Barcika 08. hét

386562



HAJDÚSZOBOSZLÓÉS KÖRNYÉKE
KAZINCBARCIKA

Kulturált kiszolgálás, korrekt ár,
HOGY 6 FŐVEL is jól járjon; utazzon
féláron!
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Új biciklis szabályok

A biciklizés kifejezetten egészséges, gondolnánk. Azonban
ez nem feltétlenül igaz. Ha
nem tartunk be bizonyos szabályokat, az egészségre igencsak káros lehet./3. oldal

Fotó: SZI

Égig érő lakásárak

Jelmezbuli. A legkisebbek is farsangoztak Kazincbarcikán. Az óvodák és bölcsődék által

Kazincbarcikán, minden észérv ellenére még mindig magasan vannak a lakásárak. Mik
lehetnek a tendencia okai?
/5. oldal

rendezett mulatságokat a jókedv és a hercegnők jótékony uralma jellemezte. Fotónk a Kazinczy
Ferenc Általános Iskolában a Mesevár Tagóvoda közös farsangi rendezvényén készült.

CAPOEIRA / KICK-BOX

SZÁRAZ-SPORT

AEROBIC EDZÉS
a küzdősportok elemeivel
ötvözve

Kazincbarcika, Egressy út 24. (a volt Slack Sport)

MINDEN, AMI SPORT!

ÓRIÁSI AKCIÓ!
385251

ZSÍRÉGETÉS, ALAKFORMÁLÁS, KOORDINÁCIÓS
KÉPESSÉGJAVÍTÁS, FITTEN TARTÁS, ÖNBIZALOM
NÖVELÉS, FESZES IZOMZAT, STRESSZ LEVEZETÉS

Kazincbarcika,
Hotel Lukács
Mátyás Király u. 50.

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

21 000 Ft/ m3-től
Kalodás tűzifa 11 000 Ft/ m3-től
Telefon: 06-30/677-66 55

Gösser Pizzéria

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

• 2017. 02. 25. /szombat/ 10-18 ó.
• 2017. 02. 26. /vasárnap/ 10-17 ó.

www.facebook.com/gosserpizza

KAZINCBARCIKA FATELEP

379757

386802

386560

386504

Szuhakálló futballpálya mellett

06-20/669-7017

"Pumpi" DUGULÁSELHÁRÍTÁS
Kazincbarcikán és vonzáskörzetében!
Kedvező árak, 20 km-es körzetben
díjmentes kiszállás.
Tel: 70/456-3337

386568

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

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

386553

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

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

KERESS MINKET A FACEBOOK-ON IS!

386557

Flandona Kft.

387037

Helyszín: Kazincbarcika, Don Bosco Sportközpont

386943

ADIDAS, NIKE, PUMA,
RIDER, IPANEMA, REGATTA, JOMA,
CONVERSE, REEBOK,
HELLY HANSEN, O’NEILL

SSipter
ipter Imre AAerobic
bi és
é Fitness
Fit
tréner
t é 06
06-30/418-1980
30/418 1980
Edzések: minden héten kedden és csütörtökön
18 órától 19 óráig!

NYITÁS: 2017. március 01-én
CSAK A LEGJOBB MÁRKÁK:
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386581

Sikkens alkalmazástechnika
Teljeskörű biztosítási
ügyintézés!

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

ÉLIM Szolgálat
Nyugdíjasok, rokkantnyugdíjasok részére

395 Ft/nap

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



386559

fix fizetéssel plusz bónuszrendszer.
Adatbázist, szoftvert, telefont mi
biztosítunk. Jelentkezni: Nándori Renáta
+36-20/538-3854 info@noniking.hu

386926

Telefonos
értékesítői munka,

HŰTŐGÉPSZERVIZ

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

386551

4 féle menü, eldobható edény, házhoz szállítással.

BELVÁROSI
PÉNZVÁLTÓ

VALUTA
VÉTELELADÁS

KAZINCBARCIKÁN A
LEGALACSONYABB KEZELÉSI
KÖLTSÉGGEL
Kazincbarcika, Egressy út 39.

386564

Nálunk többet ér a pénze!

Nálunk többet ér a pénze!

SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS

HÁZÉPÍTÉS

MEZÕGAZDASÁGI ÉS
KERTÉSZÁRUHÁZ
FESTÉK-HÁZTARTÁSI BOLT

•kőműves
•gipszkarton
munkák,
szerelés,
•festés,
•hideg-meleg
•hőszigetelés, burkolás!

TAPÉTA, HUNGAROCELL
SZAKÜZLET
Sajószentpéter, Kossuth út 200.

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

VAKOLAT ÉS HÕSZIGETELÕ
KÖZPONT

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

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

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

Hitelügyintézés!

(a K&H Bankkal szemben)

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

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

TÉL VÉGI AKCIÓ
Minden bútor és lámpa

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

PUSKÁS JÁNOSNÉ

teljes körű kivitelezéssel,
CSOK felhasználással is!
Vállalunk továbbá szakipari
épületfelújítási munkálatokat:

10-50%

kedvezménnyel!

Akció 2017. február 22-tõl,
a készlet erejéig tart!

387041

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

Tel.:

06-20/910-7636
20/ 412-5808
Kazincbarcika,
Ózdi út 3.
ÉRV II. telep

386541

13 méteres fényezőkabin - hőkamra
személygépkocsik, kamionok,
autóbuszok teljes- és
javítófényezése.

386543

Komplett szemüveg
készítése esetén féláron
választhat
kereteink közül.

386897

50 %

-50 %

386544

Szemüvegkeret

Az akció 2017. március 01. - május 31. között, vagy a készlet erejéig érvényes!

Megéri, ha régi
keretét újra cseréli!

Lengyel szén

(6500 kcal, 7%
hamutartalom)

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.

folyamatosan kapható!

Az alábbi műszakos munkakörbe keresünk munkatársakat:

Felújítás valós garanciával!
Kőműves munkák
Festés és mázolás
Villanyszerelés
Hideg és meleg burkolás
Vasipari munkák
3704 Berente, Bem József u. 2.
Tel: 48/310-293, 70/331-38-99
berentenonprofitkft@gmail.com

1565481/51756

386256

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

(Nemzetközi gyakorlattal nyerges szerelvényre sofőrt keresünk!)

