehette át a kitüntetést,
amivel produktív kulturális
munkáját jutalmazták.

Az utóbbi időben olyan
országos csúcsot tar t
Sajószentpéter, amivel valóban felkerült a térképre. A
szmogtérképre./5. oldal

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

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

PI” DUGULÁS-

Rövid határidő, ingyenes kiszállás!
Tel: 06-20/330-89-44

381909

GÁZKÉSZÜLÉKEK JAVÍTÁSA,
KARBANTARTÁSA, SZERELÉSE
G A R A N C I Á VA L .

KAZINCBARCIKA FATELEP
Szuhakálló futballpálya mellett

KENÉZ LAJOS
06-30/644-60-97

KIÁRUSÍTÁS
A SLACK
SPORTBAN!
ÉK
MINDEN TERM

382241

21 000 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

06-20/669-7017

Víz- fűtésszerelés,
fürdőszoba felújítás,
dugulás-, hibaelhárítás
garanciával.

ELHÁRÍTÁS
381912

„PUM
381898

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

www.facebook.com/gosserpizza

381911

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

381906

Gösser Pizzéria

Flandona Kft.

30% - 60%
TVA: H-P 9-17, SZ 9-12
Kazincbarcika, Egressy út 24. NYI

385623

379752

AZ ELSŐ EDZÉS IDŐPONTJA: 2017. 02. 02. 18:00

382447

ató
kedvezménnyel kaph
a készlet erejéig!
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381949

Németh Optika

H-1211 Bp., Öntöde u. 2-12.

Felvételre keresünk

Az akció időtartama: 2017. február 28-ig

INGYENES ORVOSI SZEMVIZSGÁLAT*
KONTAKTLENCSE ILLESZTÉS

rcika, Építők ú
tja

tn ok
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kollégákat
keresünk siló- és
vegyi tartányos
nemzetközi
fuvarozásra.

AKTUÁLIS AJÁNLATUNK

H-P.:
7.00-17.00;
Szo.:
7.30-12.00

Falécek különböző méretben!
Álmennyezetek, díszlécek akciós áron!
Speciális ragasztóanyagok!
Hőszigetelő rendszerek folyamatosan, és
nagyon kedvező m2 áron kaphatók!

SZÁMÍTÓGÉPES SZÍNKEVERÉS.
20 KM-ES KÖRZETBEN
HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS
20.000 FT FELETT 5% KEDVEZMÉNY
BANKKÁRTYA ELFOGADÓHELY.

382310

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

ÉLIM Szolgálat
Nyugdíjasok, rokkantnyugdíjasok részére

Nyitva tartás:

.

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.
•
•
•
•

SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS

Telefon: 06 48/412-702

395 Ft/nap

4 féle menü, eldobható edény, házhoz szállítással.
381947

Pu

a
incb

39.
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Dr. Kurkó Levente szemész adjunktus • kedd, szerda: 16.00-18.00
Bejelentkezés: 06-48/320-290, 06-70/389-2270 • Kazincbarcika, Építők útja 46.
Egészségpénztári elfogadóhely - Bankkártyás fizetési lehetőség

382557

*Komplett szemüveg készítése esetén!



nemzetközi
gépkocsivezető

Bérezés megegyezés szerint.
Igény esetén szállást biztosítunk.
Jelentkezni Borbély Anettnél
munkaidőben 8-15-ig
a 06-70/702-4248
telefonszámon lehet.
e-mail:
anett.borbely@csepelmetall.hu

 

Folyamatosan
bővülő cégünkhöz

ÖNTÖDEI
BETANÍTOTT
MUNKÁSOKAT.

Ajánlatunk a készlet erejéig érvényes. Az akció további részleteiről érdeklődjön üzletünkben!

az



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)

381769

CSEPEL METALL
VASÖNTÖDE KFT.

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

381903

40% KEDVEZMÉNNYEL!
SZEMÜVEGKERETEK
30-40–50% KEDVEZMÉNNYEL!

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

Hitelügyintézés!
SZEKRÉNYEK, GARDRÓBOK,
KISBÚTOROK, KONYHABÚTOROK,
KÁRPITOS GARNITÚRÁK
ÉS MINDENFÉLE BELTÉRI
LÁMPÁRA

Az alábbi műszakos munkakörbe keresünk munkatársakat:

Laboráns

Akció 2017. január 25-tõl,
a készlet erejéig tart!

10-50%

KEDVEZMÉNY.

Lengyel szén

(6500 kcal, 7%
hamutartalom)

Tel.: 06-30/415-2428

381926

folyamatosan kapható!
380605

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 Office felhasználói szintű ismerete
Előny jelent:
l Felsőfokú képesítés
l Gyógyszeripari/vegyipari laboratóriumban szerzett tapasztalat
Munkavégzés helye: Sajóbábonyi Vegyipari Park

