Barcika 10. hét

Megoldjuk
RÁGCSÁLÓPROBLÉMÁJÁT!
Barcika Rovar Kft.

Csótány-,
ágyi poloska-,
hangyairtás,
GARANCIÁVAL!
HACCP rendszer

Kockázatértékelés készítése



Egy boldog világnap

Fotó: Buzafalvi Győző
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Napfürdõzés. A tavasz kellemesen

melengető napsütéssel köszöntött ránk.
Bár azért még elkél a vastag kabát, egy
kis szabadban töltött idő a kicsiknek is
jólesik!

Az egyik legfontosabb emberi érzelem a boldogság érzete, nem hiába ünnepelték
Barcikán is. /3. oldal

Fotó: SZI

Kukakörkép

A szelektív hulladékgyűjtők környékein is felütötte fejét a megújulás! Sok helyről legalábbis
eltűnt a szemét!/5. oldal

te rmésben gondolk odi k.
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Aktuális

Barcika Garden Bt.
FAISKOLAI LERAKAT

akciós ajánlatunkban
2017. március 9-től - 2017. március 15-ig
az 1 l-es Agrokén lemosószer
és az 500 g-os
Force 1,5 G rovarölő
talajfertőtlenítő granulátum

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

379761

Szuhakálló futballpálya mellett

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

Kulturált kiszolgálás, korrekt ár,
HOGY 6 FŐVEL is jól járjon; utazzon féláron!
1-4 főig 160 Ft/km
IN
700
5 fő
180 Ft/km JÁZ41M
0-7
/
XI
0
6 fő
200 Ft/km 2 TA

389192

Kazincbarcika, Attila út
(Tesco-val szemben)

ITT A TAVASZ!
MEGNYITOTTUK
FAISKOLAI LERAKATUNKAT!

10%

KAZINCBARCIKA FATELEP

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.
389129

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

METAL-SOUND Kft.
Fémhulladék kereskedés

389184

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

Üzleteink:
Kertész Áruház Miskolc, Búza tér 10.
Kertész-Iparcikk Szaküzlet
3700 Kazincbarcika, Mátyás király út 36.

389571

Nyitva: H–SZ 7.30–17.30 V: Zárva
Tel.: 06-20/938-8980, 48/704-073

389354

Gyümölcsfa- és szőlőoltványok,
bogyósok!
Örökzöldek, díszfák, díszcserjék,
évelők, vetőmagok, virághagymák,
tápoldatok, műtrágyák, virágföldek, növényvédőszerek
széles választékával várjuk
kedves vásárlóinkat!

-os
kedvezménnyel
vásárolható meg.

Az akcióban résztvevő termékekből
kereskedelmi mennyiséget
nem szolgálunk ki!

389179

06-20/669-7017

389187

www.facebook.com/gosserpizza

Kazincbarcikán és vonzáskörzetében!
Kedvező árak, 20 km-es körzetben
díjmentes kiszállás.

389132

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

389176

Gösser Pizzéria
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Már most foglaljon rá helyet!

Komplett szemüveg
készítése esetén féláron
választhat
kereteink közül.

Hajnal szárny: 34 900 Ft/fő/3 éj
Kikelet szárny: 35 500 Ft/fő/3 éj
Hajnal Hotel***

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

- Gépi földmunka
- Beton
- Homok, sóder,
föld

389181

4 féle menü, eldobható edény, házhoz szállítással.

30/542-42-33

HÁZÉPÍTÉS

(a cementgyári elágazás után)

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

Telefon: 46/789-417

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

Elôzze meg a derékfájást!

CSERE

AKCIÓ!

HITELÜGYINTÉZÉS

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

Konyha és étkező bútorok, szekrénysorok,
gardróbok, kisbútorok és kárpitos
termékek valamint mindenféle lámpák

Special
COLLECTION

10-50%

-os akciós áron.

Akció 2017. március 3-tól, a készlet erejéig tart!

Akár 70.000 Ft-ért
megvásároljuk roncs-, használt
vagy megunt matracát.

Lengyel szén

(6500 kcal, 7%
hamutartalom)

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

389437

Vásárolt méretnek megfelelően új CATTANIA matrac
2017. március 18-ig történő megrendelése, vásárlása esetén
BESZÁMÍTÁS
90x2000x15
79.600 Ft/db ---- 39.800 Ft/db------>> 39.800 Ft/db
140x2000x15
129.200 Ft/db ---- 64.600 Ft/db------>> 64.600 Ft/db
160x2000x15
137.800 Ft/db ---- 68.900 Ft/db------>> 68.900 Ft/db
180x2000x15
159.600 Ft/db ---- 79.800 Ft/db------>> 79.800 Ft/db
4 pozícióba forgatható --->> négyszeres élettartam
lezippzárolható, mosható ALOA VERA-s huzattal
habosított szendvics matrac
KEMÉNY mag,
fokozott ellenálló képesség, megnövelt terhelhetőség
külső profilozott réteg: masszázs csomók

magánrendelés
Dr. Tarkó Mihály
Dr. Tarkó Erzsébet
Miskolc, Szentpáli u. 5.
Rendelési idő: szerda 16-20 óráig
Előjegyzés: (30) 914-5346
www.endodiab.hu

LAKBERENDEZÉS • BÚTOR • LÁMPA

ÚJ NYITVA TARTÁS! Nyitva: H: Zárva: K-P: 9.30–17.30, Szo.: 9.30–13.00-ig

MATRAC

ENDOKRINOLÓGIA
DIABETOLÓGIA
BELGYÓGYÁSZAT

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

ENTA BÚTORBOLT
Miskolc, Pesti út 18/A.

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

389571

395 Ft/nap

(Nemzetközi gyakorlattal nyerges szerelvényre sofőrt keresünk!)