386202

Tel.: 06-30/415-2428

Laboráns
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Szuper ügyek
RÚZS
Sárm
Olvasom, hogy Bill Clintont választották meg minden idők
legkarizmatikusabb amerikai
elnökének. Pedig ahogy a cikk
is írta, ezen a poszton azért elég
szoros a verseny, hiszen kisugárzás szempontjából Clinton
Kennedyt, Reagant és Obamát
is maga mögé utasította.
Vakargatom a fejem ezen a mérésen, mert bizony így távolból,
európai szemmel nem biztos,
hogy a legjobb pasik köré sorolhatjuk az első ránézésre is kicsit túl amerikai külsőt. Ha belegondolok, nem egy Alain Delon a
még fiatalabb szériából és hogy
kedvezzünk a korunk színészeiért rajongóknak is, hát bizony
Brad Pitt sem.
De akkor mégis mit tud a volt
elnök, hogy lepipálja a világ történelem nagy férfi bálványának
tartott Kennedyt is? Az írás szerint akik találkoztak vele élőben
azt mondják: olyan szuggessziós
képessége van, amelyet a pszichológusok is csak ámulva néznek. Clinton képes rá, hogy egy
beszélgetés során 92 százalékos
mértékben tartsa a szemkontaktust a másikkal. Ha az ember magából indul ki, rögtön érzi
micsoda csúcs teljesítmény ez,
hiszen bármennyire is kíváncsiak vagyunk a másikra a néhány
másodperc után kezd lanyhulni
az érdeklődésünk. Ami kiül az
arcunkra egy izom rándulással,
egy pislogással és oda is a hatás.
De talán ettől is fontosabb, hogy
Clinton társaságában lévő emberek úgy érzik, mintha rajtuk kívül
senki más nem lenne fontos az
adott pillanatban, csak ők.
De honnan jön ez a varázserő?
Mielőtt azt gondolnánk, ezt csak
kiválasztottaknak osztotta a
sors a születéskor, akkor csak
emlékezzünk vissza az iskolai
osztálytalálkozónkra, ahol szembesültünk azzal, nem a szürke kis
eminens éltanuló vitte a legtöbbre. Hanem az a társunk, akire akkor is rátapadt a szemünk és figyelmünk, ha nem akartuk, mert
valahogy magára vonta azt.
A karizmatikus személyiség
ugyan a metakommunikáción,
a testbeszéden keresztül érvényesül, mégis a bensőnket adja vissza. Hiába a magas IQ, az
iskolában megszerzett tudáshalmaz, ha mentálisan nem vagyunk rendbe. És itt nemcsak az
agyon csépelt belső hitről van
szó, mert önismeret nélkül az
nevetséges önhittséggé válik.
Hanem arról, hogy tisztában vagyunk az emberi dolgokkal, érdeklődéssel, toleranciával állunk
a világ és magunk felé.
És hogy tanulható-e karizma?
Szerintem igen, bár iskolában
ezt nem oktatják. Valahogy magunknak kell eljutni oda, hogy a
mélyből előbányásszuk azt és
nevelgessük egy életen át.
SZI – Maros Éva

Disznótor svábosan. Szombaton 18.00-tól a Don Bosco

Sportközpont rendezvénytermében Sváb Disznótort tart a Kazincbarcika Város Német Nemzetiségi Önkormányzata. A rendezvényen igazi
sváb ízeket kóstolhatnak az érdeklődök: a terítéken hercegkúti disznóságok és vecsési savanyúságok is lesznek, németes szájíz szerint.

Nindzsák, hercegnők és farsangi fánkkóstolás

■ A február a farsango-

zásról szólt a gyerekek
körében Kazincbarcikán.

„Te kéményseprő vagy?
Nem. Akkor batman? Nem.
Esetleg Dart Vader? Nem. Akkor mi? Hát Kovács Zolika.”
–hangzik a régi farsangozós
favicc. A fánkok és maskarák
ünnepe nem csak a felnőttek
télűző fesztiváljait hozza magával, de a gyerekeknek is kiváló szórakozási lehetőséget
nyújthat. Valószínűleg kiskorunkban mindannyian vártuk ezt az ünnepet, ha másért
nem is, a kötelező finomságok

és játékos vetélkedők miatt
mindenképpen.
Azonban már a múlt században is elterjedt szokás volt
olyan
iskolabálokat rendezni
febr uá r b a n,
ahol a
g yerekek egy napra beöltözhettek
kedvenc mesehősüknek, vagy
egyéb ötletes jelmezt húzhattak magukra. Gyerekkorom
legérdekesebb jelmezét én is

egy ilyen farsangi mulatságon láttam. Egy kissrác hétköznapi ruhában végigsétált
a közönség előtt, kezében egy
madzaggal, amin
egy papírból
hajtogatott
anyacsavar volt.
Mikor a
konferanszié bejelentette,
hogy most egy csavarhúzó jelmezt láthattunk, csak értetlenül nézte mindenki a produkciót, aztán pár perccel később

feltört a hangos nevetés.
Kazincbarcikán azonban
nem csak az iskoláskorúak
szórakoztatására gondoltak,
hanem az óvodák és a bölcsik
nebulóit is bevonták a mókába, intézményenként különkülön. A farsangolás során
népszerűek voltak a cica és a
hercegnő jelmezek, de szerepeltek rendőrök és nindzsák
is a felhozatalban. A jelmezbemutatókat követően táncos program és fánkkóstolás
szerepelt a programtervekben, a hagyományoknak
megfelelően.
SZI - BM

Égig érő lakásárak: mi áll a tendencia mögött?
■ Van, ahol emelked-

nek, van, ahol ereszkednek a lakásárak. Kazincbarcika leginkább
stagnálnak a tetőponton.
Különös telefonhívást kaptam nemrégiben. A szám privát, a téma közérdekű volt.
Egy régi jó ismerősöm hívott
fel Németországból. Öt éve
dolgozik kint, de lassan szeretné megvetni a lábát itthon, így nézelődött a helyi
lakáspiacon. Elhűlve tapasztalta, hogy Kazincbarcikán a
lakásárak és az albérletárak
is elszabadultak a korábbiakhoz képest. Megkérdezte
tőlem, hogy én, mint újságíró, mivel indokolnám azt,
hogy egy olyan városban is
jócskán növekedtek az ingatlanárak, ahol viszonylag
nagy az elvándorlás, és sok
az üres lakás. A válaszom
prózai volt, hiszen semmit
nem tudtam a dologról, de
utánanéztem, és úgy gondoltam, az eredmény megér egy
cikket is a témában.
Az egyik legnagyobb ingatlankereső oldal találatai
alapján jelenleg 83 lakás eladó Kazincbarcikán. Ebben