8]VhT]TbWÅiW^ibiÅ[[ÑcÅb $Z\XV
h–p.: 9.00–17.00, szo.: 9.00–12.00

381903

KISCHEMICALS Gyártó és Kereskedelmi Kft.
Szeretnél egy dinamikusan fejlődő vegyipari vállalatnál dolgozni?
Akkor juttasd el hozzánk magyar nyelvű önéletrajzodat a jobs@kischemicals.hu
e-mail címre.
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Szuper ügyek
RÚZS
Gyász
Még elképzelni sem tudom, milyen szörnyű érzés lehet elveszíteni a gyermekemet. Nem
tudom, hogyan lehet tovább
élni ezután. Amikor még utolsó pillanat sincs a búcsúzásra.
Amikor egy fogászati röntgenképpel kell elutazni egy idegen
országba, hogy a még egy héttel ezelőtt életerős, célokkal teli, mosolyogva integető fiadat
azonosítsd.
Azt tudom, hogy ez néhány nappal ezelőtt megtörtént olyan
családokkal, akiket személyesen nem ismerek. Az angyalok
magukra hagyták abban a pillanatban azt a buszt Olaszországban. Amikor először megláttam
a hírt a portálokon csak üresen
bámultam a sorokat. Ott volt
bennem a düh, hogy miért tette ezt a sors? Miért nem kímélte meg őket?
Az unokám születése előtt a szüleinek a legnagyobb szorongása
abban volt: mi lesz, ha rajtuk kívüli okokból történik valami vele? Ha nem vesz majd levegőt,
ha nem hallják, hogy mozdul?
Hiába osztottam meg velük a tapasztalatomat miszerint: ahogy
megszületik, vele együtt szülővé
is válnak. Valahonnan legbelülről
jön majd az, mit kell tenni és jön
majd a biztonság érzése is.
De nem akartak semmit sem a
véletlenre bízni. A kiságy a hálószobájukba került, megvették a
bébiőrt, és 24 órás készenlétben
élték a napjaikat. Mintha csak
magamat láttam volna 30 évvel
ezelőtt. Aztán ahogy múltak a
napok, úgy jött a bizonyosság,
minden rendben van.
Emlékszem a saját félelmeimre a
fiam első lázánál, az erőm megsokszorozására, amikor ölben
rohantam vele a kórházba, mert
befulladt, vagy azokra a napokra, amikor fognom kellett a fejét,
mert a fülét szúrták fel, és vele
együtt sírtam a székben.
A sok álmatlan éjszakára, a hányásokra, hasmenésekre, a még
nem akarok aludni küzdelmekre. Az iskolai intőkre, az osztálytermi verekedésekre, a szülői
értekezleteken való lesütött
szemmel ülésekre, a kamaszkori éjszakai kimaradásokra. A
morgásaimra, a kiabálásokra, a
veszekedésekre. De egyben mindig is biztos voltam: az életem
legnagyszerűbb dolga az, hogy
gyermekem született.
Ma Magyarországon nincs olyan
anya, aki ebben a tragédiában
ne gondolta volna újra az életét,
hálát adva a sorsnak, hogy ott
van mellette a gyermeke épen,
egészségesen. Anyák és apák fejezik ki azt: érzelmileg támogatják azokat a családokat, akiknek
ezzel a szörnyű tragédiával kell
szembe nézniük.
A teremtő adjon nekik ehhez erőt, hogy elviseljék a
megváltoztathatatlant!
SZI – Maros Éva

Tombol
a járvány. A hóval és a hideggel együtt beköszöntött az influenza szezonja is. Az egyetlen hatásos védekezés

ez ellen az oltás, hazánkban viszont sokan továbbra sem hisznek
ennek hatásosságában. Az idei járvány agresszivitásáról, azonban
az is jó képet festhet, hogy Amerikában már húsz gyermek életét
követelte. Talán ez az az adat, aminek hatására félretehetjük a
személyes hitet a biztonság kedvéért.

Már nem csak a nagyvárosokban hódít a slam poetry

■ Kazincbarcikára is el-

ért a modern művészetek előszele, de ne gomboljuk be a kabátot, ettől nem hűl meg senki.
Legfeljebb csak hüledezni fog.
Mit kapnánk, ha összegyúrnánk a színházat, az
undergrund utcapoétikát,
a verselést és a stand up
comedyt? Igazából ötletem
sincsen, de valószínűleg a
slam poetryhez állna a legközelebb. A fenti fogalmakból
kiindulva nem csoda, hogy a
slam poetry ennyire népszerű hazánkban, és nem csak
a fiatalok körében. De mi is
az a „slam poetry” konkrétan? A slam poetry egy előadó költészeti verseny, amely
csakis szóban és leginkább
élőben hatásos. A múlt század nyolcvanas éveinek közepén jelent meg, mint önálló előadói műfaj Amerikában.
Ez egy modern költészeti stílus, amely csakis szóban és
leginkább élőben hatásos.
Nem versfelolvasás, mert első

hallásra is érthető a szöveg
és többnyire fejből mondják,
színpadi elemekkel tarkítva.
Nem színházi előadás, mert
nincs előzetes forgatókönyv,
bárki felmehet a színpadra.
Nem rap, mert nincs alatta
zene és nem is szükséges a
kötött ütemes lüktetés. Kicsit
mégis rap, mert az utca nyelvén szól, aktuális témákról,
hétköznapi emberektől, hétköznapi embereknek. Kicsit
mégis színház, mert az egyes
versek előre megtervezettek,
begyakoroltak és az előadók
a szavakon kívül egész testüket is bevethetik. Kicsit mégis vers, mert többnyire van
benne rím, hasonlat, metafora és egyéb költészeti elemek. Az egyetlen szabály,

hogy a slammernek három
perce van a színpadon a szavalásra, hogy érveljen, meggyőzzön, megnevettessen,
szórakoztasson, elgondolkodtasson és sikert arasson!
Mert bizony a produkciókat a
legtöbb esetben pontozza egy
közönségzsűri, így az est végén bajnokot is avatnak a legmeggyőzőbb produkciót nyújtó fellépő személyében.
A műfaj népszerűségét az is
mutatja, hogy a Slam Poetry
Magyarország közösségi oldalát eddig 18401-en kedvelték. Ez iszonyatosan nagy
szám annak tükrében, hogy
a slamet nem reklámozza a
tévé, nem sulykolja a rádió,
nincsenek óriásplakátok, és
a slammerek nem lépnek fel
dizájnos tehetségkutatókban,
vagy megismételhetetlennek
hirdetett showműsorok ezreiben. A slam a semmiből
született, és a fejekben, szívekben vert tanyát.
Természetesen nem csak
Budapesten létezik a slam.
Klubok vannak az ország