389101

ÉLIM Szolgálat
Nyugdíjasok, rokkantnyugdíjasok részére

389143

AUTÓMENTÉS
6 tonnáig
0-24 óráig

SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS

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

389181

>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

Gyógyszálloda

389189

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

3400 Mezőkövesd, Hajnal u. 2.
Tel.: 06-49/505-190
info@hajnalhotel.hu www.hajnalhotel.hu

389139

50 %

A csomag tartalma:
t4[ÈMMÈT oTWÏEBT[UBMPTSFHHFMJWFMÏTsvédasztalos vacsorával, - élőzenével, szombat esti műsorraltFellépnek az Egri Gárdonyi Géza Színház
művészei, akik sanzonokat, operetteket adnak előtÁ+'Ã3%Ʈ,0.1-&96.ÞT[ØNFEFODF HZØHZWJ[FTNFEFODF HZFSFLQBODTPMØIBT[OÈMBUt4[BVOB 
QF[THǮGàSEǮ TØLBNSB JOGSBLBCJOt'àSEǮLÚOUÚTIBT[OÈMBUBt/BQJFHZLBODTØ
MÞHPTÓUPUUFHÏT[TÏHWÓ[GPHZBT[UÈTBt*OHZFOFTQBSLPMÈT 8J'J

388855

-50 %

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

ünkösdi
P
Megéri, ha régi
hosszú
keretét újra cseréli!
hétvége
2-5. 4 nap / 3 éj
Szemüvegkeret MaradjonJúnius
4 éjszakára és a 4. éjszakát fél áron adjuk!
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Szuper ügyek
RÚZS
A balek
Tényleg ennyire naiv vagyok,
morfondírozott magában Edit a
találkozó után. Melindával a középiskolában egy padban ültek,
nemcsak jó pajtások voltak, hanem lelki társak is. Még az első
külföldi útjuk is közös volt: kikönyörögték a szüleiktől, hogy
engedjék el őket az akkor még
NDK-nak hívott Németország
keleti felébe. Az évtizedek során a kamasz barátság családi
barátsággá lett.
Hogy hol romlott el, ma sem
tudja igazán. Talán akkor, amikor Melinda elvált, a barátnője
nehezen tudta megemészteni, hogy ő szerencsésebb nála,
mert meg tudta őrizni a családi békét. No meg a távolság
sem segített, hiszen ma több
száz kilométer választja el őket.
Ezért is örült, amikor a facén
meglátta volt iskolatársa üzenetét, hogy hazalátogat és kérte, üljenek le egy kávéra.
Edit elképzelte, milyen jó lesz
kibeszélni majd az elmúlt évek
szép emlékeit. Tényleg öröm
volt látni Melindát ennyi idő
után. A magas, szőke nő nem
sokat változott, stílusa, tartása,
ugyanaz volt, mintha csak tegnap váltak volna el. De valami
már az első pillanatban hiányzott belőle. A szeméből eltűnt
az a kedves csillogás. Edit persze nem akart ennek túl nagy
jelentőséget tanúsítani, arra
gondolt, talán most nincs túl
jó passzban.
Edit kérdezett, kérdezett és
hallgatott. Hogy vannak a gyerekek, hogyan érzi magát, hogyan találta meg az új barátját?
Melinda minden bevezető nélkül rátért a lényegre. Egy biztosítónál vezető, és most ezt a
megyét vették célba. Neki már
elvesztek a helyi kapcsolatai,
de Edit adja át neki a telefonkönyvét. Felmérte azt is, milyen
kötvényekkel rendelkezik, és
amikor kiderült, hogy az egyik
hazai ismert társaságnál vannak a család biztosításai, felnevetett: csak nem azt mondod, képesek voltatok ezekhez
leszerződni?
Edit ekkor már ott tartott, veszi a kabátját. De ekkor Melinda az egészsége felől érdeklődött. Azt gondolta magában,
mégsem veszett el minden.
Elmesélte neki a problémáját,
hogy két hónapja magas vérnyomással küzd. Semmi gond,
ettől még engedi a rendszer,
hogy egy jó nyugdíjbiztosítást
kalkuláljak neked.
Ekkor szakadt el cérna nála. Az
órájára pillantva úgy tett mintha most jutott volna eszébe,
elfelejtett egy találkozót. Hazafelé baleknak érezte magát. De
annak azért mégiscsak örült,
olyan balek, akiből nem veszett
ki a jóérzés.
SZI – Maros Éva

Szabad nagypéntek. Idén április 14-től négynapos mun-

kaszüneti ünneppé válik a húsvét. A parlament 163 igen szavazattal, 2
tartózkodás mellett megszavazta ugyanis, hogy a nagypéntek munkaszüneti nap legyen. Így Magyarországon tizenegy olyan munkaszüneti
nap lett, amelyek hétköznapra eshetnek.

Szelektív ügyek: jótékony a változás a kukák körül

■ Tavaly hírt adtunk

helyszínre, ahol megdöbbenve tapasztaltuk, hogy ha
valaki mégis kidobott volna
egy űrszondát, azt könnyű
szerrel megtaláltuk volna,
ugyanis a szelektív kontéÚgy látszik, azóta új nerek környékén rend és
szemlélet jellemzi mind a tisztaság uralkodott. A kuhulladékgazdálkodókat, kadzsungel helyén szépen
mind az átlagos kukahasználókat. Tavaly ugyanis a
sajószentpéteri SPAR áruház parkolójának végében
található konténerek környékét mértük fel olvasói
bejelentésre, ahol valószínűleg csak szovjet űrszondát és leselejtezett sötétlyukgenerátorként használatos
hadronütköztetőt nem lehetett találni a kukák mellett
és mögött felhalmozott sze- söpört aszfaltot találtunk.
métben. Állattetemek és vá- Valaki még arra is vette a
logatás nélkül szétszórt hul- fáradtságot, hogy a kontéladékhalmok azonban szép nerek tetejére külön felsoszámmal akadtak.
rakoztassa a visszaváltható
Úgy gondoltuk, itt az ide- üvegeket, hátha valakinek
je az újabb látogatásnak, hasznára válik. Egyszóval
így megint elgurultunk a jó volt látni a változást. Ezen

arról, hogy gyakran vállalhatatlan állapotok
uralkodnak környékünkön a szelektív hulladékgyűjtők körül.

felbuzdulva arról kérdeztük
az embereket, hogy nekik
milyen tapasztalataik vannak mostanság a hulladékszállítás terén.

László (59)
Számomra meglepő a változás. tavaly úgy tűnt, hiába
panaszkodik az ember, senki nem figyel
oda. tavaly megjelent
az ezzel foglalkozó
cikk, és mára sokkal
jobb lett a helyzet.
Nem tudom, a kettő
között van-e összefüggés, de örülök a
dolognak.