nincsenek benne a családi
házak, valamint azok a lakások, amiket csak helyi
szinten hirdetett meg a tulaja, vagy csupán kitett egy
méretre vágott kartonlapot
az ablakba és ráírta az „ELADÓ” feliratot. Ha számba
vesszük Kazincbarcika lakótelepeinek a számát, ráébredünk, hogy ez a 83-as szám
valóban nem kevés. A Csongrádban lévő
Szentesen, ami
hasonló lélekszámú település, ez a
szám csupán 32,
míg a szintén Barcika méretű Jászberényben mindössze 18. Azt érdemes hozzátenni, hogy Miskolcon ez
a szám eléri az 1000-et is,
így valószínűleg a környék
sajátossága az ekkora fokú
elvándorlás.
A kereslet-kínálat alapvető törvényei szerint minél több az ingatlan, annál
lejjebb kúsznak az árak.
Azonban Kazincbarcikán az
árak stagnálnak, sőt, néhol

emelkednek. Míg Esztergomban egy első emeleti 54
négyzetméteres felújított
téglalakás a belváros közelében 8 millió forintba kerül, addig ugyanez Kazincbarcikán hétmillióba. Bár
megyénk sok szép, sőt utánozhatatlan környezeti sajátossággal rendelkezik, talán
mégsem vehetjük egy kalap
alá a Dunakanyar ékszerével ingatlanárak
szempontjából. Vagyis, úgy tűnik,
hogy mégis,
ami kifejezetten meglepő.
Bár a CSOK és
egyéb igénybe vehető kedvezmények is nagyban befolyásolták a lakáspiacot, az Otthoncentrum
ingatlaniroda véleménye
szerint más is áll a dolog
hátterében. Észrevételeik
szerint számos vidéki nagyvárosban is megjelentek a
befektetők, sőt egyes borvidékek központjában már a
turistákat célzó, rövid távú
lakásbérbeadás is megjelent.
A növekvő forgalom és a vele járó áremelkedés sok esetben a befektetői keresletre

vezethető vissza, de a sajátcélú vásárlások is megszaporodtak. a legtöbben felújított,
panelprogramon átesett panellakások iránt érdeklődnek. A leginkább keresettek
az egyedi mérős, távfűtéses
panelek, melyek még a téglalakásoknál is kapósabbak,
mivel ez utóbbiak általában
idősebbek, és rezsiköltségük
sem feltétlenül kedvezőbb. A
befektetők nagyjából 10 százalékot tesznek ki a piacon,
akik főleg bérbeadás céljára
vásárolnak. Ennek ellenére szűkös a bérlakások kínálata, pedig albérletkereső sok van. Ez a tendencia
Miskolcon a legnyilvánvalóbb, ahol országos szinten
is kiemelkedően sok lakás
cserél gazdát évente, és ez
hatással van a környező városok ingatlanáraira is. Ennek köszönhetően, bár Duna helyett Sajó csordogál a
kertek alatt, az árak
is felveszik a versenyt a
nyugati területekkel. Aki
esetleg még mindig nem értené a jelenséget, az nyugodjon meg, valószínűleg nincs
ezzel egyedül.
SZI - BM
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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

Felsőtelekes központjában családi
ház kiadó vagy eladó esetleg csere Sajószentpéteren vagy Kazincbarcikán értékegyeztetéssel. Tel.:
06-70/421-5128.

L a k á se l a d á s

• Videós ingatlan közvetítés
(2% közvetítési díj)
• Adás-vételi szerződés készítése
• Teljeskörű CSOK és hitelügyintézés
• Devizahiteleseknek tanácsadás

Eladó Kazincbarcikán, a Babits
Mihály úton, IV. emeleti, 35m2es, főzőfülkés, kész panelprogramos, tehermentes, felújítandó
lakás. Ár megegyezés szerint.. Tel.:
06-30/330-7331.

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

Eladó 2 szobás 56m2-es -, III.
emeleti erkélyes, jó állapotú lakás
a Pollackon 5,5M Ft-ért. Tel.:
06-20/573-6019.

Azonnali készpénzfizetéssel vásárolunk lakásokat! (Felújításra szoruló,
vagy jelzáloggal terhelt előnyben)
Tel.: 06-70/315-34-86

Sajóivánkán 24m2-es borospince
a pincesoron eladó. 15 éves tégla
építésű. Ár alkuképes 1,2M Ft. Tel.:
06-20/222-8477

Üdülő, hétvégi ház
Eladó a Bodor dűlőben egy kőház
nyaraló. Konyha, ebédlő járólapos,
2 szoba padlószőnyeges. Szép nagy
udvar, gondozott veteményes kert,
gyümölcs fák, szőlő lugas. Ha érdekel hívj. 06-48/784-156. Ár megegyezés szerint.

Ház, házrész eladás
Múcsonyban két szintes családi
ház eladó. Tel.: 06-30/898-2423,
06-48/403-802.
Sajószentpéter Kinizsi P út 2
sz alatt nagy családi ház+külön
bejáratú garzon, üzlethelység
eladó. Ár: 18M Ft (volt Ádám
söröző)Tel.: 06-20/235-0948.
Sajószentpéteren,
kitűnő helyen, áron alul, sürgősen
eladó kétszintes, 125 m2 családi ház, rendezett telken. 13MFt.
06-30/336-7663
Zubogyon családi ház eladó vagy
kazincbarcikai 1,5 szobásra cserélhető értékegyeztetéssel. Tel.:
06-20/317-9960.
Kurityánban Petőfi úton 3 szobás családi ház eladó. 06-30/7723852
Összkomfortos családi ház nagy
kerttel a Völgy úton eladó. Irányár
6M Ft. 06-70/600-7094

386552

Újkazinci városrészen 1 + 2 félszobás jó állapotú 2. emeleti lakás
eladó! Tel.: 06-70/315-34-86

Elcserélném
vagy
eladnám
Sajószentpéter Szabadság telepi
lakásomat, kazincbarcikai 1 vagy
1,5 szobás lehetőleg nagy erkélyesre. Tel.: 06-20/487-8069.
Kazincbarcikán Kórházhoz közel
51m2-es I.emeleti 1,1/2 szobás
lakás eladó.: Tel.: 06-20/529-1182
Ormosbányán 2szobás társasházi
lakás eladó 2,8millióFt 06-30/8523784
Sajóbábony Széchenyi utcán, tégla falazatú, gáz fűtéses 1. emeleti,
36m2 1 szobás lakás eladó, 40 Év
alattiaknak: 800.000.- Ft-os Önkormányzati támogatással. Ár: 2.6 M Ft
Tel: 06-70/701-2271
Sürgősen ár alatt eladó !(1,5
millió ft ért.) Ózd Lehel Vezér
ut 6.számban II.emeleti lakás a
lakáson csak ajtó ablak festés
szükségeltetik,az ár nem!! alku
képes. Érdeklődni: 06-30/5626278 számon.
Kazincbarcikán az Árpádfejedelem
téren 2 szobás lakás eladó, esetleg
kiadó dolgozó párnak. Eladási ár
megegyezés szerint. 06-70/3190869.
Kazincbarcika belvárosában a Jókai
téren kínálok eladásra egy 55m2-es,
2 szobás, 3. emeleti nagyon jó állapotú lakást. 5,55M Ft 06-70/4545442
Kazincbarcikán kínálok eladásra,
egy 2+1 fél szobás, erkélyes, 65m2es társasházi, Árpád Fejedelem téri
panel lakást! 6,2M Ft 06-70/4545442
Eladó Kazincbarcikán egy 2 szobás,
49m2-es, első emeleti lakás, ami az
Augusztus 20 téren található. 5,89M
Ft 06-70/454-5442