legtöbb nagyvárosában, de
már a vidéki kisebb települések is szerveznek ilyen eseményeket. Most pedig a mozgalom elért Kazincbarcikára
is, a Kocka Pub és Ételbárba,
méghozzá az ismert helyi közösségszervező, Hrabina Norbert munkájának köszönhetően. Az első Kazincbarcikai
slamversenyre február 17-én
kerül sor, a Kockában, ahol
„Teli szövegek” címen szeretnék havi szinten megismételni ezt az eseményt. Ebben
számítanak a fiatalokra, az
idősekre, az írókra, költőkre,
rapperekre, a rivaldafény kedvelőire, a pultnál ácsorgókra
és mindenkire, akit kicsit is
érdekel századunk kultúrája.
Bővebb információkat a hely
facebook oldalán találhatnak!
A fellépők jelentkezését szeretettel várják, de természetesen azokra is számítanak,
akik csak szurkolni, vagy simán szórakozni szeretnének.
Jár egy varázsszó is az estéhez: a belépés ingyenes!
SZI - BM

A málna és a vilmoskörte tarolt a gálán

■ Rekordszámú neve-

zés (1318 minta) érkezett az Ongai Kulturális
Egyesület által szervezett Quintessence
(VIII.) Pálinka- és Párlatversenyre.
Az eredményhirdetést impozáns külsőségek között január 20-21-én tartották Lillafüreden, a Palotaszállóban. A
verseny abszolút győztese az
Agárdi Pálinkafőzde, míg a
megmérettetés legjobb pálinkája a Shiszler Pálinkafőzde
Vilmoskörte pálinkája lett. A
33 nagyaranyérmes pálinka közül a társadalmi zsűri
tagjai választották ki a közönségdíjas pálinkát. Megnyitójában Tuzson Bence,
a Miniszterelnöki Kabinet-

iroda kormányzati kommunikációért felelős
államtitkára így
foga l m a zot t:
„Nemc s a k a
szép magya r
nyelv az egyedi a világban, hanem jó néhány más dolog mellett a
magyar pálinka is, hiszen
ez is egyedi, sajátosan magyar és minőségi. Nagyon
jó, hogy a pálinkának egyre jobb és egyre nagyobb a
megbecsültsége mind itthon,
mind a világban, és ma már a
pálinka nem kommersz ital,
kultúrája van és bekerült a
hungaricumok közé. „
A
Quintessence
Competition - korábbi nevén Ongai Pálinkaverseny

Fotó: Buzafalvi Győző

- az elmúlt években nem csak
hazánk, de egész Közép-Európa meghatározó pálinkaés párlatversenyévé nőtte ki
magát. Évek óta több mint
ezer minta érkezik a seregszemlére - hangsúlyozta Takács László versenyigazgató.
Most hazánkon kívül Romániából, Ukrajnából, Szlovákiából, Németországból,
Lengyelországból, Törökországból és Kínából 264 nevezőtől érkezett a versenyre
pálinka és párlat.

A társadalmi zsűri szavazata alapján a közönségdíjas
pálinka címet a Sáppusztai
Pálinkafőzde málna pálinkája kapta. A verseny abszolút
győztese az Agárdi Pálinkafőzde lett, míg az 1318 minta közül a szakavatott 28 fős
nemzetközi zsűri a Shiszler
Pálinkafőzde Vilmoskörte
pálinkáját ítélte a legjobbnak. A zsűri döntése alapján: arany oklevelet kapott
195 (14,7%), ezüst oklevelet
349 (26,5%), míg bronz oklevelet 400 (30,3%) pálinka
és párlat. A kereskedelemben kapható minták közül 33
champion, azaz nagyaranyérem került kiosztásra, míg
a magán- és bérfőzetőknél
31 kategória győztes minta
volt.
SZI - BGy
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Temetkezési iroda

KISCHEMICALS Gyártó és Kereskedelmi Kft.

Teljeskörű temetkezési szolgáltatás

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

Kurityán, Kossuth út 157.

Az alábbi munkakörbe keresünk munkatársakat:

Iroda: Herczeg Béláné
Tel: 06-20/805-28-76

382441

SÍRKŐKÉSZÍTÉS!
Ház, házrész eladás

Albérletet kínál

Barcika
vonzáskörzetében
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.

Kazincbarcikán Május 1 út 10. alatt 57 m2
2,5 szobás gázos lakás hosszú távra kiadó.
Bútorozottan 930 Ft/m2 bútor nélkül 810
Ft/m2 irányáron. Érdeklődni: +36-30/2294604.

Garázs eladó a Tavasz úti garázssoron Tel.:

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

Újkazinci részen dupla garázs eladó vagy

Kalodás tűzifa akció! Házhoz szállítva 3 kalo-

Tel.: 06-48/311-046.
06-20/529-1182.

kiadó. Tel.: 06-30/630-4028.

Putnokon a Királdi úton eladó felújítandó ház

da esetén fuvarmentes! Akác, tölgy, bükk kb.

Állat, növény

telekáron.850.000.- Ft 06-70/678-6066

Kaukázusi

kölyök
06-20/223-3248.

Lakáseladás

2017. FEBRUÁR 02-ÁN
NYITUNK!!!

kutyák

10 hónapos kitermelés!80x80x130-as kaloda
eladók.

Terményes hízók eladók. Tel.:
06-30/366-9932

6-7 hónapos kiskutyáknak fekete-fehér (zsi-

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

da esetén fuvarmentes! Akác, tölgy, bükk kb.
10 hónapos kitermelés! 80x80x130-as kaloda

építÉsi telek:

Pioneer, Syngenta januárban akciósan rendelhetők házhozszállítással. www.kukoricavetomag.hu
Tel.:06-20/980-4449

Eg y é b e l a d á s
Akció! Tüzifa az erdészettől eladó. Tel:
06-70/532-2021.

Eladó bükk,tölgy tüzifa kalo-

dába rendezetten rakva 11500.FT/m3(kaloda) Tel.: 06-20/9337465.