Ildikó (57)
Szégyen, nem szégyen,
én csak ritkán használom
a szelektív gyűjtőt. Egyszerűen nem esik útba, az pedig, hogy kocsival hordjam
a szemetet, egyelőre megoldhatatlannak tűnik. A sima
kukák terén azonban bőven

akadnak problémáim. Egyfelől évente leégetik a miénket, másfelől, amikor nem
ez történik, a szemétszállítók teszik tönkre a konténert. Gondolom nem direkt,
de múltkor is sikerült a tetejét letörniük, amit a cég
aztán a lakóközösséggel fizettetett meg, hiába voltak
szemtanúk.

Judit (34)
Mostanában szoktunk
csak át a szelektív gyűjtésre,
és úgy tapasztalom, legalább
annyira figyelnek ezekre a
konténerekre, mint a sima
kékekre. Sőt, ott gyakran
megtörténik, hogy már dugig van szeméttel, és a szél
fújja szét a hulladékot. Ilyenkor már nincs bőr az arcomon újabb adagot levinni,
inkább az erkélyen tárolom
szállításig a zsákokat. A szelektív környéke azonban legtöbbször rendben van.
SZI - BM

Három hónapig tartó nyár és földönkívüli támadás is várható

■ Arra a kérdésre,
hogy milyen évünk lesz
idén, csak nagyon kevesen tudnak érdemben válaszolni. Azonban nem lehetetlen a
feladat!

Persze érdemes különböző szegmenseire bontani a
kérdést, hiszen például ha az
angol gazdaság tendenciáira
vagyunk kíváncsiak, akkor
nem éppen optimális válasz
az, hogy „esős esztendő elé
nézünk”. Bizony a spekuláció és a következtetés nem
mai eszközei a különböző
tudományoknak, mégis kifejezetten újféle megközelítéseket is lehetővé tesznek.
Bár már volt időnk megszokni, hogy januárban átfordult
a számláló, és jó ideje 2017van, az új esztendő egyik

fontos mérföldköve az új évszak. Ilyenkor érezzük azt,
hogy a körforgás végtelen
társasjátékában minden új
mezőre lépett. Ekkor pedig
hirtelen kíváncsiak leszünk
arra, hogy mit tartogat az
új kezdet számunkra. Hála
istennek manapság ahhoz,
hogy bizonyos képünk
legyen a jövőről, nem kell
jövendőmondóhoz mennünk, elég néhány tudatos
kattintás.
Ha például a hazánk gazdaságát vesszük górcső alá,
akkor a szakértők szerint a
következő időszakban gyorsuló növekedés várható. A
magyar GDP 2017-ben akár
3,7 százalékkal gyarapodhat,
ha a nemzetközi környezet

a tavalyihoz hasonlóan alakul, azaz nem lesz jelentős
lassulás Európában vagy éppen Kínában. Ehhez azonban 2,6 százalékos infláció
is társulhat.
Ha az időjárás szempontjából vizsgálnánk a dolgokat, akkor a meteorológusok
szerint április
második felében lehűlés érkezik, a nyári
forróság azonban három hónapon keresztül fog tartani, egészen szeptember első
hetéig igazi nyarunk lesz!
2017 sokkal csapadékosabb
lesz, mint 2016, az idei nyáron egymást fogják érni a
zivatarok.
Persze vannak régi próféciák, elfeledett jövendölések is az évvel kapcsolatban,

amiknek, ha valóságalapjuk
nem is sok, néhol hátborzongató soraik is vannak. Például Nostredamus jóslatai
alapján, amelyeket még a ködös 16. századból hagyott
ránk, nem számíthatunk
túl sok jóra idén. Követői
a híres jövendölő verseiből
azt olvasták ki, hogy a jelenlegi szuperhatalom irányíthatatlanná válik. Itt
akár az új elnök beiktatására is célozhattak. Sőt, vizionálják a harmadik világháború kitörését is, mely a
nyersanyagok megszerzéséért fog folyni. Mielőtt elkezdenénk palackozott vizet
és babkonzervet hordani a
pincébe, azért gyorsan leírjuk, hogy Nostradamus a
földönkívüliek megjelenésének lehetőségét is elővetíti
soraiban.
SZI - BM
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Flandona Kft.
3700 Kazincbarcika,
Mátyás K út 2.
48/512-191, 30/324-0162

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

Továbbra is vállaljuk autója alsó-, felső mosását,
belső takarítását, motortisztítást!
KARÁDI KÁROLY Autószerelő mester

06-20/996-0213

Kazincbarcika, Jószerencsét út és a Rózsa út sarkán.
Nyitva tartás: H–P: 7:00–17:00, Szo.: 7:00–14:00

389649

Itt szereltetheti gumiját és igény szerint karbantartom. (mosás, konzerválás)

Putnokon a lakótelep mellett tetőtér beépítési lehetőséggel, udvarral üzlethelyiségnek is alkalmas ház
eladó vagy kiadó. 06-30/339-8142,
06-30/449-6970

Ingatlan
Cégünk részére keresünk eladó
ingatlanokat értékesítési célra.
06-30/254-5523

Pollack M. úton jó állapotban lévő
azonnal költözhető III. emeleti 2 szobás 55m2-es erkélyes lakás eladó.
Érd: 06-20/573-6019.

Ép í t é s i t e l e k
Vadnán 1075m2 építési telek eladó.
Tel.: 06-70/329-8776

Ragály közepén fő utcán, Kossuth L.út 84. két szintes családi ház
bebútorozva eladó. Tel.: 06-30/5392742

Ház, házrész eladás

F öl d , k e r t
Méhészek figyelem. Tardonán a Hársai út mellett 430m2 kaszáló terület eladó. A kúttal szemben található.
Akác erdő mellett. Érd.: 06-20/9448230

Mezőkövesden családi ház eladó.
100m2 3 szintes. Irányár: 10M Ft.
Tel.: 06-30/652-9188

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

Kurityánban, Petőfi úton 3 szobás
családi ház eladó. Tel.:06-30/7723852

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

Múcsonyban két szintes családi ház
eladó 11M Ft. Tel.: 06-30/898-2423,
06-48/403-802.

