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Esküvői színtér

Kockázatértékelés készítése
Munka-, és tűzvédelmi tevékenységek
kivitelezése, környezetvédelmi
szakvélemények készítése.

Tel.: 06-20/965-1612

441937



HAJDÚSZOBOSZLÓÉS KÖRNYÉKE
KAZINCBARCIKA

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

Új év, tiszta lap

Legalábbis sokan így értelmezik a
januárt, lehetőséget látva benne
a változásra. Leggyakoribb új évi
fogadalom a mozgás, a sportolás
elkezdése. Az 3. oldalunkon
olvashatnak erről.

Az esküvő egyik legmeghatározóbb vonulata a dekoráció
színvilága. Cikkünkben annak
jártunk utána, várhatóan mik
lesznek az idei év legtrendibb
kompozíciói./3. oldal

Edelényi fejlesztések
Elsősorban
természetesen azt várjuk 2018-tól,
hogy bei n d u lj a nak pályázati
fejlesztések. Sokmilliárd forintról van
szó - nyilatkozta Molnár Oszkár, Edelény polgármestere.
/5. oldal

Fotó: Dreamstime

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

KAZINCBARCIKA FATELEP

ÁGNES OPTIKA

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

Orvosi szemvizsgálat
(bejentkezés szükséges)
Rendel: Dr. Semsey István
szemész főorvos;
Látásvizsgálat,
kontaktlencse illesztés,
a hét minden napján.

441972

HŰTŐGÉPSZERVIZ

DUGULÁSELHÁRÍTÁS

NAPONTA
OLCSÓBB!
www.londonstore.hu
Kazincbarcika, Fő tér 39.

(ÉMÁSZ és Okmányiroda között)

Akár hétvégén is!
Kazincbarcikán és környékén

Nyitva tartás

H 8-18
K-P 8-17
SZO 8-12

MINDEN HÉTFŐN teljesen
új árukészlet és cipővásár!

EDENRED Ajándékkártyát elfogadunk
Bankkártyával, Egészségbitztosítási
és SZÉP kártya elfogadóhely.

Játssz minden héten 5000 Ft-os vásárlási utalványért a facebookon:

441948

Tel.: 06-30/90-44-123

441997

Elegáns, márkás, divatos és kizárólag szezonális
felnőtt- és gyerekruhák, cipők és kiegészítők
(sál, sapka, táska, öv, játék, plüss stb.).

441996

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

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

441967

Telefon: 06-30/677-66 55

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

GÁZKÉSZÜLÉKEK JAVÍTÁSA,
KARBANTARTÁSA, SZERELÉSE
G A R A N C I Á VA L .
441969

(1 kaloda: 0,588 m )
3

441980

441994

Szuhakálló futballpálya mellett
21 000 Ft/ m3-től
Kalodás tűzifa 11.000 Ft-tól

06-20/669-7017

441975

Gösser Pizzéria
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2018. január 27.
szombat 18.30 – 03.00
Don Bosco Sportközpont
rendezvényterme

18.00-tól
19.00

Érkezés
Köszöntők
A Schwarzwald
Hagyományőrző Együttes
Gyermekcsoportjának
műsora (Rátka)
20.00
Sváb vacsora
(főétel, desszert)
21.00–03.00 Tánc (közben tombola)
ZENE:
SZOMORI FIÚK
sváb sramli és
tánczenekar

Belépődíj:

3.500 Ft

(Edelény melletti Orosz birtokon)
MEZŐKÖVESD GYÓGYFÜRDŐN

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

06-49/312-251

441571

www.fenyo-panzio.hu

441811

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

441960

KENÉZ LAJOS
06-30/644-60-97

442800

441943

Jegyárusítás csak elővételben 2018. január 25-ig (csütörtök)
a Don Bosco Sportközpont pénztárában | Info: 20/425-69-53 (Sajó Attila elnök) |
Rendező: Kazincbarcika Német Nemzetiségi Önkormányzat
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Br. 260.000320.000

210x150cm

150x150cm

"+5»t"#-",t3&%Ʈ/:3&-69"t4;Á/:0()«-»!

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

";"#-",0,&(:&%*.²3&5&,#&/*43&/%&-)&5Ʈ,

442084

30/542-42-33

441973

442005

210x240 cm

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

441990

Vas és fémhulladék mellett leadható telepünkön
akkumulátor 130 Ft/kg, alumínium italos doboz 120 Ft/kg,
vegyes papír hulladék 6 Ft/kg, számítógép alaplap 500 Ft/kg.
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Szuper ügyek
RÚZS
Remény
Évek óta figyelem az érzéseimet év vége és újév tájékán.
A karácsony előtti hajrában ólmos fáradtságot érzek akkor
is, amikor erre semmi okom
nem lenne. Csaponganak bennem a fent és lent élményei.
Sírva fakadok megmagyarázhatatlan okok miatt, majd a két
ünnep között valami megnyugvás vesz rajtam erőt. Belső béke és erő, hogy aztán jöjjön a
január eleji frissesség. Mintha
kisütne a nap, tele vagyok hittel és reménnyel.
Ismerőseimmel beszélve kiderült: nemcsak velem játssza a
természet ezt a játékot, hanem
másokkal is. A mélységek és
magasságok gyakori vendégei ebben az időszakban azoknak, akik hagyják meghallani a
belső hangjaikat. Az egészséges lélekkel megáldottak pedig
úgy tekintenek a január elsejére, mint egy újabb esélyre, ami
megadatott számunkra.
Szerb Antal Utas és Holdvilágában - ami nem kifejezetten
hurrá optimista mű - Mihály
megjárja a lelke sötét bugyrait, de mégis úgy ítéli meg: ha
az ember él akkor még mindig
történhetik valami. És hogy mi
történik meg velünk, az az emberi pszichét jól ismerők kutatásai szerint tényleg nagyban
rajtunk múlik.
A Nők lapjában olvastam legutóbb Richard Wisemanról, aki
a Hertforshire Egyetem professzora és szerencse kutatással foglakozik. Éveken keresztül
több száz magát szerencsésnek és pechesnek tartó ember életét kísérte figyelemmel.
Interjúzott nőkkel, férfiakkal,
tudóssal, gyári munkással a
világ különböző pontjain. A legfiatalabb alanya tizennyolc, a
legidősebb nyolcvannégy éves
volt. A professzor szerint a balszerencsés emberek abban a
meggyőződésben élnek, hogy
életük pozitív eseményei pillanatokon belül elenyésznek
és visszatérnek a baljós, sötét
fellegek. A magukat szerencsésnek gondolók múló epizódként tekintenek a rosszra,
mert mélyebb meggyőződésük
azt sugallja: velük igazán nagy
baj nem történhet.
Tehát semmi sem bír olyan
mindent elsöprő önbeteljesítő erővel, mintha meg vagyunk győződve a saját balszerencsénkről vagy jó
szerencsénkről.
Így január elején, mi mást is kívánhatnánk magunknak, mint
a reményt. Azt a képességet,
hogy legyen erőnk hinni a saját szerencsénkben.
SZI – Maros Éva

Fiús év.