Tűzifa erdészettől 6 m3 ömlesztve konyhakészen 345x215x83 raktérben. Érd:
06-30/964-9571.
381908

Kalodás tűzifa akció! Házhoz szállítva 3 kalo-

Körbálás rétiszéna és némaka-

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

Akác, tölgy, hasított tűzifa szám-

eladó 2,8millióFt 06-30/852-3784

lával 11.500 Ft/m3 kiszállítással.
Hétvégén is!06-20/623-9069.

Pollack úton I.emeleti,2 szobás, jó állapo-

Akciós,-hasított tüzifa számlá-

tú lakás eladó. Ár: 4,6 M Ft. Tel.: 06-30/5157956.

4340

Ár: 14500 Ft Konyhakészen! Tel.:06-20/974-

Kukoricavetőmagok: Dekalb,

Jókai téren felújításra szoruló 2
szobás gázfűtéses lakás alkalmi
áron eladó! 06-70/315-34-86

Ár: 14500 Ft Konyhakészen! Tel.: 06-30/514-

nóros fekete apától) gazdát keresünk. Árban
megegyezünk. Tel.: 06-30/735-9930, Kazincbarcika Kurucz út 30.
csák eladókak. Tel.: 06-30/4726331

• Videós ingatlan közvetítés
(2% közvetítési díj)
• Adás-vételi szerződés készítése
• Teljeskörű CSOK és hitelügyintézés
• Devizahitelesek jogi képviselete

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

val: 13 EFT/m3 kiszállítással hétvégén is. Tel.:06-70/561-3996.

7078 vagy 06-20/973-6943

Vadnán építési telek eladó! Tel.: 06-30/4181980

Eg 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 tárgyat, teljes hagyatékot vásárolok korrekt áron. Kérem hívjon
bizalommal! Ingyenes kiszállás becsületes értékbecslés.
06-30/486-3578

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

Magas áron vásárolok festmé-

KAZINCBARCIKÁN A
LEGALACSONYABB KEZELÉSI
KÖLTSÉGGEL
Kazincbarcika, Egressy út 39.

Nálunk többet ér a pénze!

Eladó garázst keresünk a Derkovits téren.

TAPÉTA, HUNGAROCELL
SZAKÜZLET
Sajószentpéter, Kossuth út 200.

Garázs

Sajószentpéteren,
kitűnő helyen, áron alul, sürgősen
eladó két szintes, 125 m2 családi ház, rendezett telken. 13MFt.
06-30/336-7663

VAKOLAT ÉS HÕSZIGETELÕ
KÖZPONT

VALUTA
VÉTELELADÁS

HÁZÉPÍTÉS

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

(a K&H Bankkal szemben)

381918

FESTÉK-HÁZTARTÁSI BOLT

BELVÁROSI
PÉNZVÁLTÓ

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

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

Édesipari csomagoló pozícióba keresünk

Lelassult a gépe? Sokáig tölt a

Windows? Vállalom számítógépek javítását, telepítését, programok, vírus írtók telepítését. Tel.:
06-30/630-4028.

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

Női-Férfi fodrász Pogonyi Szil-

Gépkezelő és összeszerelő operátor mun-

Állás

katársakat keresünk alsózsolcai partnercégünkhöz több műszakos munkarendbe. Hos�szú távú munkalehetőség, versenyképes fizetés, Cafeteria, vidéki munkatársaknak munkába járás támogatása. Jelentkezés: az iroda.miskolc@adecco.com vagy személyesen a
Miskolc Szentpéteri kapu 80. 2. emelet címen.
Adecco Kft. 06-30/210-5584

Munkatársakat keresünk hosszú
távra Alsózsolcai munkahelyre:

Dohányboltba

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

ELADÓT

ÖSSZESZERELŐ

keresünk.
A fényképes
önéletrajzokat a
dohanymunka.
barcika@gmail.com
e-mail címre várjuk.

(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

381528

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

Ormosbányán 2szobás társasházi lakás

Suzuki Wagon R+ EGR szelep,

igényesen felújított, 6 hónap
garanciával 16E Ft, cseredarab
esetén csak 12E Ft. Utánvét megoldható. Tel.: 06-20/226-9169.

Sajószentpéter Kinizsi P út 2

es I.emeleti 1,1/2 szobás lakás eladó.: Tel.:
06-20/529-1182

Jármű alkatrész

MEZÕGAZDASÁGI ÉS
KERTÉSZÁRUHÁZ

381924

utcában eladó. Érd.: 06-20/487-2308.

Kazincbarcikán Kórházhoz közel 51m2-

PUSKÁS JÁNOSNÉ

1,5-2 szobást. Tel.: 06-70/231-5403.

Kulcslyukas ház teljesen felújítva a Barabás

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

Albérletet keresek március 1-től. Minimum

Nálunk többet ér a pénze!

Albérletet keres

381910

Gyertyaláng - Részvét Kft

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

381950

06-20/35-27-246

382485

Állandó ügyelet:

380606

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

nyeket, porcelánokat, benzinbiztonsági lámpát, régiségeket,
hagyatékot, felhúzós karórátzsebórát. Tel.: 06-20/247-1538.

Dániába keresünk tapasztalattal rendelke-

213.000 Ft bruttó fizetés, ingyen szállás, elő-

ző mezőgazdasági munkásokat, traktoroso-

Szolgáltatást kínál

kat, tehenészeket, sertésgondozókat (háztáji

leg megoldott. Sárvárra betanított munkásokat
keresünk több műszakos munkarendbe. Érd.:
06-20/224-0242, 06-30/791-0950

Idősek, betegek gondozását, felügye-

tudás feltétel. Jelentkezés: 06-70/949-0400,

vagy üzemi tapasztalattal). Alap angol nyelv-

letét vállalom, csak Kazincbarcikán. Tel.:

adrienn.paloczy@andreasagro.com

06-20/522-3074.

andreasagro.com

www.