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

Összkomfortos családi ház nagy
kerttel a Völgy úton eladó. Irányár:
6M ft. 06-70/600-7094.
Sajószentpéteren, kitűnő helyen,
áron alul, sürgősen eladó kétszintes, 125 m2 családi ház, rendezett
telken. 13MFt. 06-30/336-7663

LAPZÁRTA VÁLTOZÁS!
a Kazincbarcika
és környéke Szuperinfónál!
Értesítjük Hirdetőinket
és Olvasóinkat, hogy a
március 15-i
nemzeti ünnep miatt
lapzártánk
2017. március 14. (kedd)
12 órára változik.
Megjelenés változatlanul
pénteken.
Megértésüket köszönjük.
Szuperinfó Szerkesztőség

Eladó vagy művelésre kiadó 610négyszögöl területű ebből 400nöl bekerített termő gyümölcsös, beton pince,
faház, villany, művelési és tárolási
eszközökkel. 06-48/318-885

Ü d ül ő , h é t v é g i h á z
Eladó a Bondor 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

Garázs
Eladó garázst keresek. Az Alsóvárosi
krt. előnyben, de minden megoldás
érdekel. 06-20/966-8413.
Kiadó garázst keresek hosszú távra, későbbiekben esetleg megvételre
a csónakázó tónál. Tel. :06-20/2102315

Azonnali készpénzfizetéssel vásárolunk lakásokat! (Felújításra szoruló,
vagy jelzáloggal terhelt előnyben)
Tel.: 06-70/315-34-86
Újkazinci városrészen 1 + 2 félszobás jó állapotú 2. emeleti lakás
eladó! Tel.: 06-70/315-34-86

Eladó Kazincbarcika Pollack út Szalagos házban, földszinti 1+1/2 szobás
lakás 3,9M Ft. Tel.: 06-48/782-182
Kazincbarcikán, Árpádfejedelem
téren 2 szobás lakás eladó,esetleg
kiadó dolgozó párnak. Eladási ár
megegyezés szerint. 06-70/3190869.
Ózdon, Újtelepen 1,5 szobás összkomfortos, műanyag
nyilászárókkal, riasztóval ellátott
lakás melléképületekkel, garáz�zsal együtt eladó. Érd: 30/3360813
61m2-es 1+2 fél szobás lakás
Egressy 47-ben, beépített konyhabútorral, előszoba bútorral eladó.
Irányár:6,3M Ft. Bercsényi úti
garázzsal együtt kedvezőbb. Tel.:
06-20/597-2278.

J á rm ű a lk a t r é s z
389177

Csokvaományban 2 szintes családi ház nagy telekkel olcsón eladó.
Ár: 4,5M Ft. Dózsa György út 129.
06-20/279-0848.

387873

Lakáseladás
Eladó a Kertvárosban (Csalogány
úton) 86 m2-es 2 és 1/2 szobás
felújításra szoruló családi ház.
Ár: 9,5 M. Ft.
Tel.: 06-30/471-82-10 vagy
0049/173-839-85-81

Gyümölcsfaoltvány 1000 Ft/db

Örökzöldek
Tuják
Díszcserjék

2 szobás 51m2-es felújítandó lakás
eladó. Ár megegyezés szerint. Tel.:
06-30/586-3948.

Kazincbarcikán a Völgy úton családi ház eladó. Irányár 11,49 M Ft.
Lakás beszámítható. Tel : 06-70/9433095.

Kazincbarcikán frekventált helyen
vállalkozásra, raktározásra, építkezésre alkalmas tehermentes ingatlan eladó vagy elcserélhető, közművel, ipari árammal. Tel.: 06-70/5117965.

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

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

Haszonjármű, utánfutó
Jó állapotú 2 kerekes utánfutó eladó.
Tel.: 06-20/944-9963

Cím: Putnok,

Érd.: 30/228-3345
Fehér tanya 2. (26-os főút mellett)

Két szobás Lakás berendezése olcsón
eladó. Tel.: 06-30/329-0393

Diafilmeket és diavetítőt vásárolnék.
Tel.: 06-70/315-3486.

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

Vásárolok készpénzért régi bútorokat, dunnát, párnát, házi szőtteseket,
zsákot, népviseleti ruhákat, hagyatékot. Tel.:06-70/217-3347

Tűzifa akció! Termékeink akác,
tölgy, bükk Kaloda 80x80x130m
ár: 11500Ft-14500Ft-ig Fuvarunkat
24 órán belül teljesítjük. Ömlesztett m3 ár: 15500 Ft-16500 Ft. Hívjon bizalommal! Tel.:30/333-0344
Tel.:30/351-1659
Kalodás tűzifa sorba rakva. Bükk,
tölgy, gyertyán.1mx1mx1m Ár:
11500Ft/m3Erdei m3 ár: 24000 Ft
Ingyenes házhoz szállítással! Tel:
30/752-0961
Szezonvégi kiárusítás kalodás és
ömlesztett konyhakész hasított tűzifa! tölgy, bükk, akác. Kiszállítás
több helyre és településre megoldható. Szállítás mennyiség függvényében ingyenes. Kaloda 1mx1mx1m ár:
12500 Ft Erdei m3 ár: 25000 Ft Üzemi ömlesztett ár: 17500 Ft /m3 Hívjon
bizalommal: 20/512-6628
Eladnám 3+2+1 ülőgarnitúrám,
elöltöltős mosógépem, tévém.
Tel.: 06-20/436-1012

Egyéb keresés
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. 06-30/4863578

Növ é n y

Gyűjtő, szakképzett műtárgybecsüs,
magas áron vásárol régiséget, bútort,
festményt, porcelánt, ezüsttárgyakat,
hagyatékot. Tel: 06-46/348-436,0620/388-7997.

Eladó kiskocka széna bála 500Ft/db,
búza 5000Ft/m, kukorica 5500Ft/m.
Vadna Tel.: 06-70/451-4326.

Használt, fölöslegessé vált újságjait díjmentesen elszállítom egyeztetés
alapján. Tel sz: 06 305352378.

Kocka bálás széna, lucerna, búza,
kukorica, zab eladó Mucsonyban.
Tel.: 06-20/917-1973.

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

Áll a t
Vörös tojótyúk házhoz szállítva 650,Ft/db. Tel.: 06-20/204-2382

Egyéb eladás
Akció! Tüzifa az erdészettől eladó.
Tel: 0670/532-2021.

3894769

a legmodernebb gépekkel
– a város legrégebbi
AUTÓKOZMETIKÁ-jánál.