Természetesen idén is köszöntötték Kazincbarcikán az év első újszülöttjét.
Musa Kristóf Tamás 3410 grammal és 50 cm-rel látta meg a napvilágot. Érdekesség, hogy
az ország 2018-as „elsőszülöttje” is fiúcska volt, aki Szombathelyen, éjfél után 1 perccel jött
világra. Balázs Imre 3130 grammal, 50 centiméterrel, természetes úton született. Egyébként
Budapesten és a legtöbb vidéki nagyvárosban is kék zoknit kapott a legelső csecsemő. Lehet,
hogy 2018 fiús év lesz?

Tervek és célok: még mindig divat az újévi fogadalom

■ Új évkezdet, tiszta

lap. Legalábbis sokan így
értelmezik a januárt: lehetőség a változásra.

Bizonyított, hogy a csoportos mozgásformák során nagyobb százalékban
érik el céljaikat a résztvevők, mintha egyedül vágnak bele az alakformálásba, egészségmegőrzésbe. A
problémákkal való szembenézést is a csoportterápiák
segítik a legnagyobb sikerrel,
hiszen mindig akad valaki,
aki meghallgat, és mások élményeiből, erejéből magunk
is merítkezhetünk. Vagy ott
van a vallás, ami egyesek szerint a legerősebb tömeghipnózis, míg mások az emberek
hitben való összekapcsolását
látják benne, de egy biztos,
a templomba járás is társas
sport. Valami ilyesmi dolog
lehet az újévi fogadalomtétel

is. Az a tény, hogy sokan időzítik ilyenkorra az életük
megreformálását, erőt ad a
kitartáshoz. Hiszen számos
ember vág bele a sportolásba,
mond le a káros szenvedélyeiről, vagy próbál meg egyszerűen jobb ember lenni, és ez
egyfajta katalizátorként hathat az egyénekre is. Ha nem
is mindenki jár sikerrel, azt
elmondhatjuk, hogy egyfajta jelenségről van szó, sőt,
valószínűleg mi magunk is

minimum
eljátszottunk már
az újév i
fogadalom
ötletével.
Szóval az,
hogy létezik, nem
titok. Érdekesebb
kérdés talán, hogy mik azok a célok,
óhajok, amelyek a legtöbb
ember szeme előtt lebegnek a
pezsgős koccintás után ránk
települő, lehetőségektől terhes jövőnkben.

Attila (43)
Régóta bringázok, ez a
sport a szenvedélyem. Elhatároztam, hogy idén már
benevezek versenyekre is.
Igaz, a bicaj, amit használok, nem éppen erre lett

kitalálva, de nem ez teszi a
sportolót, úgy hiszem!

Bogi (33)
Nekem bejött tavaly is a
fogadalmam, letettem a cigarettát. Idén azt határoztam
el, hogy jobban odafigyelek
az egészségemre, és leadok
néhány kilót. Úgy terveztem
először csak napi néhány kilométer futással kezdem, aztán ha belejövök, akkor akár
egy teljes életmódváltás is
kisülhet a dologból.

Ádám (24)
Az én helyzetem talán kicsit más, én azt fogadtam meg
január 1-jén, hogy kijutok az
idén Amerikába. Nemrégiben
jöttem haza Angliából, és jó
itthon lenni, de régi álmom
teljesülne, ha az Egyesült Államokban dolgozhatnék.
SZI - BM

Esküvői színtér: divatszínek 2018-ban

■ Életünk nagy napját

nem az apró részletek
teszik emlékezetessé.
Viszont azok segítenek,
hogy minél jobb kedvvel
idézze fel mindenki az
esküvőnket.
Ha az elhatározás és a
szerelem megvan, akkor az
esküvő puszta formalitás,
gondolhatnánk. Ám a legtöbb lány számára még mindig egy olyan kaland, amiben megmutathatja ízlését,
egyéniségét, megcsillanthatja önmagát, méghozzá szinte keretek nélkül. Vagyis, a
bankkártya limitje ilyenkor
a keret ilyenkor általában,
ami határt szab a képzelőerőnek. Milyen legyen a torta, zenész legyen, vagy dj,
legyen-e tematikája az esküvőnek, vagy éppen milyen legyen a ruha stílusa:
ezek mind fontos kérdések.
Azonban mindenek előtt a

legfontosabb, hogy minden
szín pompás legyen.
Aki úgy gondolja, hogy
rosszul írtuk le a színpompás szót, és most ingatja a
fejét az alapvető nyelvtani
hibán, azt megnyugtatjuk,
nem elírás történt. Az esküvő egyik legmeghatározóbb
vonulata a dekoráció színvilága. Sőt, ha ezt előre megtervezzük, akkor az az igazi,
ha a virágok és abroszok mellett a ruhák és a kiegészítők
is passzolnak a megálmodott kompozícióhoz. Aki úgy
gondolja, hogy a házasságkötés színe a fehér, az kicsit
le van maradva. Manapság
már mindenfajta kombináció előfordul az esküvőkön.
Ezek legtöbbször egy adott
tematika köré épülnek, mint
a nyári alkony, vagy az almáskert, és ezek kompozícióit próbálják életre kelteni
a teremben is. Ezek a színösszeállítások pedig minden

szezonban változnak. Most
annak néztünk utána, hogy
vajon mik lesznek az idei év
legmenőbb trendjei, hogy a
mennyasszonyok még idejében felkészülhessenek a
„szín pompára”, legyen szó
szalvétáról, ültetőkártyáról
vagy selyemabroszról.
Az ébredő természet, a
Nap szimbolikája, az üdeség
egyszerre körénk idézhető a
sárga különböző árnyalatainak a segítségével, ami 2018
legtrendibb választásának
ígérkezik. Persze ne csak a
citromsárga jusson eszünkbe itt, hanem a már majdnem krémszínű, vagy akár a
halvány zöldes-sárga árnyalatok is teret kaphatnak!
A little boy blue, avagy a
babakék szintén sok stílusos
esküvőn megjelenhet majd a
nyáron. Ez az árnyalat, amelyik egyébként Diana hercegnő kedvence is volt, klaszszikusnak mondható, hiszen

a hagyomány is azt írja elő,
hogy valami kéknek kell lennie a menyasszonyon. Azonban az égbolt színe örök darab, és némi fehérrel, vagy
halvány rózsaszínnel fűszerezve igen mutatóssá teheti
a dekorációnkat.
A barack és a rózsaszín
pasztelles változatai, amik
a tavaszt idézik, és remekül
harmonizálnak a földszínekkel szintén sikeres választásnak tűnnek a 2018-as
év esküvői trendjét tekintve. A lényeg, hogy ne vigyük
túlzásba, és mindenütt inkább a halvány válozatokat
részesítsük előnyben ennél
a kompozíciónál.
SZI - BM
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CNC gépbeállító

Szikszó csendes, árvízmentes utcá-

jában eladó 1300 m2 telken, kőből
épült, 2 generációnak alkalmas, 135
m2-es, felújított családi ház, melyből 85 m2 összkomfortos. Közelben
buszmegálló, élelmiszerbolt, iskola, óvoda található. Iár: 7M Ft. Tel.:
06-70/295-4794.