Parasznyán 3 és fél szobás, 2 fürdőszobás, 2 szintes családi ház
garázzsal eladó . Telek 755m2. 11M
Ft 06-70/454-5427

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

Felsőtelekesen 4és fél szobás,
akár két generáció számára is alkalmas családi ház nagy telken eladó.
Garázs, melléképület. 7,99M Ft
06-70/454-5427

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

Óriási árzuhanás, korlátozott ideig! Kazincbarcika erdővel körül ölelt
részén, a Völgy úton található családi házat kínálok eladásra. 9,5M Ft
06-70/454-5442

Egyedi ajánlat! Eladásra Kínálok
Kazincbarcikán, az Árpád Fejedelem
téren, egy földszinti, 2 szobás, kiváló elrendezésű, panel lakást. 5,35M
Ft 06-70/454-5442

Kazincbarcikán kínálok eladásra,
egy 2+1 fél szobás, erkélyes, 65m2es társasházi, panel lakást! 6,199M
Ft 06-70/454-5442
Gyorsan, hatékonyan szeretné eladni ingatlanát? Különleges, egyedi, személyre szabott ajánlatunk
van az ÖN számára, amennyiben
velünk köt megbízást. Otthon Centrum 06-70/454-5442
Építők útján 37m2 garzon lakás
eladó. 06-20/593-9053

Albérletet kínál
Bútorozva lakás kiadó március
hónapban. Kazincbarcika Barátság
tér 4.1/3. Tel.: 06-30/963-7577.
Józan életű, egyedül álló embernek kis szoba kiadó március 1-től.
06-20/473-5393

Garázs
Garázs eladó a Tavasz úti garázssoron Tel.: 06-20/529-1182.
Eladó garázst keresek. Alsóvárosi
krti előnyben, de bármilyen megoldás érdekel. 06-20/966-8413

Jármű
Citroën C4 Picasso 2010évj. Diesel, meggypiros, műszaki érv. 2018.
Extrákkal felszerelt 92.300 km. Ára
2,5M Ft. 06-20/982-2653

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

Állat
Tojótyúk, 599 Ft/db. Nagyon szép
barna tollas, kiválóan tojó, ingyen
házhoz szállítva. 06/70-240-1331

Nö v é n y
Eladó kiskocka széna bála 500Ft/db,
búza 5000Ft/m, kukorica 5500Ft/m.
Vadna 06-70/451-4326
Eladó kukorica (6000Ft/m)és
búza(5000Ft/m) nagyobb mennyiségben. Sajószentpéter Batthyány út 20.

Egyéb eladás
Tüzifa és szén kapható, tekézett,
hasított, kalodás.Szén a bányától, dió, kocka, darabos. Tel:0670/545-7791
Akác, tölgy, hasított tűzifa számlával 13000 Ft/m3 kiszállítással.
Hétvégén is!06-20/623-9069.
Eladó bükk,tölgy tüzifa kalodába rendezetten rakva 11500.FT/m3(kaloda) Tel.: 06-20/9337465.
Februári tűzifa akció! Kaloda
80x80x130m ár: 13000Ft-14500Ft-ig Termékeink 10hónapos kitermelés, akác, tölgy, bükk Akár ingyenes házhoz szállítás! Fuvarunkat 24
órán belül teljesítjük.80x80x130-as
kaloda Ár: 14500 Ft Ömlesztett m3
ár: 15500 Ft-16500 Ft.Hívjon bizalommal! Tel.:30/502-9810
Méteres tüzifa erdészettől eladó.
Tel:70/555-12-62.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Erős Istvánné

sz. Kiss Ilona
(volt BVK-s dolgozó)
életének 81. évében elhunyt.
Szeretett halottunk temetése 2017. 02. 25-én
13 órakor lesz a Kazincbarcikai temetőben.
A gyászoló család

Olcsón
eladó
gáztűzhely,
cipősszekrény, TVszekrény, babaülés, éjjeli szekrény, bőrönd, zsíros
nagyedények, porcelán leveses tál,
antik tükör, 80X40es, irodai forgószék. Tel.: 06-20/233-5104.
Szezonvégi kiárusítás kalodás
és ömlesztett konyhakész hasított
tűzifa! Jelenlegi termékeink: száraz
minőségi törzsfa, tölgy, bükk, akác.
Kiszállítás több helyre és településre megoldható. Szállítás mennyiség függvényében ingyenes. Kaloda 1mx1mx1xm ár: 12500 Ft Erdei
m3 ár: 25000 Ft Üzemi ömlesztett
ár: 17500 Ft /m3 Hívjon bizalommal:
30/610-2218
Tűzifa erdészettől 6 m3 ömlesztve
konyhakészen 345x215x83 raktérben. Érd: 06-30/964-9571.
Siemens alig használt monitor
eladó. Tel.: 06-48/310-366
Két szobás lakás berendezése olcsón
eladó. Tel.: 06-30/329-0393
Sarokülő (1 éves) jó állapotban,
kedvező áron eladó. 06-20/4757465
Eladnám 3+2+1 ülőgarnitúrám, előltöltős mosógépem, TVm.
06-20/436-1012
Eladó használt szekrénysor, 5részes,
világos, megkímélt állapotban. Irányár 50E Ft. 06-70/204-7321

E g y é b ke r es 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
Becsüs magas áron vásárol festményeket, porcelánokat, benzinbiztonsági lámpát, régiségeket,
hagyatékot, felhúzós karórátzsebórát,ezüst kétszázasokat.
Tel.: 06-20/247-1538.
Dunnát, párnát, komplett hagyatékot veszek, hívásra házhoz megyek.
Érd.: 06-30/233-2199
Gyűjtő, szakképzett műtárgybecsüs
magas áron vásárol régiséget, bútort,
festményt, porcelánt, ezüst tárgyakat, hagyatékot. Tel.: 0646/348-436,
0620/388-7997.
Ipari ezüst, amalgám, platina,
palládium felvásárlása bármilyen
formában non-stop. 06-70/2921004
Terhessé vált cégét megvásároljuk! Magas tagi kölcsön, magas házipénztár előnyben. 06-30/3454-724

386575

Kazincbarcikán, a Munkás úton
3 szintes, 193m3-es, 6 szobás, 2
fürdőszobás családi ház 2 garáz�zsal 745m2-es telken eladó! 18,9M
Ft 06-70/454-5427

Ingatlan

Vásárolok használaton kívüli hagyományos tárcsás mosógépet és centrifugát. Tel.: 06-20/593-6999.