Dunnát, párnát, komplett hagyatékot veszek, hívásra házhoz megyek.
Érd.: 06-30/233-2199

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 zsindel�lyel. Lapostetők hő-és vízszigetelése. Csatornázás,Kéményrakás.15%
kedvezmény. Ingyen árajánlat!www.
lackoteto.5mp.eu
T:06-70/5919739
Fűnyírást, fűkaszálást, bozót
írtást, fa kivágást vállalok. Minőségi munka reális áron, számlával. Tel.: 06-70/703-7460
Lelassult a gépe? Sokáig tölt a
Windows? Vállalom számítógépek javítását, telepítését, programok, vírus írtók telepítését. Tel.:
06-30/630-4028.
Palatető bontás nélküli felújítása színes, mintás, bitumenes zsindellyel. Ingyenes árajánlat készítés.
Akció -10%. 06-30/229-2206, www.
palatetofelujitasjavitas.hu
Víz, gáz fűtés szerelés, hiba illetve duguláselhárítás, gázkészülékek
szerelése, javítása garanciával. Tel.:
06-20/628-5085.
Női-Férfi fodrász Pogonyi Szilvia
06-20/920-8058. Festés, melir,
vágás, dauerolás, hajhosszabbítás, fonások. Cím: Prímavéra
Szépségszalon, Kazincbarcika,
Szabadság tér 7.
Teljes körű lakás felújítás garanciával, szakemberektől. Anyagbeszerzésben, bútormozgatásban segítünk.
Deák. 06-30/608-8043.
Víz- fűtésszerelés,
fürdőszoba felújítás,
dugulás-, hibaelhárítás
garanciával.
KENÉZ LAJOS
06-30/644-60-97

389286

MŰHELYEMET

389091

MEGNYITOTTAM

5

2017. március 10.

Szuper ügyek

A
közösség újra választhatott. Már ami a Magyar
Madártani és természetvédelmi Egyesület oldalán meghirdetett „Év

madara” versenyt illeti. 2017-ben a tengelic kapta a legtöbb voksot.
A program célja madárcsoportok bemutatása, melyek védelmében a
lakosság egészének vagy egyes csoportjainak, idén például a gazdálkodóknak különösen fontos szerepe van.

A boldogságot dallal ünnepelték Kazincbarcikán

■ Az egyik legfontosabb emberi érzelem
a boldogság érzete,
nem hiába van már világnapja is ennek az
emóciónak.

A régi közmondás úgy tartja, hogy mindenki a saját
szintjén nyomorog. Sőt, egy
másik mondás szerint minden kocsira fér még egy villával. Valószínűleg mindkét
bölcsesség igaz lehet a boldogságra is, hiszen a világ
legelégedettebb emberének
is biztosan vannak titkos vágyai, ábrándjai. Mindenki vágyik a még jobb életre, a még
jobb munkára, a még több
szeretetre, vagy valamire,

amiből személy szerint elbírna még egy keveset a szekere. Nem csoda tehát, hogy
mint annyi más mindennek,
a boldogságnak is lett külön
világnapja. Úgy látszik a világméreteket öltő boldogtalanság annyira szembetűnő
lett az ENSZ-nek, hogy szükségét érezte, legyen egy a 365
napból, amikor boldognak illik lenni. Sőt, bevezették az
országonkénti bruttó nemzeti boldogság fogalmát is, ami
segít mérni egyes nemzetek
elégedettségi amplitúdóját. A
boldogság nemzetközi napjának ötlete a kis himalájai
buddhista királyságtól, Bhutántól származik. Az ázsiai
ország 2008-ban a világon

elsőként vezette be és rögzítette alkotmányában a bruttó
nemzeti boldogság fogalmát
lakosai jólétének mérésére.

A kilenc pontból álló index
segítségével megbecsülhető,
hogyan érzik magukat az emberek gazdasági, társadalmi
és érzelmi szempontból.
A kezdeményezés alapgondolata szerint az ember

koldusszegényen is élhet boldogan. A világnapot, ami erre hivatott felhívni a figyelmet, március 20-án tartják.
Ám vannak olyan kezdeményezések, amelyek nagyobb
időt szentelnének a témának,
mint 24 óra.
A Jobb Veled a Világ Alapítvány Boldogságóra programja pályázatot hirdetett „énekelj a boldogságért” címmel,
minden Boldogságóra programban részt vevő csoport,
iskola számára. A pályázat
célja, hogy a boldogságteremtő képesség fejlesztésére felhívja a figyelmet a zene
segítségével. A gyerekeknek
egy olyan videoklipet kellett
készíteniük Bagdi Bella „Ma

rám talál a boldogság” című
dalára, melyben a boldogság
üzenetét terjesztik. A felhívás
Barcikára is elért. A program
részeként március 6-án a Kazinczy Ferenc Tornacsarnokban mintegy 750 gyerek énekelt együtt a boldogságért.
Egyébként a Pollack Mihály
Általános Iskola már korábban csatlakozott a Boldogiskola programhoz, méghozzá egy nyertes pályázat
útján! Az
intézmény vezetője, FürjesGáborné Csépányi Ágnes szerint az iskolában a szeretetet
és a pozitív érzéseket a pályázaton kívül is próbálják plántálni a tanulókba.
SZI - BM

Az alvás világnapja: miért riadunk fel éjszaka? Névfurcsaságok az anyakönyvben
■ Az alvás az a folya-

mat, ami alatt testünk
regenerálódik a napközbeni terhelés után.
Azonban az alvás nyugalmának mértéke országonként változhat.
Ez a leghatékonyabb öngyógyító folyamat, ami után
kipihenve, jobb közérzettel
ébredünk. Ám sokan küszködnek az álmatlanság különböző fokozataival.
Számos oka lehet
annak, ha az ember forgolódik az
ágyban. Március
13-án tartják nemzetközileg az alvás világnapját.
A Budapesti Alvásközpont/
Benyovszky Orvosi Központ
felmérése szerint itthon az
emberek rosszabbul alszanak, mint az európai átlag.
Bár az alvászavar sokrétű
probléma, és több okra vezethető vissza, egy biztos: mindenkinek van saját, beépített,
belső órája. Ez akkor is működik, ha nem akarjuk, és megmondja a szervezetnek, hogy

mikor legyen fáradt, mikor
legyen éber, majd ehhez alakítja a szervezet körforgását.
Ezt hívjuk bioritmusnak. Ennek a legnagyobb ellenségei
a stressz, a rendszertelenség,
a sok kávé, tea és az elfoglalt agy. Nálunk elég gyenge
az országos statisztika. Tíz
hazai felnőtt lakosból három
szenved a rossz alvástól. De

elfoglaltság és a határidős
munka, mint egyébként.
Ilyenkor nyitott szemmel
fekszem végig az éjszakákat, mert a teendőimen
gondolkozom.