CNC gépbeállító kollégát keres.

Lakáseladás
tes, 3 szobás, felújított, társasházi
lakás eladó. Tel.: 06-48/412-132,
06-20/539-6645

t$/$CFSFOEF[ÏTFLQSPHSBNP[ÈTBCFÈMMÓUÈTB
t"[BEPUUNVOLBGPMZBNBUIP[BNFHGFMFMǮT[FST[ÈN
FMMFOǮS[ÏTF HÏQSFWBMØGFMT[FSFMÏTF
t(ÏQFLNǻLÚEÏTÏOFLCJ[UPTÓUÈTBBHZÈSUÈTJIBUÏLPOZTÈHÏT
a minőség figyelembevételével
t"UFSNFMÏTCFOSÏT[UWFWǮHÏQFLNǻT[BLJÈMMBQPUÈOBL
felügyelete, beállítása

Elvárások:
t-FHBMÈCCLÚ[ÏQGPLÞNǻT[BLJWÏH[FUUTÏH
t.ǻT[BLJSBK[PMWBTÈTB
t1SFDJ[JUÈT TUSFTT[ÏTNPOPUPOJUÈTUǻSÏT
t-FHBMÈCCÏWFTSFMFWÈOTT[BLNBJUBQBT[UBMBU BVUØJQBSJ
UBQBT[UBMBUFMǮOZ
tNǻT[BLPTNVOLBSFOEWÈMMBMÈTB

Múcsonyban kétszintes családi ház

eladó, kazincbarcikai csere is érdekel. Ár: 11M Ft. Érd.: 06-48/403-802,
06-30/898-2423
Sajóivánkán 24m2-es borospince

eladó.15 éve épült. Irányár: 1,2M Ft.
Alkuképes. Tel.: 06-20/222-8477.
Sajószentpéteren a Péch Antal utcá-

ban eladó egy második emeleti 1+2
fél szobás jó állapotú, tehermentes,
azonnal költözhető, gázkonvektoros
társasházi lakás, akár bútorozva is.
Ár: 5,3 M Ft. Tel.: 06-70/701-2271

Sajószentpéteren az Erkel Ferenc

utcában eladó egy vállalkozásra is
kiválóan alkalmas jó állapotú, 4 szoba + 40m2 nappali + 200m2 melléképület, műhely, garázs 1100m2 telken. Ár: 13 M Ft. Tel.: 06-70/7012271
Edelényben a Borsodi úton, 2 szintes,

tégla építésű, 5 szobás, tehermentes,
összkomfortos családi ház 2800m2
telken, kis halastóval eladó. Ár: 13,9
M Ft. Tel: 06-70/701-2271.
Emődön a Völgy utcában tehermen-

tes azonnal költözhető, vegyes falazatú, 2,5 szobás, gázkonvektor fűtésű családi ház 1100 m2 kerttel, pincével, bő vizű kúttal eladó. Ár: 5,9 M
Ft. Tel: 06-70/701-2271.
Hejőcsabán a Hejő utcában eladó egy

100 m2, beton blokk és tégla építésű, 2 szoba konyha, nyári konyha,
kamrából álló családi ház 1270 m2
telken, több melléképülettel. Ár: 10,5
M Ft. Tel: 06-70/701-2271.
Miskolcon 50 m2, saját családi ház
eladó. 50 m2 pince, város 15 percre. Ár: 2,1 M Ft. Tel.: 06-20/2365768.
Parasznya csendes utcájában 1332

m2 telken 90 m2, 3 szobás, tégla,
cseréptetős ház eladó. Műa. nyílászárók, laminált parketta, új csatorna, GÁZCIRKÓ fűtés, konyha-fürdő befejezésre vár, szomszédban
új házak. Ár: 7,9 M Ft. Tel.: 06-30227-2273.

Vörös TOJÓTYÚK házhoz szállítva

650 Ft/db. Tel.: 06-20/204-2382

Növény

Miskolc-belvárosában, a Corvin
utcában, 4 emeletes, panelprogramos társasház 4. emeletén, egy
2+félszobás (57 m2) lakás eladó,
bérlővel vagy anélkül. Irányár: 12 M
Ft. Tel.: 06-30/383-0294.

Renault Megane Scenic 1.9 TDI

Építők útja 42. sz. alatt, sürgősen

Miskolcon, a Széchenyi utcán, a Frei

1997-es évjárat, sok extrával (klí-

eladó 34 m2-es, földszintes lakás.
Érd.: 06-70/241-2799

kávézóval szemben eladó egy első
emeleti, 68 m2-es, kétszobás polgári
típusú lakás. Ár: 14.900.000 Ft. Telefonszám: +36-70/603-6037.

ma, elektromos ablak, közp. zár,

Sajólád frekventált részén, pos-

06-20/256-0488

Eladó Edelényben 75m2-es, eme442282

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését küldje el
önéletrajzát a hr@polyax.hu email címre vagy jelentkezhet az
alábbi telefonszámon: 06-30/472-7447

Alberttelepen, 2 család részére is
alkalmas társasház, jóval ár alatt
eladó. Akár bérházat is beszámítunk. Tel.: 06-20/567-3332

eladók. Tel.: 06-30/503-0076

újított és átalakított, földszinti garzon a Tavasz utcában eladó. Irányár: 4,2M Ft. Érd.: 11 óra után. Tel.:
06-20/992-6215

t7FSTFOZLÏQFTö[FUÏTt#FKÈSÈTUÈNPHBUÈTt-BLIBUÈTJUÈNPHBUÈT
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Barcika vonzáskörzetében, Múcsony

Kazincbarcikán nevelt, házi kakasok

szobás, fiatalosan, teljes körűen felújított, 55 nm-es, 2 szobás, erkélyes
lakás. Azonnal költözhető. Iár: 11,5
M Ft. Tel: 06-20/9168-855.