Bejárónőt

keresek!
Megbízható
szuperhatékony segítségre van szükség
Sajószentpéterre. Jelentkezz bátran. A fizetés
mellé útiköltséget is kapsz! 06-30/915-2977
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Szuper ügyek

Hokinap Barcikán.

Kazincbarcikán is megünnepelték a
magyar hoki napját. A szellemeskedő találgatások elkerülése végett
megjegyeznénk, nem, ennek semmi köze a szűk másfél évvel ezelőtti
felnőttfilmnézős városi sikerhez. Sokkal inkább a Kazincbarcikai
Ördögök sportegyesülethez, akik e jeles alkalomból nemzetközi
jégkorongtornát szerveztek január 21-én.

Visszaszálló problémák: Sajószentpéter az ország csúcsán
■ Sok dologról híres
Sajószentpéter. Ezek
között van a bányászat
és üveggyártás hagyományainak őrzése, a
népi együttesei, valamint a szállópor.

Az utóbbiban olyan országos csúcsokat is tart a
város, amelyek révén valóban felkerült a térképre. A
szmogtérképre. Szent Péter
igazán szívén viselheti a róla elnevezett település sorsát, hiszen, ha már egy újabb
legényanyát nem tudott intézni az égi államkasszából,
valamit csak talált, amitől
igazán híres lehet a város.
Bár több éve hirdetnek ki
minden télen szmogriadót

Sajószentpéteren és környékén, most először vált abszolút bajnokká a szennyezett levegő terén a település.
Míg a fővárosban csupán a
393-as értékkel szerénykedik a légszennyezettségi
térképen (ez is 93-al a veszélyes szint felett van), addig Sajószentpéter neve felett ugyanitt a bűvös 747-es
szám szerepel, ami 534%-a
az egészségügyi határértéknek. Igazából ennél a szintnél már érdemes kétszer is
megfontolni, hogy mennyi
időre mozdulunk ki a lakásból. Úgy látszik ez a dolog országszerte hírértékűvé vált,
hiszen Sajószentpéter nevét
a legnagyobb híroldalak is

gyakran emlegetik az utóbbi
időben a téma kapcsán.
Persze a Sajó mentén mindenütt magas a PM10 szállópor koncentrációjának a
szintje. A hosszú távú, kardió jellegű mozgás kifejezetten ártalmas lehet, és
az sem sokat segít, ha egy

Deniz érdemelte ki a Barcikaart-díjat
■ Kazincbarcikán idén
két nappal előbb, január 20-án ünnepelték.
Az ünnep apropóján
rangos díjak kerültek
kiosztásra.

A rendezvény során kilenc
szakmai elismerést osztottak ki. Ezek közül a legrangosabbat, a Barcikart-díjat
Rizner Dénes kapta. Ha valaki most tanácstalanul ül a
sorok fölött, mert nem tudja
hová tenni a nevet, annak
a kedvéért eláruljuk, hogy
ez a kétszeres Fonogramdíjas magyar rapper, énekes
és dalszövegíró Deniz polgári neve. Persze nem csak
ő kapott kitüntetést. Hagyomány, hogy a Barcika Art
Kft. és az önkormányzat díjazza azokat a barcikai személyeket, akik az elmúlt éve
során egy-egy adott kategóriában a legtöbbet tették le az
asztalra. Ebben az esztendőben Hegedűsné Munkácsi
Mónika, a Barcika Art Kft.
kommunikációs központjának megbízott főszerkesztője vehette át Kazincbarcika

Közművelődéséért Kölcsey
Díjat. A Kazincbarcika Közművelődéséért Szakmai
Különdíjjal idén Heidrich
Zsolt művelődésszervezőnek, a Tourinform irodavezetőjének munkáját ismerték el. A Kazincbarcika

Közművelődéséért Művészeti Díjat 2017-ben a Flash
Táncstúdió kapta. A Kazincbarcika Közművelődéséért
Érték Díjjal a Kazincbarcikai
Pollack Mihály Általános Iskolát és tagiskoláit tüntették
ki. A Sajómenti Népművészeti Egyesületet jutalmazták
idei teljesítményéért A Kazincbarcika Közművelődéséért Civil Díjjal, míg A Kazincbarcika Közművelődéséért
Mecénás Díjat ebben az esztendőben Szabó György, a
Szabó Suzuki tulajdonosa,
vezetője vehette át.
Az átadottak közül a legrangosabb elismerés a 2007ben alapított Barcikart-díj,
amelyet minden évben egy, a
városhoz kötődő, annak hírnevét öregbítő személy, vagy
közösség vehet át, a művészetekben, vagy a kultúra
terén nyújtott tevékenysége
jutalmaképp. Idén a közkedvelt rapper Deniz vehette át
a város polgármesterétől és
alpolgármesterétől a megtisztelő kitüntetést.
SZI - BM

sálat tekerünk a szánk elé.
Inkább kis időre hagyjunk
fel a kocogással, és figyeljük
a szmogtérképet!
A sajószentpéteri kétes dicsőség oka nem pusztán az
áthaladó forgalomban keresendő, vagy a rengeteg kazánban, ahol szilárd tüzelőt

égetnek. Ennek sokkal inkább geográfiai okai vannak. A Sajó völgye ugyanis
Magyarország legnehezebben kiszellőző vidéke. A
Sajó-völgy főként észak-déli fekvésű, alacsonyan fekvő
vidék, amit dombok öveznek szinte mindenfelől, így
a szelek nehezen tudják csak
kitisztítani a levegőjét. A
környezeti tényezők ellen
pedig vajmi kevés dolgot lehet tenni. Azt tanácsoljuk,
mindenki tartsa be a hatósági szervek által közzétett óvintézkedéseket addig, amíg
a levegő szennyezettsége újra a normális határérték alá
nem csökken.
SZI - BM

A magyarországi szaléziak
tartományi ünnepe szombaton
■ A tavaly ősszel átadott új intézményben,
a kazincbarcikai Don
Bosco Sportközpontban rendezik meg a
magyarországi szaléziak tartományi ünnepét január 28-án, szombaton délelőtt 11 órai
kezdettel.