Zsóka (33)
Sajnos nem vagyok túl jó
alvó. Ha vonat megy el mellettünk, vagy ugatnak a kutyák, gyakran felriadok éjszakánként, és akkor már
vissza sem tudok aludni. Ez
az állapot már gyerekkorom
óta tart. Nem tudom, mi lehet az oka, de igazából már
megszoktam, hogy 4-5 órás
alvásokkal élek.

Bettina (54)
mik azok a konkrét okok,
Mivel Panellakásban laamik miatt elkerül minket kom, gyakran ébredek küaz édes álom?
lönböző neszekre. Valaki
lehúzza vécét, vagy filmet
Edvin (34)
néznek korán reggel. Ez a laÁltalában nincs problé- kóházi élet egyik jellemzője,
mám az alvással, de a stresz- de a családban egyedül vaszes időszakokban én is csak gyok ezzel. A fiamat és a férforgolódom az ágyban. Vál- jemet az se zavarja, ha a felalkozó vagyok, és a mun- jük mellett fúrják a falat, ők
kám során akadnak olyan nyugodtan alszanak tovább.
periódusok, amikor több az
SZI - BM

■ Gyakran ingatjuk a fe-

jünket, ha olyan nevet hallunk, amilyet pár évvel ezelőtt még nem volt szokás
babáknak adni.
A tudományos Akadémia
2017-ben is új neveket tett
anyakönyvezhetővé. Az akadémikusok egy ötfős csoportja dönti el különböző szempontok alapján, hogy milyen
nevek válhatnak anyakönyvezhetővé az adott esztendőben. Havonta átlagosan 30-40
névjavaslatot kapnak, amiből
10-15-öt engedélyezni is szoktak. Az uniszex neveket és
nem magyar kiejtés szerint
leírt neveket eleve elutasítják.
Az akadémia a tavalyi gyűjtésből visszautasított olyan
lányneveket, mint például
a Főni, a Táblácska, vagy a
Cukorka.
A potenciális fiúnevek közül is sok végezte tiltólistán,
ilyenek a Balaton, a Jinx, vagy
az Ádmány, ami az Ádám és
az adomány szavak összevonásából képeztek.
Persze az elfogadott nevek között is vannak érdekességek. Fiunkat például

keresztelhetjük ezentúl
Rikónak, Gábernek, vagy
Zevnek, míg kislányunk neve
akár Narbunu, Nilüfer, Náni,
vagy Lencsi is lehet.
Talán nem is érdemes megbotránkozni az újhullámos
ízléseken, amelyek nem csak
a nevek területén hathatnak
különösnek. Példának okáért kijött a stílus terén úttörő
Gucci cég 2017-es őszi férfidivatja (igen, férfi), amelyet „Pihekönnyű óda flórához és faunához” névre kereszteltek,
és olyan illusztris darabokat
tár a műértők elé, mint amilyen az illusztrációnkon is
látható!
SZI - BM
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KISCHEMICALS Gyártó és Kereskedelmi Kft.

nemzetközi
gépkocsivezető

Az alábbi műszakos munkakörbe keresünk munkatársakat:

Laboráns

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

Áll á s
Ácsmunkát, új tetők építését, régiek
cseréjét, előtetők készítését, bádogozást vállalok. 20/557-2928
Bejáratott szépségszalonunkba fodrászt keresek Babits M 2. Imázs szalon 06-20/293-8355.
Dániába keresünk tapasztalattal
rendelkező mezőgazdasági munkásokat, traktorosokat, tehenészeket,
sertésgondozókat (háztáji vagy üzemi tapasztalattal). Alap angol nyelvtudás feltétel. Jelentkezés: 06-70/9490400, adrienn.paloczy@andreasagro.
com www.andreasagro.com
Fizikai munkára keresek megbízható, jó fizikumú férfit. Alkalmi munka.
06-30/534-9663
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
Ausztriai Nightclub hostess munkára
keres csinos lányokat 19 éves kortól,
top keresettel. Tel.: 00-43-664-59996-95, 06-30-313-35-16.

06/20/336-3803

Karnevál étterembe
szakképzett szakácsot keresünk
kimagasló bérezéssel.
Érdeklődni személyesen, vagy fényképes
önéletrajzzal a
karneval.etterem@gmail.com címen lehet.
Autómosó és gumis műhelyembe munkatársat keresek. Érdeklődni személyesen a Rózsa út 52. alatt.
Betanított munkásokat keresünk folyamatos munkavégzésre
Kazincbarcikán. Tel.: 06-48/512907.
Sajószentpéteri optikába keresünk szakképzett látszerészt, 8
vagy 4 órás munkakörbe. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal az alábbi email címen lehet:
fokuszoptika1@gmail.com
Gépkocsivezetőket
keresünk
kazincbarcikai telephelyre. C + E
kategóriás jogosítvány, GKI kártya, sofőrkártya szükséges. Tel.:
06-70/365-4776.
Villanyszerelő
és
lakatos szakmunkásokat keresünk
Tiszaújvárosi
munkahelyre.
Jelentkezni 06-48/512-907 számon munkanapokon 8-15 óráig lehet.

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: 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: 2017/10. 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

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.
•
•
•
•

388993

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

„Melegüzemi betanított munkára,
több műszakos munkarendre kollégákat keresünk. Kiemelt bérezés,
ingyenes szállás. Érdeklődni: 70/6374810, www.humanexistence.hu”
Nem dohányzó, nem italozó férfit
keresek ház körüli munkára. Érd:
19-19.30 között, 06-70/524-1889.
Gumis műhelybe határozott időre
alkalmazottat keresek. 06-20/5201445.

Budapesti
székhelyű
cég
kazinbarcikai
Főmérnöksége
állást hirdet minősített hegesztő és csőszerelő lakatos munkakörök hosszútávú betöltésére.
Jelentkezés Önéletrajz megküldésével az alábbi e-mail címre:
varadi.laszlo@vetraforce.hu

Ok t a t á s t v á ll a l
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)

Társkeresés

Kazincbarcika MOL töltőállomásra
keresünk eladót, kútkezelőt. Jelentkezés személyesen önéletrajzzal.