Alacsony rezsijű, teljes körűen fel-

$PLWNtQiOXQN

Sürgősen eladó családi okok
miatt, nagyon szép családi ház
Szuhakállóban. 85m2-es, szép
udvarral és jó környezetben. 3,9M
Ft. Tel.: 06-70/676-5898

Miskolc, Vörösmarty utcán eladó 2

utcára néző, földszintes, frissen felújított, 51m2-es, gázos lakás – szilárd tüzelés is lehetséges – teljes
berendezéssel azonnal beköltözhető. Tehermentes! Irányár: 2,9M Ft.
Tel.: 06-70/322-0502
úton 59m2-es, magasföldszinti, igényesen felújított 1+ 2 1/2
szobás lakás. Azonnal beköltözhető. Irányár: 10,5M Ft. Érd.:
06-20/267-8131

t"OHPMOZFMWJTNFSFUF

vák határ mellett) csendes utcában 990 m2 telken 80 m2-es
összkomfortos (2 szoba + nappali) családi ház eladó. A házhoz nyári konyha, garázs, pince,
fúrt kút tartozik. Fűtése gázkonvektor + cserépkályha, a meleg
víz ellátásáról gázbojler gondoskodik. Irányár: 3,4 M Ft. Érdeklődni hétköznap 17 óra után, hétvégén egész nap a 06-20/260-9517
telefonszámon lehet. Ingatlanosok
kíméljenek!

Rudabányán a „64-ben”, jó fekvésű,

Eladó Kazincbarcikán, Gyulai Pál

(OŋQ\|N

Bánrévén (közvetlenül a Szlo-

„Sanyika”
temetésén jelen voltak, sírjára virágot,
koszorút helyeztek el, mély
gyászunkban osztoztak.
Gyászoló szerettei

Rezeda út 12. sz. alatti, földszin-

Feladatok:

Ház, házrész eladás

Bökönyi Sándor
441945
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Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik szeretett halottunk

leti lakás a Lévay úton, 300m2es udvar, garázs+tároló, igényesen felújított lakás. Azonnal beköltözhető. Irányár: 7,8M Ft. Tel.:
06-20/476-4959
Eladó Miskolc belvárosában Soltész

u. 77m2-es, gázos 2. emeleti, belsőudvaros, pihenőkertes társasházi lakás. Gépészetileg teljesen felújított, ablakok cserélve műanyag
ablakokra. Nappali + étkező + konyha egyben, 3 szoba, előszoba, fürdőszoba, külön wc. Ár: 13 MFt Érd:
06-20/980-6678
Miskolc Bulgárföldön eladó 2. eme-

leti, azonnal költözhető gázfűtéses
garzonlakás. Csendes, parkos környék. Iár: 5,29 M Ft. Tel: 06-20/9168855.
Miskolc Selyemrét legszebb részén

az Éder György utcában eladóvá
vált egy 3 szintes épület földszintjén lévő 35m2-es, erkélyes GARZON
lakás. Ár: 5,6 M Ft. Tel.: 06-20/2515380.
Miskolc, belvárostól 5 percre, a

Thököly utcán eladó egy gyönyörűen felújított, első emeleti, kétszobás
panellakás. Csendes, kulturált lépcsőház. Ár: 10.490.000 Ft. Telefonszám: +36-70/603-6037.
Miskolc, Hajós utcán 73 m2-es,

3 szobás, szépen felújított, igényes, panorámás lakás eladó. Tel.:
06-70/338-3936.
Miskolc, Szentgyörgy u. végén 73

m2, 3 szobás, IX. emeleti JÓ ÁLLAPOTÚ lakás rendezett lépcsőházban
eladó. Avas jó részén, jó állapotú
1,5 -1+2 félszobás lakás beszámítható. Ár: 6,59 M Ft. Tel.: 06-30/2272273.

ta, boltok a közelben eladó egy 75
m2-es, felújított, hőszigetelt családi
ház közel 3000 nm-es gazdálkodásra
is alkalmas telken. Ár: 6.490.000 Ft.
Telefonszám: +36 70/603-6037.
Rudabányán szép környezetben, jó

fekvésű, utcára néző, földszinti, frissen felújított, 51 m2-es, gázfűtésű szilárd tüzelés lehetősége adott - társasházi lakás teljes berendezéssel,
vagy anélkül, azonnali beköltözéssel
eladó. Alacsony rezsi! Jó lehetőség!
Tehermentes! Irányár: 2,9 M Ft. Tel.:
06-70/322-0502.
Sajószentpéteren a Péch Antal utcá-

ban eladó egy második emeleti, 1+2
félszobás, jó állapotú, tehermentes,
azonnal költözhető, gázkonvektoros
társasházi lakás, akár bútorozva is.
Ár: 5,3 M Ft. Tel: 06-70/701-2271.

Üdülő, nyaraló
fürdőn eladó 4 kis
szoba+nappali+konyha+fürdő tégla építésű 2 szintes nyaraló, 18 m2
terasszal, 400 m2 telken kültéri kis
medencével, teljesen bebútorozva,
felszerelve, akár azonnal ki is adható állapotban. Ár: 14,9 M Ft-tól. Tel:
06-70/701-2271.
Zsóry

Garázs

Dióbél eladó. Nagyon szép, tisztított,

válogatott. Tel.: 06-20/521-3091

Autó

ülésfűtés) téli-nyári kerékgarnitúrával, friss műszakival, szép állapotban eladó. Irányár: 490.000 Ft. Érd:

Eg y é b e l a d á s
Jó állapotban lévő kiságy sürgősen

eladó. Tel.: 06-20/235-5896
Nyomdai

berendezések

eladók:

Romayor-314-es (colorképes), Rapid
tűzőgép (kapcsos), Combi-Reinz spirálozó (körmölővel), ívprés, aranyozó prés (táblákhoz), sarkazó, B/2-es
lemezlevilágító. Ár megegyezés szerint. Telefon: 06-20/922-4711.