Szolgáltatást kínál
„Redőnyjavítás, redőny készítés!
Gurtnicsere akár még ma! Péter úr!
06-20/ 414-9838!”
A Cserepes lemeztetők készítése
akár bontás nélkül a palára is. Palatetők átfedése bitumenes zsindellyel.
Lapos tetők hő- és vízszigetelése.
Csatornázás, Kéményrakás. Ingyen
árajánlat!15% kedvezmény!www.
lackoteto.5mp.eu T.:06-70/5919739
Burkolás, festés, parkettázás,
hőszigetelés, kőműves munkák kedvező áron. 0620/578-4213.
Lelassult a gépe? Sokáig tölt a
Windows? Vállalom számítógépek javítását, telepítését, programok, vírus írtók telepítését.
Tel.: 06-30/630-4028.
Palatető bontásnélküli felújítása színes, mintás, bitumenes zsindellyel. Ingyenes árajánlatkészítés.
Akció -10%. 06-30/229-2206, www.
palatetofelujitasjavitas.hu
TV-k és háztartási gépek javítása!
Kiszállás biztosítva! TV-k, mosógépek, eladók. ugyanaitt szén-tüzifa
eladás. Tel.: 06-30/963-7577.
Női-Férfi fodrász Pogonyi Szilvia
06-20/920-8058. Festés, melir,
vágás, dauerolás, hajhosszabbítás, fonások. Cím: Prímavéra
Szépségszalon, Kazincbarcika,
Szabadság tér 7.

Szolgáltatás keresés
Homlokzati hőszigeteléshez szakembert keresek. Tel.: 8-17-ig.
06-20/523-8702.

Állás
Villanyszerelő
és
lakatos szakmunkásokat keresünk Tiszaújvárosi munkahelyre. Jelentkezni 06-48/512-907
számon munkanapokon 8–15
óráig lehet
A szilvásváradi Fenyő vendéglő szakképzett szakácsot, pincért, pultost keres. Jelentkezni: fenyovendeglo@t-online.hu
06-30/955-2880
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Szuper ügyek

Folytatódik a szabadegyetem.

A méltóságteljes öregedésről
Prof. Dr. Semsei Imre, a Debreceni Egyetem Egészségügyi Karának dékánja
beszélt Szenior Szabadegyetem második félévének legutóbbi előadásán. A
professzor arról beszélt, hogy hogyan lehet helyes felfogásban megélni az
időkort. A következő előadást 2017 március 2-án tartják, amikor az időskori
konfliktusok megelőzéséről, terápiájáról esik majd szó.

Új év, új szabályok a kerékpáros közlekedésben

■ A biciklizés kifejezetten egészséges,
gondolnánk. Azonban
ez nem feltétlenül
igaz. Ha nem tartunk
be bizonyos szabályokat, az egészségre
igencsak káros lehet.
Mutatjuk, mire kell figyelni!

Ha létrehoznánk egy kéttengelyű koordinátarendszert, ahol az egyik tengely
a környezetkímélő, egészséges közlekedést testesíti meg,
míg a másik a gyorsaságot,
valószínűleg a biciklizés kerülne a legelőkelőbb helyre a
metszetben. Vannak ugyan
más, alternatív eszközök,
de például a különböző rollerek, giroszkópos gördeszkák, segway-k sokkal kevésbé elterjedtek, mint a jó öreg
kétkerekű.
Azonban a bringások számára kevésbé jó hír, hogy egy
másik statisztikában is előkelő helyen állnak, mégpedig a

közúti balesetokozás témájában. „A kerékpáros közlekedés napjainkban – az EU-ban
és Magyarországon egyaránt –
megkülönböztetett figyelmet
élvez. Annak ellenére, hogy
a kerékpárosok a közúti közlekedés legvédtelenebb résztvevői, mégis részarányuk az
összes közlekedési baleseten
belül aránytalanul magas. A
legfrissebb statisztikai adatok
alapján 2009-ben 1830 kerékpáros okozott személysérüléses közúti balesetet, amely az
összes baleset 10,2 %-ának
felel meg. Nyilvánvaló, hogy

ez az arány jóval magasabb
annál, mint azt a kerékpárosok közúti forgalmon belül
betöltött szerepe indokolna”
–írja a kreszvaltozás.hu. Nem
csoda tehát, ha jócskán módosítottak is a bringás közlekedés szabályain. A Magyar
Kerékpárosklub javaslatcsomagot készített a magyar
kerékpárügyi kormánybiztosnak, hogy a KRESZ-t sokkal bringabarátabbá tegyék.
Ennek értelmében például a kerékpárosok szoros
jobbratartási kötelezettsége
az út jobb széléhez történő

húzódás kötelezettségére változik. A kerékpárutak kötelező használata alól a közút
kezelője külön burkolati jel
alkalmazásával felmentést
adhat. A kerékpárúton más
járművel közlekedni tilos
lesz a szabályok értelmében.
Emellett a kerékpárutak kötelező használatát is eltörölnék, legalábbis választhatóvá
cserélnék néhány szakaszon.
Ez elsőre elég káoszébresztő gyakorlatnak tűnhet, ám
a kijelölt kerékpárutak sokszor járhatatlanok, mivel a
hivatalos szervek ezek karbantartásával foglalkoznak
legkevésbé. Télen sok helyen
katasztrofális a helyzet, és
sokkal biztonságosabb, ha a
járdán, vagy az úton közlekednek a kétkerekűek is.
Valahol az útburkolati jelek hiánya okoz problémát.
Sajószentpéterről is több panasz érkezett már a kijelölt
kerékpárút kuszaságára. Az
idősebb kerekezőket például komoly kihívás elé állítja,

hogy akad, ahol a kerékpárút és a gyalogossáv felcserélődik, amit a lekopott felfestések már nem mutatnak, és
van, hogy egyszercsak látszólag vége a bicikliútnak,
hogy néhányszáz méterrel
később újra folytatódjon. Az
új törvények ezeken próbálnak segíteni.
Mindemellett természetesen életben maradnak a biciklisekre vonatkozó biztonsági
követelmények is. A fő szempont, hogy legyünk láthatóak
tekerés közben mindenki számára! Legyen a biciklinken
macskaszem (elöl fehér, hátul
piros), a kerekeken küllőprizma, vagy az abroncson reflexcsík, elöl és hátul pedig már
szürkülettől használjunk villogót vagy lámpát! Lakott területen kívül pedig kötelező a
láthatósági mellény viselete.
Jobb, ha ezeket a szabályokat észben tartjuk, méghozzá legfőképp a saját biztonságunk érdekében!
SZI - BM