60-65 év közötti hölgy hívását várom
házias, toleráns, nem dohányzó hölgy
személyében, élettársi kapcsolatra.
Közös megértés. Tel.: 06-30/2136577.

Kazincbarcikai Pizzéria ügyes, talpraesett munkatársat keres, betanított
munkára. Tel.:06-70/773-3792

Szabadidő kellemes eltöltéséhez
keres 50 év fölötti hölgyet 44 éves
férfi.06-20/218-5516 sms

54 éves 167/70 férfi hölgy társat
keres. 06-30/702-5040

Szabadidő, üdülés,

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

06-49/312-251

www.fenyo-panzio.hu

Hajdúszoboszlói üdülés félpanzióval, 20.500 Ft/fő/7éj, 13.900 Ft/fő/3éj
www.frankvendeghaz.hu 06-30/9449398

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. Ünnepi nyitva tartás: március 15 szerda. 8:00-16:00 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 11. HÉT (2017. március 13-tól március 19-ig)
Kos - A csillagok azt üzenik,
ha valami nem működik, nem
szabad tovább erőltetni. A
szerelemben és a partnerkapcsolatban
is
érdekes
lehetőségei adódnak. Mars, az Ön
uralkodó bolygója, még csütörtökig Ön
mellett áll, utána pénteken belép a Bika
jegyébe, és erői kissé alábbhagynak.
Bika - Minden, amit a héten
kap az Univerzumtól, hosszú
távra szól. Az ajándékok, a
lehetőségek, a kapcsolatok,
minden. Péntektől Mars belép
az Ön jegyébe, és elkezdődik egy izgalmas időszak. Úgy néz ki újabb vagy
legalábbis új elköteleződés vár Önre karrier tekintetében.
Ikrek - A héten azt tapasztalhatja, bármerre is lép, falakba
ütközik. Hiába elszánt, akaratos és határozott, egyik célját,
tervét sem képes véghezvinni.
Álljon meg egy pillanatra és gondolkodjon el azon, mi van, ha azért akadályozzák, mert egyszerűen nem most jött el
ezeknek a céloknak a megvalósítása?
Rák - Érzelmi problémája
felemészti minden energiáját.
Csak teljesen fölöslegesen
pazarolja az idejét olyan dolgokra, melyek már réges-régen aktualitásukat vesztették. Azonban,
hála a Nap és Merkúr jótékony segítségének, ebben az időszakban több dolog
is jóra fordulhat az életében.

Oroszlán - Ez a hét változatos
eseményeket és fordulatokat
tartogat Önnek. A legtöbbjük olyan lesz, amilyenekre
még csak nem is számított.
Ezzel együtt új kapuk nyílnak meg. Még
rengeteg dolga van azelőtt, hogy rálépne
erre az új útra, ezért szentelje ezt a hetet
a problémás ügyeire.
Szűz - Ezen a héten Merkúr, az
Ön uralkodó bolygója, irányít.
Kapcsolatba lép a Nappal és
Plútóval is. Mindenesetre a
Nappal nem jön olyan jól
ki, mint Plútóval. Ezért kedden félreértésekre kerülhet sor. Erős késztetést
érez arra, hogy rendbe tegye őket és a
fontosabb kapcsolatait ápolja is.
Mérleg - Ezen a héten jó
esélyei vannak, de néhány
akadályt is le kell küzdenie,
amelyek azonban elsősorban
önmagától erednek. Az is
kedvező, ha időt fordít arra, hogy hosszú
távú terveit mind alaposan átgondolja.
Ehhez Merkúr alkalmat ad. Segít, ha az
alkalmazkodó oldalát mutatja!
Skorpió - A hét elején úgy érzi
majd nem vágyik másra, mint
békére és nyugalomra, emiatt pedig nehezen is rázódik
vissza a mindennapokba.
Figyeljen oda arra, hogy ne legyen
kötekedő másokkal, még ha erre nagy
is a kísértés. A hétvége csodálatos lesz,
hála az égi energiáknak.

388847

Br. 160000 Ft alapbér,

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

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

INGYENES SZÁLLÁSSAL

kollégákat
keresünk siló- és
vegyi tartányos
nemzetközi
fuvarozásra.

Gyakorlattal rendelkező, önállóan
dolgozni tudó autószerelőt keresünk.
Jelentkezni az autoszerelomuhely75@
gmail.com email címen lehet.
389663

Csokvaományban idősek gondozását vállaljuk. Teljes ellátás már 90
000 Ft/havi díjtól 06-20/551-3510

PANNONJOB KFT.

Székesfehérvári munkalehetőség!

389518

Víz,
gáz,
fűtés
szerelés,
duguláselhárítás és hibaelhárítás.
Számlaképesen, közületek részére
is. Tel.: 06-20/282-5884.



Folyamatosan
bővülő cégünkhöz

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

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

 

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)

Nyilas - Ez a hét sok szellemi
inspirációt ad Önnek. Ezt az
energiát célzottan felhasználhatja a munkában. Merkúr
is segít, aki jó szimatot ad az
optimális lehetőségek megérzéséhez.
Mindezek ellenére ne becsülje alá a realitást, járjon két lábbal a földön, és akkor
nem érheti meglepetés.
Bak - Még Önt is meglepetésként éri majd, mennyien egyet értenek Önnel vagy
fogadják el terveit, ajánlatait.
Ezért bármit is szeretne megvalósítani, annak most érdemes neki
futnia! Ha most meg szeretné hódítani a
kiszemeltjét, legyen türelmes! Erőszakkal
csak az ellenkezőjét fogja elérni.
Vízöntő - A napokban az
égiek komolyabb döntések és
lépések megtételére sarkalják.
Ezek által majd új távlatok
nyílnak meg Ön előtt és meszszebbre is jut, mint azt gondolná. Nincs
más dolga, mint folyamatosan újabb
célokat tűzni ki maga elé. Most nem szabad pihennie, ez a cselekvés ideje!
Halak - A kéretlen vélemény
nyilvánításával
kellemetlen
helyzetbe kerülhet, jobb, ha
nem avatkozik bele egy régóta
húzódó vitába. A passzív szemlélés lehet a legjobb taktika! Minden nap
egy másik nagyszerű esély kínálkozik. A
hétvégén a Telihold értékes embereket
vihet az életébe.
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Házhozszállítás: 48/820-386, 30/467-9659