E kiemelkedő rendezvény
valamennyi eseményének a
Don Bosco Sportközpont ad
majd otthont. A nagyszabású program délelőtt 11 órakor ünnepi szentmisével
veszi kezdetét, melyen közreműködik a Szent Család
Kórus. Agape fél 1-kor. Az
ünnepi műsor és a díjátadás
délután fél 2-kor kezdődik.
Ezen fellépnek a Don Bosco
Általános Iskola, Szakiskola, Középiskola és Kollégium, valamint a Szalézi Szent

Ferenc Gimnázium diákjai.
A programot követően rendezik meg a fiatalok ünnepét
a Don Bosco Sportközpont
valamennyi helyiségében –
adta hírül P. Vitális Gábor
SDB tartományfőnöki vikárius.
SZI - BGy

Új ásvány Rudabányáról
Magyarország jelenlegi területén eddig 9 ásványt fedeztek fel a tudomány számára. A
legfrissebb Rudabányán került

elő. A rudabányait típuspéldányát a Herman Ottó Múzeum
ásványgyűjteményében helyezték el.
SZI
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Oktatást vállal

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

Orosz nyelvből tanítást vállalok minden szinten, nyelvvizsgára felkészítést. Rugalmasan
tudok alkalmazkodni. Tel.: 06-20/590-6949.

Gyakorlattal rendelkező, önállóan dolgozni tudó autószerelőt keresünk. Jelentkezni
az autoszerelomuhely75@gmail.com email címen lehet.

Betanított munkásokat kere-

Bolti eladó, Boltvezető, Szakács, Cukrász,
Pincér, Vendéglátásszervező-Vendéglős, Vendéglátó Eladó, Aranykalászos Gazda OKJ tanfolyam. 06-70/524-6166. www.oktatohazkelet.

sünk folyamatos munkavégzésre
Kazincbarcikán. Tel.: 06-48/512907.

MTI Fotó: Kallos Bea

hu (E-000937/2014/A001-A011)

SEGÍTS VELÜNK
A SZINYEISEKNEK!

Kazincbarcikai zöldségesbe keresünk
azonnali kezdéssel szakképzett eladót. Tel.:
06-70/365-4776.

APM Personal GmbH keres Németországba
festésben, hőszigetelésben, korrózióvédelemben jártas munatársakat német bejelentéssel.
zoltan.timar@apm-personal.com

Fiatalok támogatásával foglalkozó civil szervezetként úgy gondoljuk, hogy valamilyen formában
nekünk is részt kell vennünk az olaszországi tragédia érintettjeinek megsegítésében. Társadalmi felelősségvállalás keretében egyesületünk felajánlásokat gyűjt, melyeket transzparens
módon eljuttatunk a Szinyei Merse Pál Gimnáziumnak és a tragédiában érintett családoknak.

Vegyes
Kultúr Kuckó Szemere Bertalan

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 tészta, különféle gyorsfagyasztott,
készre sütött termékekkel és
ezen kívül sok minden mással is
várjuk kedves vásárlóinkat. Nézzen be hozzánk!

Digitális Nemzedékért Egyesület
számlavezető bank: MKB Bank Zrt.
bankszámlaszám: 10300002-10669113-49020019
közlemény: Szinyei MPG felajánlás
PayPal felajánlási lehetőség:
382305

https://www.paypal.me/digitnemzedek

Az adományokkal kapcsolatban minden további kérdésre kizárólag az egyesület jogosult választ adni.

A FLASH Táncstúdió BEIRATKOZÁST HIRDET

a 2016/2017-es tanév II. félévére
• Modern
Modern- és divattánc
(5 éves kortól)
• Hastánc
(14 éves kortól Kazincbarcika)
• Társastánc (Kazincbarcika)
• 30 év felettiek Moderntánc
csoportja (Kazincbarcika)

Beiratkozás
Beir
irat
atko
k zá
zás
s Kazincbarcika:
Ka
aziinc
ncbarcika:
Flash
Táncstúdió
(régi
Híd étterem)
Oltalom Tagóvoda
3700
Kazincbarcika,
3780 Edelény, Miklós Gy. u. 3.
Dózsa Gy. u. 26.
2017. 01. 30.- 02. 08.
2017. 01. 30.- 02. 10-ig
minden hétfőn és szerdán
hétfőtől péntekig
15:00 - 18:00-ig minden
16:00 - 19:00-ig minden
egész órában
egész órában

Beir
Beiratkozás
iratkozás Edelény:
Edelén
ény:
y:

N HOROSZKÓP 5. HÉT (2017. január 30-tól február 5-ig)

AUTÓMENTÉS
6 tonnáig
0-24 óráig

Kazincbarcika, Egressy B. utca 32.