Tűzifa
Erdészettől konyhakészen kiváló

minőségű tűzifa kapható 18 600Ft/
m3. Tel.: 06-30/964-9571
Konyhakész

tűzifa

ömlesztve

345×215×83 (6 m3) raktérben. Részletek, árak: 06-30/964-9571.
Száraz tűzifa

kapható erdei
m3-ben. Tölgy, bükk, gyertyán. Házhoz szállítással 22E Ft/
m3-től. Ugyanitt 1*1*1 m-es kalodában 14E Ft-tól. Tel.: 06-70/2335742
Téli akciós kalodás, és erdei 3m-es,

és ömlesztett tűzifa rendelhető!
Ingyenes házhoz szállítás. Jelenlegi termékeink: tölgy, bükk, akác,

Fűtött garázs a Mikszáth úton eladó.

nyárfa. Kaloda mérete 1mx1mx1m,

Tel.: 06-20/246-3306

ár: 11000 Ft-tól. Hívjon bizalommal:

Állat
Hízó sertés 1 db 200 kg eladó. 1
db KD160 terménydaráló. Érd.:
06-30/878-7018

06-30/705-2509
Akciós, hasított tűzifa számlával:

14EFT/m3 kiszállítással. Tel.:
06-70/561-3996.
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Szuper ügyek

Legidősebb hölgyek. Az újév alkalmából Kazincbarcikán idén is köszöntötték a város

legidősebb polgárát. A februárban 104. életévét betöltő Kern Istvánné szerint a munka a hosszú
élet titka. Ez egyébként gyakori válasz a százas klub tagjaitól erre a kérdésre. Az ország legidősebb
embere egyébként szintén nő, és tavaly töltötte be a 110. életévét, amivel csak hat év lemaradással
követi a világ legkorosabb emberét. Az abszolút rekord egyébként 122 év és 164 nap, amit szintén
egy hölgy tartott. Úgy tűnik tehát, a hosszú élet olyan sportág, ahol a férfiak elfelejtettek indulni.

Edelény a pályázati fejlesztésekre vár Vadászok a beteg gyerekekért
■ Sajtógyakorlat, hogy

az esztendő elején
megkérdezzük a polgármestereket az évzárásról, évindításról.
Most is ezt tesszük, Molnár
Oszkárt, Edelény első emberét kértük fel válaszadásra.
Elégedett a mögöttünk hagyott évvel?
Molnár Oszkár: Igen, öszszességében sikeresnek tartom a 2017-es esztendőt
Edelény városa szempontjából. Még nem láthatóak
ugyan az eredmények, de
az uniós fejlesztési programokra benyújtott pályázataink mindegyike nyertes lett.
Nem sorolom fel mindet, csak
kiemelem a kerékpárutat, a
vásárcsarnokot, a Bányászklub felújítását és hasznosítását. A közbeszerzések lefolytatását követően idén már
megkezdünk kivitelezéseket.
Kézzelfogható eredmény viszont, a sport- és szabadidőközpontunk kínálta lehetőségek bővítése mellett,
hogy az országban az elsők
között megkezdte működését a tanuszoda. Az állami

beruházáshoz önkormányzatunk több mint 70 millió
forintot tett hozzá a közművek és a kötelezően előírt parkoló kiépítésével. Az is siker,
hogy tavaly is tudtunk tüzelősegélyt nyújtani a rászorultaknak. Szépen alakultak a
nemzetközi kapcsolataink is,
nálunk járt lengyel testvérvárosunk tűzoltózenekara, kézműveseink pedig ott mutatták be termékeiket az adventi
vásáron, a szlovákiai Svidnik
derelyefőző versenyén asszonyaink győztek, Hozsanna
kórusunk pedig nagy tetszést
aratott az ottani karácsonyi
hangversenyen.
Azt mondta, összességében. Ezek szerint maradt el
valami?
Molnár Oszkár: Az új

Bódva-hídra égető szükség
lenne, hiszen a mostani szűk
keresztmetszete okozta a bajt
a 2010-es árvízkor. Az árvízvédelem és egy híd építése,
pláne országos főútvonalon
persze nem önkormányzati
hatáskör, de az itt élők aggodalmaikkal óhatatlanul a polgármestert találják meg.
Mit vár az idei évtől?
Molnár Oszkár: Elsősorban természetesen azt, hogy
beinduljanak pályázati fejlesztéseink. Sokmilliárd forintról van szó. Bízom abban, hogy a nyugalom és a
konstruktivitás továbbra is
megmarad a képviselő-testületünkben, nemcsak idén,
hanem a következő évben
is, amikor az önkormányzati választások lesznek. Szerintem ezt várja el tőlünk az
edelényiek többsége.
És a magánéletben?
Molnár Oszkár: A tavalyi
nagy változást az hozta nálunk, hogy Kende fiunk elsős lett. Az idei nagy kihívás
pedig az lesz, hogy ősszel az
ikrek, Benett és Zente is megkezdi az iskolát.
SZI - BGy
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Borsod-AbaújZemplén Megyei Vadászkamara - a Velkey
László Gyermekegészségügyi Központ számára – beteg gyermekek
megsegítésére 500 ezer
forintot adományozott.
Az Országos Magyar Vadászkamara Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Szervezete harmadik éve
szervezte meg a jótékonysági
apróvadászatát. A vadászat
során – miként az előző években is – a legfőbb törekvés
nem a minél nagyobb teríték
elérése, hanem egy nemes
cél, a Megyei Központi Kórház Gyermekegészségügyi

Központjának a támogatása. A jótékonykodni kívánó vadászok önkéntesen
fizetnek a részvételért. Az
így befolyt összegből, valamint a kamarai költségvetésben erre elkülönített
összeggel együttesen félmillió forint támogatást adtak át az elmúlt év végén a
Gyermekegészségügyi Központ számára. Az adományt
Kriston Nándor, OMVK megyei területi szervezet elnöke és Tóth Á. Dénes, a szervezet ügyvezető titkára,
megyei fővadász adta át dr.
Tiba Sándor főigazgatónak
és dr. Soós Andrea osztályvezető főorvosnak.
SZI - BGy

Fotó: Buzafalvi Győző

Loptak a betlehemi jászolból Az ízület a legfájdalmasabb időjós

■ A berentei köztéri já-

szolból lopott egyszer,
majd még egyszer az a
férfi, akit a rendőrök
azonosítottak és elfogtak - tudtuk meg a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Rendőr-főkapitányságtól .
Lopás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja
miatt folytat büntetőeljárást
a Kazincbarcikai Rendőrkapitányság Sajószentpéteri
Rendőrőrse Sz. Attila 48
éves kazincbarcikai lakossal
szemben. A gyanúsított 2017.
december 23-án 4 óra körül
Berentén, a Fő téren kiállított

betlehemi jászolból elvitt egy
életnagyságú kos figurát. A
tolvaj hazavitte az eltulajdonított imitációt, ami pár nap
alatt tönkrement. A férfi 2018.
január 2-án 4 óra körül újra
visszament Berentére, majd
a jászolból egy műanyag fekvő helyzetben lévő bárányt is
az autójába tett, amit szintén
hazavitt.
A bejelentést követően a rendőrök azonosították, majd 2018. január 2-án a délutáni órákban
előállították a tolvajt a
Sajószentpéteri Rendőrőrsre,
ahol gyanúsítotti kihallgatásán beismerő vallomást tett.
SZI - BGy

■ A természetben több

állatfaj is van, ami képes megjósolni az időt.
A szamár bőgése, vagy
a fecskék röpte is előre
jelzi a változást.
Az emberek egy részének
azonban sokkal kellemetlenebb „meteorológiai berendezés” jutott osztályrészül.
Nem igazán voltak hatalmas hőingadozások az időjárás terén mostanában, inkább a se ilyen, se olyan vonal
volt a jellemző. Akadt, mikor
apró pelyhekben esett a hó,
hogy emlékezzünk, mégiscsak tél lenne, de szinte még
földet érés előtt megolvadt.