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

DR. ZÉMAN ZSOLT PhD
Miskolc, Szentpáli út 5.
Rendelési idõ: kedd 18–20 óráig
Elõjegyzés: (30) 239 2424, (30) 373 5658

NE FÁRADJON AZ ELŐKÉSZÜLETEKKEL!
BÍZZA RÁNK, DŐLJÖN HÁTRA ÉS CSAK A
FUTÁRT VÁRJA!!!
RENDELÉSFELVÉTEL 24 ÓRÁVAL ELŐTTE.
TOVÁBBI ÉTELEINK VÁLTOZATLAN ÁRON:
• Hamburgerek (15 féle, 3 méretben) 500 Ft-tól
• Gyros pitában
610 Ft-tól
• Gyrostál
990 Ft-tól

FRISSEN SÜLTEK • HAMBURGEREK • GYROS • TORTILLA

Frissítse fel ruhatárát az évszaknak megfelelő
minőségi, egyedi, márkás kollekciónkból!!!

altatásban fájdalommentesen
aneszteziológus közremûködésével.

férfitorták, különféle saláták, frissensültek
elkészítését tetszés szerint vállaljuk!

www.endodiag.hu

NŐI, FÉRFI, GYERMEKRUHÁK
N
K
Kazincbarcika, Széchenyi út 91.
(a Korzika Pizzéria, a Gebu horgászbolt és a Krigli Söröző mellett)

KRÉM HASZNÁLTRUHA ÜZLET

389119

Kazincbarcika,
Széchenyi út 91.
kriglietelbar.hu
lb
krigli-söröző

HÚSVÉTRA, SZÜLETÉSNAPRA, NÉVNAPRA,
BALLAGÁSRA többféle hideg ill. melegtálak,

Felújítás valós garanciával!
385251

Németh Optika

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

ZŐ

EMÉSZTÕSZERVI BETEGSÉGEK
DIAGNOSZTIKÁJA,
RÁKSZÛRÉS, GYOMOR- ÉS
VASTAGBÉLTÜKRÖZÉS

Már most gondoljon vendégeire, családtagjaira!

388856

SÖRÖ
PUB -

NE KÉSZÍTSEN! RENDELJEN!!!

389173

Krigli

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 műszakos munkakörbe keresünk munkatársakat:
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

40% KEDVEZMÉNNYEL!
SZEMÜVEGKERETEK
30-40–50% KEDVEZMÉNNYEL!
Az akció 2017. március 31-ig érvényes!

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

INGYENES ORVOSI SZEMVIZSGÁLAT*
KONTAKTLENCSE ILLESZTÉS

388994

Tartályparki rendszerkezelő

INGYENES JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT
és alternatív vitarendezés

Az alábbi műszakos munkakörbe keresünk munkatársakat:

GINOP-5.3.3.-15-2015-00002

Rendszerkezelő

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:

Dr. Bratu Tamás
Dr. Iván Zsolt

3860 Encs, Petőfi u. 62.
szerda: 14:30-18:30
3752 Szendrő, Hősök tere 1. szerda: 14:00-19:00

%()(.7(7e6$-g9ė%(

388852

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
(XUySDL6]RFLiOLV
$ODS

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.

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

388995

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

389174

*Komplett szemüveg készítése esetén!
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Richard Férﬁ Divat
Richard Divat • Kazincbarcika, Egressy út 37. • Tel: 06-48/320-420

VŐLEGÉNYI ÖLTÖNYÖK,
MÁR

30Ft

*

Riccardo Banatti • Esküvői ruha és Öltöny szalon.
Miskolc, Széchenyi utca 52. 1/3 • Időpont egyeztetés: 06-30/332-9997
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szeretne, keresse a Miskolcon
megnyílt Exclusiv szalont!

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

HOMOK

(0/4, 0/1, sárga);

KAVICS

389182

HŰTŐGÉPSZERVIZ

SÓDER

(0/24, 0/16);

Nyitvatartás:
H–P 7.30–17.00, Szo 7.30–12.00
fax: 48/345-442 Mobil: 30/218-04-82
Sajószentpéter, Kossuth út 200.

389319

389330

210x240 cm

389195

MENYASSZONY ÉS VŐLEGÉNY
mindent egy helyen megtalál!

150x150cm

SZOBAFESTÉS
MÁZOLÁS
GIPSZKARTON
SZERELÉS
LAMINÁLTPADLÓ
KÉSZÍTÉS KÖZÜLETEK
ÉS MAGÁNSZEMÉLYEK
RÉSZÉRE!

Az áraink tartalmazzák az ÁFA-t, bontást, beépítést
és törmelék elszállítást, külső és belső párkányt.

ÖLTÖNYT, MENYASSZONYI RUHÁT

AJTÓ • ABLAK • REDŐNY-RELUXA • SZÚNYOGHÁLÓ!
210x150cm

Aki egyedi és méretre szabott

389113

KAZINCBARCIKA EGRESSY ÚT 48.
0648/412-474
info@photocomp.hu

AZ ABLAKOK EGYEDI MÉRETEKBEN IS RENDELHETŐK!

389127

minden kiegészítővel együtt,
cipőtől a nyakkendőig!

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

06-30/415-24-28

387171

kiszállítás
HÉTVÉGÉN IS!

Magyarországi telephellyel
rendelkező Német betonacél
feldolgozó cég keres
Európai üzemeibe

CO hegesztőket
és betonacél
feldolgozókat

A Vodafone
Magyarország miskolci
csapata téged vár!

tartós kiküldetésre
ELVÁRÁS:

- több műszakos munkarend és
változó munkahely vállalása
- hegesztésben szerzett tapasztalat
- hegesztő, karosszérialakatos,
szerkezetlakatos géplakatos,
esztergályos végzettség
- nagy munkabírás

Dolgozz nálunk telefonos
ügyfélkapcsolati munkatársként!

BIZTOSÍTUNK:

www.vodafone.hu/miskolc-karrier

- határozatlan idejű munkaviszony
- kiemelkedő fizetés
- szállás

387388

Vodafone
Power to you
389284

Jelentkezni lehet:
22/574-318, 22/574-082
számon munkanapokon 8-16-ig