Hogyan űzzük el a telet népszokásokkal?
■ Lassan itt a március,

ami már hivatalosan is
tavaszi hónapnak számít. A tél elmúlásához
azonban számos szórakoztató hagyomány
kötődik, ezért érdemes
azokat kiélvezni.
A tavasz, a kikelet és a
megújulás évszaka. Zöldbe
fodrozódik a szürke táj, az
ínséget felváltja a bőség. Persze a plázák és szupermarketek korában már igazán
mindegy az évszak, ugyanolyan árban jutunk hozzá
az élelmiszerhez, régebben
azonban másképp működött
a természet zöldségespultja.
Nem csoda tehát, hogy az
emberek, különösen a vidékiek, türelmetlen örömmel

noszogatták rügyezésre a fákat. Népi körökben több ünnep és hagyomány is szól a
tavaszvárásról.
Ilyen például a dőrejárás,
ami a busójáráshoz hasonlóan egy bolondos, bohókás felvonulás. A meneten
kizárólag férfiak vehetnek
rész, ők öltöznek be mindenféle hajmeresztő ruhába, és természetesen a női
szerepeket is ők játsszák el.
Ilyenkor imitálnak esküvői
menetet, ördögöket, medveidomárokat, fontoskodó
mesterembereket, akik mindenfélékkel „zaklatják” a falubelieket. Talán ez a legnépszerűbb télűző szokás
a bábégetés, melynek keretein belül egy szalmabábot

végighordoznak a faluban,
majd rituális keretek között
elégetik. A bábu a telet, a hideget, a rontást és úgy általában a rossz dolgokat jelképezi, a tűz pedig a tisztító,
illetve gonoszűző szerepet
tölti be. Ehhez nagyon hasonló szokás a kiszézés, ahol
szintén egy bábu a főszereplő, amelyet első körben szépen felöltöztetnek, majd körbehordozzák, a végén pedig
levetkőztetve általában egy
folyóban köt ki.
Egy másik igen fura népszokást is kötöttek a tavaszváráshoz, aminek neve tyúklopkodás volt. A csapatokba
verődött ifjak egyik fele szóval tartotta a falubelieket,
míg a többiek belopóztak

a házakhoz, és mindenféle élelmet összelopkodtak a
kolbásztól a szárnyasokig.
Szegény tyúkokat csak a
kezdetekkor molesztálták,
a későbbiekben már csak a
tojásokat lopkodták ki a madarak alól. Az élelmet aztán

eladták, az árából pedig jót
mulattak. Bár furcsának
tűnhet ez a szokás, de igazából inkább egyfajta színjáték
volt, és legtöbbször a tulajdonos hallgatólagos beleegyezésével történt az „előadás”.
SZI - BM
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Folyamatosan
bővülő cégünkhöz

nemzetközi
gépkocsivezető
kollégákat
keresünk siló- és
vegyi tartányos
nemzetközi
fuvarozásra.

Ha a
Kazinbarcikai
Szuperinfóba
ügyfélszolgálatunkon
ü
feladja
apróhirdetését
fe
kétszer, akkor a

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.
•
•
•
•

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

APM Personal GmbH keres Németországba festésben, hőszigetelésben, korrózióvédelemben jártas
munatársakat német bejelentéssel.
zoltan.timar@apm-personal.com
06-70/677-0877
Ausztriai Nightclub hostess munkára keres csinos lányokat 19 éves kortól, top keresettel. Tel.: 00-43-664599-96-95, 06-30-313-35-16.
Beugrós pizzafutárt keresünk szombati napokra. Tel.: 06-70/7733792.
Dániába keresünk tapasztalattal
rendelkező mezőgazdasági munkásokat, traktorosokat, tehenészeket, sertésgondozókat (háztáji vagy üzemi tapasztalattal). Alap
angol nyelvtudás feltétel. Jelentkezés: 06-70/949-0400, adrienn.
paloczy@andreasagro.com www.
andreasagro.com

AJÁNDÉKBA* KAPJA!
Válassza a Szuperinfót, hogy a
hirdetése a legtöbb olvasóhoz eljusson!

Gyakorlott villanyszerelőket keresünk Budapesti munkavégzésre.
Fizetés: nettó 200.000 Ft-tól. Tel.:
06-20/409-0094

A sajószentpéteri Láng Pizzéria

386165

Szakács-pizza szakácsot keres!

Állandó foglalkoztatás, teljes munkaidő,
végzettség nem feltétel!
Akár pályakezdők is jelentkezhetnek!
Pizza készítésben való jártasság
előnyt jelent! Érd.: 20/627-6499

harmadik apróhirdetését

Házimunka, bevásárlás elvégzéséhez keresek megbízható segítséget heti kb. 8 órában. Órabér
800ft. Érdeklődni a 306300491es telefonszámon lehet.
Pultos keresek. Szakképzett vagy
gyakorlattal rendelkező pultost
keresek sörözőbe. Tel: 06-20/4919445

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!

Betanított munkásokat keresünk folyamatos munkavégzésre
Kazincbarcikán. Tel.: 06-48/512907.

Víz, gáz, központi fűtés szerelőt, csőszerelőt felveszek. Tel.:
06-30/983-9521.

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

213.000 Ft bruttó fizetés, ingyen
szállás, előleg megoldott. Sárvárra betanított munkásokat keresünk
több műszakos munkarendbe. Érd.:
06-20/224-0242, 06-30/791-0950

Kertváros és Herbolya területére
napilap terjesztéshez kora reggeli
órára kerékpáros kézbesítőt keresünk. Tel.: 06-30/919-1085.

Határozott idejű munkavégzéshez
villanyszerelőt keresek. 06-70/3486582.

Sajószentpéteri cég keres tapasz-

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

ÁCSÁLLVÁNYOZÓ MUNKATÁRSAKAT KERESÜNK!