Munkába menet hol a délig
tartó szürkület, hol a vidáman sütkérező napfény szegődött mellénk.
Az időjárási folyamatokra a
kor előrehaladtával egyre érzékenyebb az ember. Ennek
az oka, hogy a korosabb szervezetben a belső folyamatok
lassabban játszódnak le, a
test nem képes olyan gyorsan alkalmazkodni, mint
korábban.
A sajgó ízületek is kiválóan
jelzik a rossz időt. Az ízületek közül leginkább érintettek ilyenkor a térd, váll, csípő,
és a kéz, láb ujjai.
De mi is okozhatja ezt a
fájdalmas jóstehetséget? A

hőmérséklet változása bizonyítottan hatással van testünk vázrendszerére. Az
inak, izmok, csontok, szövetek másképp viszonyulnak
a hideg, nedves és a nyirkos
időhöz. Ezek összehúzódást
idézhetnek bennük. Ilyenkor egy forró fürdő, vagy
egy meleg kályha enyhítheti
a panaszokat.
A légnyomásban tapasztalt változások növelhetik
az ízületi merevséget. Ha a
légnyomás esik, a szövetek
állapota romolhat. Ezeket
a kilengéseket az időjárásra érzékeny emberek akaratukon kívül is megérzik.
SZI - BM
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PUSKÁS JÁNOSNÉ
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FESTÉK-HÁZTARTÁSI BOLT
VAKOLAT ÉS
HŐSZIGETELŐ KÖZPONT
TAPÉTA, HUNGAROCELL
SZAKÜZLET

Eg y é b k e r e s é s

Becsüs magas áron vásárol kép-

Vásárolok készpénzért régi bútoro-

kat, dunnát, párnát, házi szőtteseket,
zsákot, népviseleti ruhákat, hagyatékot. Tel.:06-70/217-3347

Likeoljon minket: facebook.com/pannonjob

VILLANYSZERELŐKET
és alapismeretekkel
rendelkező
betanított munkásokat

MEZŐGAZDASÁGI
ÉS KERTÉSZ ÁRUHÁZ

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.

06 20 222 78 30

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

csarnoki festményeket, mindenféle porcelánokat, benzin-biztonsági
lámpát, régiségeket, hagyatékot,
felhúzós karórát-zsebórát, ezüst
kétszázasokat. Tel.: 06-20/2471538.

keresünk helyi munkavégzésre
azonnali kezdéssel, kiemelt
bérezéssel! Pályakezdők
jelentkezését is várjuk! Jelentkezni
fényképes önéletrajzzal
a forgovill@gmail.com címen lehet!
Érdeklődni: 06-30/285-0710.

Kazincbarcikai munkahelyre cső-

szerelő és hegesztő munkatársakat keresünk. Tel.: 06-30/4129735
Gépkocsivezetőket keresünk kazinc-

barcikai telephelyre. C+E kategóriás
jogosítvány, GKI kártya, sofőrkártya
szükséges. Tel.: 06-70/365-4776

Társkeresés
442009

Bútor, használati
tárgyak, ruha, cipő,
műszaki cikkek,
lámpák, dísztárgyak,
edények,
szerszámok,
háztartási gépek.....
és még nagyon sok
minden!

441815

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

ÁTLAG NETTÓ 150.000 Ft KERESET
13. HAVI ÉS ÉV VÉGI PRÉMIUM
&/d^/>S>'
DhE<,>z/d<^/>,dS^'
KIMAGASLÓ AJÁNLÓI PROGRAM
LEUTAZÁS TÁMOGATÁSA
HAZAUTAZÁS 100 %-OS TÉRÍTÉSE
442013

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

2018. január 21-én
(vasárnap)
8:30 - 14:00-ig
Kazincbarcika,
Tardonai út 90.

A Belvárosi Fodrászatba (Figaró fodrászat) női fodrászt keresünk. Érdeklődni személyesen az
üzletben.

AMIT KÍNÁLUNK

9
9
9
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GARÁZSVÁSÁR

INGYENES SZÁLLÁS
*e3.(=(/ė és
VESZPRÉMBEN
g66=(6=(5(/ėfelvétel

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

Bolti eladó, Boltvezető, Szakács,

Cukrász, Pincér, Vendéglátás szervező, Vendéglátó üzletvezető, Vendéglátó Eladó, Aranykalászos Gazda OKJ tanfolyam. Tel.: 06-70/5246166.
www.oktatohazkelet.hu
(E-000937/2014/A001-A011)

Hidegburkolót, kőműves, víz-fű-

tésszerelő szabadúszó, szakmunkásokat keresünk. Rögtön, mindennap fizetünk. Tel.: 06-70/3541296
Ausztriai Nightclub hostess munkára

keres csinos lányokat 19 éves kortól,

44 éves nő alkalmi kapcsolatot keres.

Tel.: 06-30/922-1255
Középkorú, özvegy hölgy (1,63

magas, 69 kg) komoly kapcsolatot
keres. Őszinte, szeretni tudó, káros
szenvedélyektől mentes urat vár egy
hűséges, szeretni tudó kedves hölgy.

Vásárolok személyautót, teherautót, S z o l g á l t a t á s t k í n á l Dajka és gyógypedagógiai asszisz- top keresettel. Tel.: 00-43-664-599- Barcika és környékieket várok. Tel.:

segédmotorkerékpárt, akkumulátort,
vashulladékot, dunnát, párnát, kábeleket, trafót, kávégépet, háztartási
gépeket. 06-30/257-1392.

Női-Férfi fodrász: Pogonyi Szilvia

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

Fúrógépeket, flexeket és egyéb

Lakás felújítást, külső-belső munká-

kisgépeket, jó állapotút vásárolok. Tel.: 06-70/354-1296

latokat, akár azonnali kezdéssel vállalunk. Tel.: 06-20/567-3332

Gyűjtő, szakképzett műtárgybe-

csüs magas áron vásárol régiséget, bútort, festményt, porcelánt, ezüsttárgyakat, hagyatékot.
Tel.: 06-46/348-436, 06-20/3887997
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. Tel.: 06-30/4863578
Fagylaltgépet
06-48/422-294

vásárolnék.