381914

FEBRUÁR 3-ÁN PÉNTEKEN!
H-P: 8:30-17:30, Szo: 8:00-13:00

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: 2017/4. 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.
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- Gépi földmunka
- Beton
- Homok, sóder,
föld

30/542-42-33
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Érdeklődni: 06-70/333-5907 Bencs Zoltán táncpedagógus
Kos - Ha segítségért fordulnak Önhöz, legyen ideje leülni
és beszélgetni mások problémáiról. Ez az időszak Önnek
is hozhat nehéz helyzeteket, így
nem árt, ha többekkel is jó viszonyt ápol.
Adjon nekik lehetőséget, hogy kifejtsék
a véleményüket. A türelem meghálálja
önmagát.
Bika - Energiáit az új
lehetőségek
felkutatására
fordítsa, járjon nyitott szemmel
és ragadja meg a kínálkozó
alkalmakat. Ezt a jó tanácsot
a szerelem terén most ne alkalmazza. A
csillagok állása nem az érzelmi impulzusok szabad áramlásának kedvez, hanem
a kreativitásnak.
Ikrek - A szerelemben óvakodjon a légvár építésétől, maradjon csak a realitás talaján.
Munkája során is fogadja meg
ezt a tanácsot, most nem az
álmodozás ideje van. Kemény munkával
azonban elérheti céljait. Mindemellett
figyeljen az egyensúlyra! A családját ne
hanyagolja el, mert számítanak Önre!
Rák - Még önmagát is meg
fogja lepni azzal, hogy milyen
jó ütemben halad teendői
elvégzésével. Egyedül a csillagok kavarhatnak be Önnél,
ugyanis a hét közepén hangulatingadozóvá és fokozottan érzékennyé válik,
ami miatt azt érzi, mintha az egész világ
összefogott volna Ön ellen.

Oroszlán - A héten a csillagok nem igazán engedik
meg Önnek a tétlenkedést.
Nem csak, hogy cselekvésre
sarkallják majd, hanem zűrös
ügyek megoldására is. Csodavárás helyett
mindenképpen menjen is utánuk! A hét
romantikát és szenvedélyt ígér, különösen
akkor, ha nyitott a kezdeményezésre.
Szűz - A csillagok igyekszenek
Önt tehermentesíteni azért,
hogy a fontosabb dolgokra
és ugyanakkor önmagára is
jusson elég ideje és ne csak
azt érezze, hogy állandóan robotol és alig
akad valami öröme az életében. Rengeteg
munka vár Önre a héten, de szerencse,
hogy bírja a terhelést.
Mérleg - Sokan szeretnék
elcsábítani, de csak akkor
engedjen, ha biztos benne,
hogy az illető valóban a szíve
választottja. Ha párkapcsolatban él, számoljon a következményekkel. A
napokban más területeken is megnőnek
a lehetőségei, főleg a karrierben, esetleg
a tanulmányai terén.
Skorpió - Komoly döntéseket
kell meghoznia, ezért ne a
megérzéseire
hagyatkozzon, hanem a józan eszére.
A szélsőséges gondolkodástól
óvakodnia kell, mert elronthat mindent.
Ahogy közeledik a céljai eléréséhez, egyre
türelmetlenebbé válik. Ne kezdjen kapkodni, mert így csak hibázni fog.

Nyilas - Szeretteire minden
helyzetben számíthat és biztos
lehet a barátai támogatásában
is. A gondokat most tegye
félre és élvezze az élet kínálta
lehetőségeket. Nincs más dolga, mint
követnie az Ön előtt megvilágított utat.
Csak ne essen pánikba attól, hogy
küszöbön vannak az álmai.
Bak - Ha nagyobb figyelemre
vágyik, ne erőszakkal próbálja
kiharcolni. Ha a háttérben
állva megmutatja, lehet Önre
számítani, kivívhatja ugyanúgy
az elismerést. Ez ráadásul sokkal hoszszabb távon jelent majd megbecsülést,
hiszen megdolgozik érte. A csillagok
állása a szerelemhez is kedvező!
Vízöntő - A következő napokban szüksége lesz arra, hogy
biztos háttere legyen, ahol
megnyugodhat, ezt csak a
családja biztosíthatja. Ahogy a
hétköznapjait is elkerüli az unalom, úgy
a szerelmi életét is. A szingliknek ez az
új partner lehetőségét vagy az izgalmas
randevúkat jelenti.
Halak - Kiegyensúlyozottnak
érzi magát, derűlátó és lelkes.
A kisebb gondoktól eltekintve
nem is lesz olyan rossz ez az
időszak. Kifejezetten elemében
lesz, tele erővel, energiával. Habár hajlamos elábrándozni a havas táj látványában,
vigyáznia kell az ízületeire, öltözzön
melegen.
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Szuper ügyek
■ Egy új születés, egy
apró szikra fellobbanása mindig a remény, és
a megújulás varázslatos jelképe.

Amikor sejtek hihetetlen tömegének megfejthetetlen
rendszeréből új élet sarjad.
Ilyenkor nem csak a szülőket
érinti meg ez a csoda, hanem
azokat is, akik szintén részesei ennek a fantasztikus eseménynek: családot, barátokat,
de valószínűleg még az egészségügyi dolgozókat is, akiknek
az asszisztálásával sarjadt új
élet. Azonban, ha egy olyan
jellegzetes pillanattal köthető össze a születés, mint például az új év első napja, akkor

hirtelen sokkal tágabb kört érdekel a dolog. Több embert jár
ár a megújulás és reménykedés szelleme, és érzi picit magáénak is az egész csodát. Így
történt ez idén Kazincbarcikán
is, ahol január 1-én napvilágot
látott a megye első újszülöttje.
Bár ebben az esetben a „napvilágot látott” tényleg csak
metaforikusan értelmezhető,
a baba legfeljebb a későn felengedett tűzijátékok elillanó
fényeit láthatta , hiszen hajnali
2 óra 25 perckor érkezett. Mihály Alexandra lett a megyénk
első újévi babája a Kazincbarcikai Kórházban. Súlya 3390
gramm, hossza 50 centiméter. Ugyan a szülés nehéz volt
- szombat hajnalban kezdődtek az anyukánál a fájások, de
a kicsi csak vasárnap hajnalra
lett meg – ám hála istennek a
baba és a mama is szerencsésen átvészelték a procedúrát.
Mindkettőjüknek sok boldogságot, és egészséges életet
kívánunk!
SZI - BM
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György Katolikus Gimnáziumban. A makettkiállításon - versenyen kívül - wargame és
kisvasút-bemutató, látványmakettezés és nagy börze lesz. Belépődíj nincs, mindenkit
szeretettel várnak a szervezők. Részletek a makettfesztival.com címen olvashatók,
vagy a Makettfesztivál Miskolc facebook oldalon.