Ács vagy? Szereted a szakmádat? Szeretnél egy jó csapat tagja lenni?
AKKOR ITT A HELYED KÖZÖTTÜNK!
Amit kérünk: - Önálló munkavégzéshez alkalmas szaktudás
- A munkádra való igényesség
- Csapatszellem, és felelősségtudat

KAZINCBARCIKA

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

386538

Amit adunk: - Emelt szakmunkás bér
- Bejárás támogatás

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: Russmedia Kft. 4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 11. Tel.: 52/526-626, fax: 52/526-615 • www.russmedia.hu
Nyomdavezető: Dubóczki Tibor Terjeszti: Szuperinfó Média Kft. Sokszorosítás ideje: csütörtök
Megrendelési szám: 2017/8. Eng. szám: 163/1426/2011 „2012-ben Superbrands díjas!”

műszakos munkarendbe.

Érdeklődni: hétköznap 8-14 között
Telefon: 06-48/512-406

Dajka, pedagógiai és gyógypedagógiai asszisztens tanfolyam indul
Kazincbarcikán részletfizetéssel.
Tel.: 30/6374083, 20/4237877 Eng.
sz.: E-000452/2014
Bolti eladó, Boltvezető, Szakács, Cukrász, Pincér, VendéglátásszervezőVendéglős, Vendéglátó Eladó,
Aranykalászos Gazda OKJ tanfolyam. 06-70/524-6166. www.
oktatohazkelet.hu (E-000937/2014/
A001-A011)
OKJ-s
dajkaképzés.
www.
kaszaszakkepzes.hu, 06-30-2691061

T á r ske r es é s
60-65 év közötti hölgy hívását várom
házias toleráns, nem dohányzó hölgy
személyében élettársi kapcsolatra..
Közös megértés. 06-30/213-6577

170/65 66 éves úr keres korban is
hozzá illő hölgyet hosszú távú kapcsolatra. Lakás van. 06-70/2473932.

Ü d ü l é s , s z ó r a ko z á s
Hajdúszoboszlói üdülés félpanzióval, 20.500 Ft/fő/7éj, 13.900 Ft/
fő/3éj

www.frankvendeghaz.hu

06-30/944-9398

Ve g y es
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.: 7:0018:00, 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!

N HOROSZKÓP 9. HÉT (2017. február 27-től március 5-ig)

ÁLLÁSLEHETŐSÉG!

Jelentkezz a 06-30/849-8728 telefonszámon!!!

talattal rendelkező raktárost, egy

Oktatást vállal

*Az akció visszavonásig érvényes!

 

386396



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)

Kos - Minden energiáját
összpontosítania kell, hogy
elérhesse céljait. Ezen a
héten még inkább szükség
lesz lelkesedésére, optimizmusára. Azonban a nehézségek mellett
a felbukkanó lehetőségeket is érdemes
kihasználnia! Merkúr a Vízöntő jegyében
váratlan esélyekről gondoskodhat.
Bika - Mostanában úgy
érezheti, hogy sínen van minden. Ez azonban ne jelentse
azt, hogy keresi magának a
kihívásokat, inkább olyan feladatokkal foglalkozzon, melyekkel szívesen tölti az idejét. Ilyenek is vannak még
az elintézendők között, ezekre figyeljen.
Ne feszítse azonban túl a húrt!
Ikrek - Ez a hét többek között
arra való, hogy megtisztítsa
a szellemét és a környezetét.
Éppen ezért, amire nincs
szüksége, annak bátran intsen
búcsút. Merkúr, az Ön uralkodó bolygója, mindenféle változatosságot hoz
hétköznapjaiba. Most minden lehetséges,
bátran kísérletezzen!
Rák - Ezen a héten a Nap
a Halak jegyéből támogatja, méghozzá igen jótékony
energiákkal. Teljesen világos:
ez egy jó hét lesz. Engedje el
a problémákat, ne üldözze a megoldásokat azokra, inkább élvezze a gondtalan
órákat. Hétvégén az újhold ablakot nyithat
a világ csodáira. Élvezze ki!

Oroszlán - Minden lépését
tervezze meg, mert csak így
tudja elérni a célját. Próbáljon
meg együttműködni másokkal
és háttérben maradni. Persze
nem könnyű, de megéri. Merkúr az Ön
oldalán áll Uránusszal és Szaturnusszal
lépve kapcsolatba. Ennek köszönhetően
több lehetőség nyílik Ön előtt!
Szűz - Sajnos tapasztalnia kell,
hogy nincs egy hullámhosszon
a környezetével és folyamatos
félreértések nehezítik meg a
mindennapjait. Ezzel együtt
tapasztalni fogja azt a csodát, hogy
olyan emberek segítik Önt, akik teljesen
önzetlenül cselekednek. A hét utolsó
napjai mozgalmasak lesznek.
Mérleg - Talán jobban tenné,
ha most megtartaná magának
a véleményét és a gondolatait, mert ez az egyetlen
módja annak, hogy elkerülje
a kínos és kellemetlen helyzeteket. A hét
közepétől mindez már enyhülni fog és
minden a helyére kerül. A viták helyett az
egészségre figyeljen!
Skorpió - Képtelen kikapcsolni. A környezetében élők
szívesebben lazítanak, mint
újabb feladatokat keresnének
maguknak, így érthető, ha
menekülnek Ön elől. Hiszen Önnek tervei
vannak, melyeket egyedül nem tud megvalósítani, így lázasan keresné azokat,
akik a keze alá dolgoznának.

Nyilas - Ezen a héten Merkúr
Uránusszal és Jupiterrel lép
kapcsolatba. Most több minden
is könnyedén sikerül anélkül,
hogy sokat kellene érte tennie. Ha most éppen tanul valamit, akkor
szárnyalni fog benne, ha nem, akkor a
karrierje jár a csúcsra. Szakmailag mindenképpen fejlődés elé néz.
Bak - Vénusz és Mars quadrát
fényszögben állnak a jegyével.
Ez még nem elég, hiszen Mars
és Plútó is quadrát fényszögben lépnek egymással kapcsolatba. Semmi sem halad a megszokott útján, minden másképp sikerül,
mint ahogy tervezi. Emiatt számítania kell
némi feszültségre a környezetével.
Vízöntő - Szánja ezt a hetet a
megtisztulásra. Érdemes volna
testi és lelki nagytakarítást
végeznie. Kerülje a vitákat!
Még ha igaza is van, jobban jár, ha nagyvonalú és nem feszíti
tovább a húrt. Nem szabad mindent egy
lapra feltennie, mert túlságosan sokat
veszíthet. Okos enged.
Halak - Nem fogadja szívesen
azokat a korlátokat, amelyek
közé próbálják beszorítani.
Hiába szolgálná az Ön érdekét,
hogy most ne terhelje túl
magát és félretegye a gondokat, nem érti,
miért nem járhatja a saját útját. Ne kérdezzen annyit, csak hallgasson azokra,
akik valóban szeretik!
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MUNKALEHETŐSÉG