Tel.:

TV-k és háztartási gépek javítása!
Kiszállás biztosítva! TV-k, mosógépek eladók. Ugyanitt szén-tűzifa
eladás. Tel.: 06-30/963-7577.
Zúzalékolást vállalok kisebb-na-

gyobb területeken. Tel.: 06-20/9234251

Üdülés
Hajdúszoboszlói üdülés félpanzi-

óval 13.900 Ft/fő/3 éj, 20.500 Ft/
fő/7 éj. Tel.: 06-30/977-6495 www.
frankvendeghaz.hu

Oktatás
Angol és német oktatást vállalok
Kazincbarcikán. Tel.: 06-20/5159586

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: Inform Média Lapkiadó Kft. 4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 11. Tel.: 52/526-626, fax: 52/526-615
Nyomdavezető: Dubóczki Tibor Terjeszti: Szuperinfó Média Kft. Sokszorosítás ideje: csütörtök
Megrendelési szám: 2018/1–2. Eng. szám: 163/1426/2011 „2012-ben Superbrands díjas!”

A Kiadó az elfogadott megrendelés alapján átadott hirdetések tartalmáért, azok valódiságáért, harmadik
személyeknek okozott jogsérelemért felelősséget nem vállal, nem köteles olyan tényeket, vagy körülményeket
keresni, melyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak, az ezzel kapcsolatos jogvitákból keletkező
következményeket és hátrányokat a Megrendelőre hárítja.

MTI

HÍRFELHASZNÁLÓ

tens tanfolyam indul Kazincbarcikán
részletfizetéssel. Tel.: 06-30/6374083, 06-46/321-694 Eng.sz.:
E-000452/2014

Állás
zöldség-gyümölcs boltba eladót felveszünk. Tel.:
06-70/395-8027
Sajószentpéteren

Érettségivel és kereskedelmi vég-

zettséggel rendelkező, 25 éves nő
Kazincbarcikán munkát keres.
Kizárólag reggel 06:00 és du.
17:00 közötti munkaidő beosztással. Tel.: 06-30/413-8237

96-95, 06-30/313-3516.

06-30/936-0098

munkahelyre szerkezetlakatosokat, hegesztőket, festőket felveszünk. Szállás ingyenes, utazást térítünk. Tel.:
06-20/949-3036

Vénusz

Mosonmagyaróvári

Budapesti munkalehetőség laka-

tosoknak, hegesztőknek szállással, utazással, 1300Ft-os órabérrel. Tel.: 06-30/959-1491,
wivien8@gmail.com
Egri fogtechnikai labor, fiatal fogtechnikusok jelentkezését várja!
Érd.: 06-30/382-4482

Társközvetítő.

Alapítva:

1986. Érd.: 06-70/314-3897

Vegyes
KULTÚR KUCKÓ Szemere Bertalan

tér 11. Teljeskörű szerencsejáték
fogadás. ÁLLANDÓ AKCIÓK. TÁTRA TEA és EGRI JUHÁSZ TESTVÉREK borászatának helyi képviselete. 8 tojásos tészták, legolcsóbb
sörök, borok, édességek. Nyitva
tartás: H-P: 7:00-19:00, Szo.:
7:00-18:00, V.: 8:00-18:00. Nézzen be hozzánk!

N HOROSZKÓP 3. HÉT (2018. január 15-től január 21-ig)
Kos - A napokban felpöröghetnek Ön körül az események.
Egyszeriben azt érezheti,
mindenre képes és bármi
lehetséges. Éppen ezért kellene kerülnie a komoly döntéseket, mert
az egy dolog, hogy fejben már mindent
megálmodott, de nem biztos, hogy
ugyanolyan könnyű is kivitelezni őket!
Bika - Önre a lehető legjobb hatással van az a bolygófelvonulás, ami a Bak jelében zajlik ezen a héten. A Nap,
Vénusz és Plútó együttállása a
hét első felében segítik döntéseit. Álmai
megvalósítása felé határozott lépéseket
tehet, ami elégedettséggel tölti el, de ne
adja át magát az önhittségnek.
Ikrek - Olyan időszakát éli a
héten, amikor jelentős változásokat szeretne kivitelezni.
Belevágna egy fogyókúrába,
életmódváltásba, vagy éppen
a kapcsolatrendszerét szeretné átépíteni
és megszabadulni azon kapcsolataitól,
amelyeket már nem talál előnyösnek.
Mindebben segítik az égi energiák!
Rák - Mielőtt bármilyen fontos
döntésre is jutna, illetve már
cselekedne, nem ártana előtte
megvitatnia a terveit a kedvesével, családtagjaival, nehogy úgy érezzék, kimaradnak valamiből.
Mostanában amúgy is figyelmetlen lehet,
annyira leköti a saját világa és életének
megtervezése.

Oroszlán - A hét első pár napját meglehetősen monotonnak és unalmasnak találhatja,
ugyanis nem sok eseményre
kell számítania. Utána sem lesz
sokkal másabb a helyzet azt leszámítva, hogy elfogja Önt a tettvágy, hogy
felkavarja az állóvizet. Kezdjen terveket
kovácsolni, lehetőségek után nézni!
Szűz - Végre kezd magához
térni az év eleji varázslatból.
Bár lassan, de elkezdi lendületbe hozni magát és nekiáll
építgetni a jövőjét. Ugyanakkor
elérik Önt a változás szelei a napokban
és arra jön rá, hogy még mindig túl sok
olyan berögzültsége van, ami visszafogja.
Próbálja apránként elérni céljait!
Mérleg - Most minden a
családról fog szólni. Ezt a
bolygófelvonulás mutatja, ami
elvonhatja a kapacitásait a
munkáról. Nem most fogja a
karrierje csúcsát elérni. A hét közepén
a Skorpió bolygók, Hold, Mars és Jupiter
a pénzre terelik a figyelmet. Emiatt úgy
érezheti, újra munkába kell lendülnie!
Skorpió - A munkahelyén kerül
minden társaságot, kontaktust, hogy ne keljen szóba elegyednie kollégáival. Szabályosan bujkál majd előlük és
igyekszik csendben, nyugodt körülmények között, egymaga dolgozni. Bár szüksége lehet némi magányra, azért vegye
figyelembe a környezete elvárásait is!