Téli egészség: mikor hanyagoljuk a szaunázást?

■ Télen, a hőmérő alját

ostromló mínuszokban,
nincs is jobb dolog az
olyan kényeztetésnél,
ami egyaránt a testet
és a lelket is felmelengeti.
Sokan ehhez teafüveket
vásárolnak, vagy csak puha
takaró alá bújnak, és megnéznek egy jó filmet. A szaunázás azonban nem csak
az érrendszerre van jótékony hatással, de a meleg
serkenti a bőr felső hámrétegének cseréjét, így az hatékonyabban szellőzik. A
szaunázás megtisztítja szervezetünket a méreganyagoktól, segít a fogyásban és az
alakformálásban, bőrünket
látványosan megszépíti és
hozzájárul feszességének,
üdeségének megtartásában
vagy visszanyerésében.

Ám, mielőtt mindenki
fürdőköntöst ragadna és
felkeresné a legközelebbi
wellnesst, nem árt néhány
dolgot tudni. Például azt,
hogy a betegség és a szaunázás nem jönnek ki túl jól
egymással. A már megfertőződött betegnek a szaunázás
hatására, ami ugye hőséggel
és hideg ingerrel jár együtt, a
betegség különösen heves lefolyásúvá alakulhat. Ha már
tapasztalhatók az influenza,
vagy az influenzára emlékeztető fertőzés tünetei, akkor azt ajánljuk, hogy csak
ezek megszűnése után látogassunk el ismét a szaunába,

de akkor már kifejezetten
ajánlott, hogy a még esetleg
a szervezetben maradt, betegséget előidéző anyagok is,
amelyeket némelyek még sokáig nem tudnak leküzdeni,
az izzadással együtt eltávozzanak a szervezetből.
A nátha ellen sem túl jó
a szauna. Sőt, igazából már
a látványos orrfolyásra sem
javallott a túlzott meleg,
ugyanis a szervezetünkben
lévő váladékot porlasztja, így
az nem tud megfelelő tempóban kiürülni. Ennek hatására arc-, vagy homloküreggyulladás is kialakulhat.
Más szóval, ha egészségesek vagyunk, akkor a szauna segíthet szinten tartani,
sőt fokozni ezt. Ha azonban
betegek vagyunk, nos, akkor
marad a tea és a meleg ágy.
SZI - BM
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KAZINCBARCIKA, Vasvári tér 1. (Kultúr Kuckó), Egressy út 43. (Szinkron Műszaki üzlet)
SAJÓSZENTPÉTER, Kossuth út 200. (Puskás Festék Szaküzlet)

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

Az alábbi munkakörbe
keresünk munkatársakat:

382480

Tartályparki
rendszerkezelő
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

380607

Barcikai kislány lett az év első újszülöttje

Makettfesztivál. Makettfesztivált tartanak február 18-19. között a miskolci Fráter
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Házhozszállítás: 48/820-386, 30/467-9659
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Komplett szemüveg készítés esetén

Az akció 2016. december 01-től 2017. január 31-ig érvényes!
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INGYENES JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT
és alternatív vitarendezés
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Az Észak-Magyarországi régióban 22 jogpont irodában, Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyében 11 irodában működik ingyenes jogsegélyszolgálat. Munkavállalók, munkáltatók, és vállalkozások egyaránt igénybe vehetik az ingyenes személyes, telefonos,
online, e-mailes jogi tanácsadást a munkajog, társadalombiztosítási jog, társasági-cégjog, adójog témakörökben. Új szolgáltatás az alternatív vitarendezés, döntőbíráskodás, melyet szintén ingyenesen vehetnek igénybe az érdeklődők.
JOGpont irodák:
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FRISSEN SÜLTEK
Ü
• HAMBURGEREK • GYROS • TORTILLA
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Dr. Bratu Tamás
Dr. Iván Zsolt

INGYENES ORVOSI SZEMVIZ S G Á LAT*
Rendel: Dr Hobaj Ildikó szemész főorvos /Kazincbarcika/ Bejelentkezés:
ejelentkezés: 06 30/206-3354
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3860 Encs, Petőfi u. 62.
szerda: 14:30-18:30
3752 Szendrő, Hősök tere 1. szerda: 14:00-19:00

További információ, jogpont irodák elérhetősége,
az ügyfélfogadás rendje:
www.jogpontok.hu
Ingyenesen hívható Zöld szám:
06-80-77-88-00
E-mail: jogpontok@kisosz.hu
381916
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MEZŐKÖVESD GYÓGYFÜRDŐN HŰTŐGÉPSZERVIZ
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

381604
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>Fókusz Optika
ka 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

379176

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

382446
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Hűtőgépek, klímaberendezések
javítása, beüzemelése, telepítése
Háztartási gépek javítása
Dojcsák László•Kazincbarcika, Deák tér 13.
06-30/399-6599

PANNONJOB KFT.

Székesfehérvári munkalehetőség!

INGYENES SZÁLLÁSSAL
Br. 160000 Ft alapbér,

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

06/20/336-3803

382288
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Kölcs.-közv. eng. nyilvántartási szám: 4376-4./2003
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ÚJDONSÁGAINK FEBRUÁRTÓL:
~ pikáns karaj bundában
ÖZŐ
R
~ juhtúrós sztrapacska
Ö
S
PUB ~ kolbásszal töltött tarja rántva
Kazincbarcika,
~ sátán vacsorája
Széchenyi út 91.
~ bolognai spagetti
VÁLTOZATLAN
kriglietelbar.hu
i lb
krigli-söröző ~ babgulyás
ÁRAK!
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Krigli
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