Az alábbi műszakos munkakörbe keresünk munkatársakat:

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

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

386253

Érdeklődni:

06-49/312-251

www.fenyo-panzio.hu

AUTÓMENTÉS
6 tonnáig
0-24 óráig

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

Rostás Szabolcs

- Gépi földmunka
- Beton
- Homok, sóder,
föld

Médiareferens
Szuperinfó Média Kft.
3700 Kazincbarcika, Egressy Béni út 22.
0620/238-52-88
szabolcs.rostas@szuperinfo.hu

30/542-42-33

 



Érdeklődni: Végh Ferenc

Tel.: 06-20/559-2939

Az új munkatárs feladata:
t Hallásgondozási feladatok elvégzése
t Az üzletmenet zökkenőmentes biztosítása
t Egyéni megoldások ajánlása
t A készülékek személyre szabása
t Adminisztráció vezetése

Teljeskörű temetkezési szolgáltatás

Állandó ügyelet:

06-20/35-27-246

hosszú távra.

munkakörbe

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

villanyszerelõt

AUDIOLÓGUS/ÉRTÉKESÍTÉSI MUNKATÁRS

nt!

Kurityán, Kossuth út 157.

SzendrőGalva Kft.
felvételre
keres

gyakorlott TMK

Nemzetközi háttérrel rendelkező, egészségügyi kereskedelmi és
szolgáltató cég országos hálózatába
munkatársat keres,

Gyertyaláng - Részvét Kft

SÍRKŐKÉSZÍTÉS!

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.

Ha rád igaz, hogy:
t Középfokú egészségügyi végzettséggel rendelkezel
(audiológiai végzettség előny),
t Hasonló területen szerzett tapasztalattal bírsz,
t Kiválóan tudsz és szeretsz is emberekkel kommunikálni,
t Nagyfokú empátiával rendelkezel,
t Kiskereskedelmi, értékesítési tapasztalattal bírsz,
akkor jelentkezz Hozzánk!

Az alábbi műszakos munkakörbe keresünk munkatársakat:

Tartályparki rendszerkezelő

386108

Amit kínálunk:
t Stabil háttér
t Folyamatos továbbképzések
t Hosszú távú munkalehetőség
t Fiatalos,
csapat
t Versenyképes juttatási csomag

A szakmai önéletrajzokat a hrm@geers.hu címre várjuk.

hirdetésfelvételi p

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

386563

06704139273

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

1565617/51773

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

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

386257

Rendszerkezelő

- Azonnali kezdés
- Bónuszrendszer
- Kiemelt bérezés
- Biztosított bejutás
- Hosszútávú munka

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 targonca vezetői jogosítvány és gyakorlat
l jó kommunikációs képesség
l precíz, önálló munkavégzés
Munkavégzés helye: Sajóbábonyi Vegyipari Park

386258

gyakorlott gépészt
üzemvezetôi
munkakörben.

386561

Szendrő-Galva kft.
felvételre keres

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.

386254



386260

 

CO
HEGESZTŐKET,
LAKATOSOKAT
keresünk!
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Házhozszállítás: 48/820-386, 30/467-9659

M E G H Í V Ó

TAVASZI ÁRU
ÉRKEZIK

FRISSEN SÜLTEK • HAMBURGEREK • GYROS • TORTILLA

SÓDER

AKUSZTIKUS

Jelentkezés: Mesevár Tagóvoda
Liptákné Gergely Valéria tagóvoda vezető
06-20/269-16-41

HOMOK

(0/4, 0/1, sárga);

KAVICS

(4/8, 8/16, 16/32)

FARSANGI

06-30/415-24-28

ZOLTÁN

FÁNK

386576

kiszállítás
HÉTVÉGÉN IS!

2017. március 8-án (szerdán) 19 órakor
a Sajószentpéteri
Központban
éteri Kulturális
Kultturrális
iss K
özpon

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Részvételével támogatja Tagóvodánk
Alapítványát, melyet ezúton is köszönünk!

(0/24, 0/16);

NŐNAP

BERECZKI

Ideje: 2017. március 11.
Helye: Mezey István Művészeti Központ

FESZTIVÁL

FESTMÉNYVÁSÁR

KONCERTJE

KAZINCBARCIKA, Mezey István

2017. március 3-án (pénteken) 17 órától
a Sajószentpéteri Sportcsarnokban
A iskolások egyéni és csoportos jelmezes
Az
műsora után

.íWT[FUJ,¥[QPOU 3L¢D[JUS

március 01. szerda 11-18 óráig
március 02. csütörtök 9-17 óráig

5FMGBY 
www.apluszbgaleria.hu
SZERETNE INGYEN UTAZNI?

www.szekelyerno.hu

Sztárvendég:
19 órától
386947

386540

5¥CC NJOUECGFTUNOZCçM
WTSPMIBU BLSST[MFUSFJT
,QÌ[FUTOMFOHFENOZ
A+B Galéria Pécs

Belépődíj: 900 Ft elővételben, 1.500 Ft a rendezvény napján
Bővebb információ: www.spmsk.hu, 48/521-052

387034

H-P: 8:30-17:30, Szo: 8:00-13:00

TOVÁBBI ÉTELEINK
VÁLTOZATLAN ÁRON:
• Hamburgerek (15 féle, 3 méretben) 500 Ft-tól
610 Ft-tól
• Gyros pitában
990 Ft-tól
• Gyrostál

Jótékonysági bált
szervez!
386188

MÁRCIUS 3-ÁN PÉNTEKEN!

371527

választékát kínáljuk
kiszállítással és helyben
fogyasztva is!
SZÉP kártyával, Edenred
kártyával, bankkártyával
otthonában is fizethet
futárunknál!

A Kazincbarcikai Összevont Óvodák MESEVÁR Tagóvodája
fennállásának 50. évfordulója alkalmából

Kazincbarcika, Egressy B. utca 32.

G.w.M

Belépődíj: 300 Ft (diák), 500 Ft (felnőtt)
Bővebb információ: www.spmsk.hu, 48/521-052

686539

Krigli

386674

ÚJDONSÁGAINK FEBRUÁRTÓL:
• pikáns karaj bundában
1.290 Ft
950 Ft
• juhtúrós sztrapacska
Ő
Z
SÖRÖ
• kolbásszal töltött tarja rántva 1.290 Ft
PUB 1.190 Ft
Kazincbarcika, • sátán vacsorája
1.250
Ft
•
bolognai
spagetti
Széchenyi út 91.
890 Ft
• babgulyás
kriglietelbar.hu
i lb
krigli-söröző SÜTEMÉNYEK:
• Marlenka, baklava
300 Ft
Frissensültek széles