Nyilas - A héten főként az
anyagiak kerülnek középpontba. Egyre feszültebb miatta és
örökösen azon agyal, hogyan
tehetne szert több pénzre, ám
ez a gondolatmenet ne sarkallja meggondolatlan döntésekre, illetve tettekre!
Ellenben azt se hagyja, hogy helyzete
beárnyékolja a hetét.
Bak - Úgy érzi, ez nem az Ön
hete. Semmi sem akar úgy
alakulni, mint szeretné. Mindenki bosszantja és láthatatlan erők hátráltatják, nem tud
haladni, pedig Ön már kész tervekkel
rendelkezik a sorsát illetően. Azonban
a konstellációk a hét második felében
feltöltik a kimerült energiakészleteit!
Vízöntő - Ön már a héten
készen áll a nagy változások
kieszközölésére. Kicsit sincs
elfáradva, tele van tettvággyal
és ha még nem is tudja pontosan, mit szeretne, de már cselekedne!
Épp ezért kellene kicsit lassítania és
átgondolnia helyzetét. Nem bűn némi
pihenéssel kezdeni az évet!
Halak - Nagyszerűen érzi majd
magát egész héten! Végig optimista lesz és ráadásul másokra is ráaggatja majd határtalan jókedvét és derűlátását.
Mostanában nagyon sokat segíthet másoknak, amiért környezete rendkívül hálás is lesz. Minél több embert tesz boldogabbá, annál jobban érzi majd magát.
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Munkatársakat keresünk

Lengyel szén

németországi húsüzembe

betanított pozícióra

Év eleji akció

%
%

ANNYI % %
%

%

%

%

%

%

441981

%

%
KEDVEZMÉNY
%
!!
!
A
V
T
Í
A SZEMÜVEGKERETEK% S S%
B
B
A
Z
MEGHO%
ÁRÁBÓL.

%

%

%

%

AMIT KÍNÁLUNK:
t Folyamatosan fejlődő cégnél biztos, stabil munkahely,
t Kiemelkedő fizetés és egyéb juttatások,
t Utazási költségtérítés,
t Lakhatási támogatás,
t Szakmai fejlődések támogatása

Pályakezdők jelentkezését is várjuk!
Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését küldje el
önéletrajzát a hr@polyax.hu email címre vagy jelentkezhet
az alábbi telefonszámon: 06-30/472-7447
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Komplett szemüveg
készítéss esetén
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>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

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

kiszállítás HÉTVÉGÉN IS!

LAKBERENDEZÉS • BÚTOR • LÁMPA

INGYENES ORVOSI SZEMVIZSGÁLAT*
Rendel: Dr Hobaj Ildikó szemész főorvos /Kazincbarcika/ Bejelentkezés: 06 30/206-3354
>Fókusz Optika
Fókusz Optika Kazincbarcika, Egressy út 39.
Tel.:30/206-3354
>Fókusz Optika
Kazincbarcika, Városi Kórház 1. emelet
Tel.:30/206-3364

(0/4, 0/1,
sárga);

06-30/415-24-28

HITELÜGYINTÉZÉS

%

HOMOK

Ingyenes házhozszállítás
15 km-ig!

%

SÓDER
(0/24, 0/16);

%
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ELŐNY:
t CNC gépek beállításában és több éves gyártói környezetben
szerzett tapasztalat,
t Rá bízott feladatot megbízhatóan elvégzi,
t Minimum 2-3 éves szakmai tapasztalat,

441968

AHÁNY ÉVES

*Az IFA-t nem tartalmazza.

Telefon: 06 20 318 5238
www.holidayszoboszlo.hu

ÚJÉVI AKCIÓ!

Minden bútorra és lámpára

Akciónk
2017. december
22-tõl
a készlet erejéig
442600 tart!

%%

21 000 Ft

ELVÁRÁSOK:
t Megbízhatóság, precíz munkavégzés,
t Pontosság a munkavégzésben,

10-30%

$ 1_YL[

26 ÉV=

FELADATOK:
t CNC gépek kezelése,
t Mérési, dokumentálási feladatok ellátása,
t Szerszám cserék elvégzése,
t Önálló munkavégzés,

Hajdúszoboszlón!
3 éjszaka Tartalma:
13 500 Ft* korlátlan büféreggeli,
4 éjszaka kétfogásos
17 000 Ft* meleg vacsora,
7 éjszaka korlátlan wellness.
*
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kedvezmény.
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Tel.: 06-30/415-2428
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folyamatosan kapható!
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Fémipari alkatrészeket gyártó cégünk, csapatunk bővülése és fejlődése
érdekében keres új munkavállalókat az alábbi munkakörben:

441409

(OpUKHWĞVpJQN

(6500 kcal, 7%
hamutartalom) .e70Ť6=$.%$1'2/*2=1,
442194

jó kereseti lehetőséggel, azonnali belépéssel!
Tapasztalat és nyelvtudás nem szükséges,
szállását és kiutazását biztosítjuk!
Fényképes önéletrajzokat a következő e-mail
címre várjuk: KXVIHOGROJ#JPDLOFRP

Elege van a folyamatos műszakból?
JÖJJÖN HOZZ ÁNK

Kazincbarcika, Építők u. 35-37 Tel.: 0630/5411372, h–p.: 9.00–17.00, szo.: 9.00–12.00
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A buszvégállomással szemben Nyitva: H-P.: 8.30-18.00; Szo.: 8.30-13.00
2053:%9**-+90,9*'14#,1#/#+#*#1:,

30%
30%
30%
30%

78
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NŐI MELLÉNYEK,

)!';,)):05*#1
TÉLIKABÁTOK
#/#(:'%1/1 OLASZ FELSŐK,

='%4#/+#).2*;3#/#)
FÉRFI TÉLI KABÁTOK,
) 91-)!0'5+9)
MELLÉNYEK
GYEREK TÉLI KABÁTOK, MELLÉNYEK
 )#"3#5+:,,4#*
GYEREK PULÓVEREK
NŐI TÉLI CSIZMÁK,
*05$#*0=)
MELEG PAPUCSOK,
MAMUSZOK
  :0   1:/1
EGYES GYERMEK
:/$'.2*;3#/#)
CSIZMÁKRA, CIPŐKRE
Női, férﬁ farmer nadrágok,
TÉLI SAPKÁK, SÁLAK,
női felsők 1.990 Ft-tól 2.990 Ft-ig!
KESZTYŰK
) Pizsamák
91-) 990 
Ft-tól!
AZ AKCIÓ A KÉSZLET EREJÉIG
ÉRVÉNYES!!!
:)-,4&-005<2((<
.2*;3#/#)  1:/1
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KÖTÖTT PULÓVEREK

4'131/190
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