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

Tel.: 06-20/965-1612

444623



HAJDÚSZOBOSZLÓÉS KÖRNYÉKE
KAZINCBARCIKA

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

Sikeresen pályáztak

A Kazincbarcikai Ördögök SE új
és nagyon modern jégcsarnoka a tervek szerint a város szívében, a Csónakázó-tó mellett
fog megépülni./3. oldal

Rendőrsztori
Itt az igazi tél. Az

autósok bosszankodnak, a
gyerekek azonban örülnek.
Ilyenkor lehet szánkózni,
csúszkálni, kiélvezni a
telet, ha már ilyen sok
helyen megmaradt a hó. De
vajon átlagosnak számít ez
a mennyiség?/3. oldal

Újabb toborzásba fog a Magyar rendőrség. Ennek kapcsán kérdeztük meg az emberek véleményét, arról, hogy
mi a véleményük a rendőrök
helyzetéről./5. oldal

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

06-20/669-7017

444618

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

444647

Gösser Pizzéria

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

444637

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

FESTMÉNYVÁSÁR
KAZINCBARCIKA, Mezey István
444648
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január 31. szerda 11-18 óráig
február 01. csütörtök 9-17 óráig
5¥CC NJOUECGFTUNOZCçM
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A+B Galéria Pécs

(1 kaloda: 0,588 m3)

Telefon: 06-30/677-66 55

Akár hétvégén is!
Kazincbarcikán és környékén
444634

www.szekelyerno.hu

DUGULÁSELHÁRÍTÁS

Szuhakálló futballpálya mellett
21 000 Ft/ m3-től
Kalodás tűzifa 11.000 Ft-tól
444692

5FMGBY 
www.apluszbgaleria.hu
FOGLALJON SZÁLLÁST NAGYKER ÁRON!:

KAZINCBARCIKA FATELEP

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

444640

442519

06-49/312-251

www.fenyo-panzio.hu

44235

445237

3 nap/2 éj félpanzióval 9.800 Ft/fő
6 nap/5 éj félpanzióval 24.500 Ft/fő
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Story... avagy a történetünk

- Gépi földmunka
- Beton
- Homok, sóder,
föld
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KAZINCBARCIKA, Vasvári tér 1. (Kultúr Kuckó), Egressy út 43. (Szinkron Műszaki üzlet)
SAJÓSZENTPÉTER, Kossuth út 200. (Puskás Festék Szaküzlet)

444650
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KENÉZ LAJOS
06-30/644-60-97

30/542-42-33
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444654

Víz- fűtésszerelés,
fürdőszoba felújítás,
dugulás-, hibaelhárítás
garanciával.
444646

Hűtőgépek, klímaberendezések
javítása, beüzemelése, telepítése
Háztartási gépek javítása
Dojcsák László•Kazincbarcika, Deák tér 13.
06-30/399-6599
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Kölcs.-közv. eng. nyilvántartási szám: 4376-4./2003.

HŰTŐGÉPSZERVIZ
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444629

(FONTOS a közleményben feltüntetni: Dominik adománya)

AUTÓMENTÉS
6 tonnáig
0-24 óráig

443442

Budapest Bank 10102718-41256600-01004007

444327

A mi történetünk nem egyszerű dolog. Dominik gyermekünk SMA 1-es (gerincvelő izomsorvadás) betegségben szenved. Jelenleg már lélegeztető gépen vagyunk. Nem könnyű sajnos az élete. Az ilyen típusú gyerekek nagy része mozogni
sem tanul meg, viszont nekünk megadatott ez a lehetőség. Tud kezével-lábával
kalimpálni, fordulni is tud hátról, jobbról balra és vissza. Szeretnénk haza hozni
magunkhoz, mert itt van mellettünk a helye. Ehhez sajnos át kell alakítanunk
részben a lakást és egyéb eszközöket kell beszereznünk. Ágyat kell csináltatnunk
ami dönthető, felfekvés elleni matracot kell neki vennünk és még sorolhatnám. Van
egy kis része, amit önerőből mi is tudunk finanszírozni. Viszont szükségünk van a
Ti segítségetekre ahhoz, hogy pár hónapon belül haza hozhassuk. Azért is fontos
ez, mert napi 4 óra hosszat lehetünk vele bent összesen, ami lelkileg sem tesz jót
neki. Egy gyereknek az anyukája mellett a helye. Előre is nagyon szépen köszönjük
mindenkinek a segítséget.
Minden kis összegű adománynak, támogatásnak örülünk!
Kérlek támogass te is egy egyedi összeg megadásával.
giver.hu Hogy haza hozhassuk Domcsit...
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Szuper ügyek
RÚZS
Regény
Az, hogy miért szeret az egyik
ember, és miért nem a másik regényeket olvasni, ezt még senki
sem fejtette meg. Addig, amíg én
kamaszként versenyt olvastam
a nagyapámmal, az öcsémet ez
nem kötötte le. A képzelet helyett
inkább a valósággal ismerkedett:
a tárgyak szét- és összeszerelésével. Ebben aztán a fiam is követte. Bár az általam felolvasott
mesék lekötötték, mégsem érez
kényszert a mai napig arra, hogy
könyvvel a kezében létezzen.
Az, hogy az olvasás fejleszti a
komplex gondolkodást, javítja a
koncentrációt, erősíti a memóriát, magabiztos társalkodóvá tesz,
a karakterek bőrébe bújva számtalan életeket élhetünk meg, azt
senki sem vitatja. Azok sem, akik
ezt egyáltalán nem gyakorolják.
Egy tavalyi Szonda Ipsos felmérés
szerint a tizen- és huszonévesek
63 százaléka alig, vagy soha nem
olvas regényt.
Rémisztő ez az adat? Nekem, aki
történetfogyasztó és történetíró is egyben, rendkívül. Mert a
világ és a magyar irodalom tele
vannak csodákkal. Nemrégiben
egy pedagógus szakvéleményt
olvastam arról, hogy ugyan miért
is szeretnének bele a könyvekbe
a tizen- és huszonévesek, mikor
Jókait kell kötelezően olvasniuk.
Miért éppen a legnagyobb mesemondó elhagyása oldhatná meg
az évek óta fennálló problémát?
És ha süllyesztőbe tennénk Jókait, akkor könyvekkel a kezükben feküdnének és ébrednének
a diákok?
Ma már nem emlékszem pontosan, hogyan jutottam el a Világszép Nádszál kisasszonytól
a Kőszívű ember fiaiig tíz éves
koromra, de ha a becsület szó
megjelenik a képzeletemben,
azonnal a Baradlay névre asszociálok. Sokat, sokfélét olvastam
az elmúlt évtizedekben, világ- és
kortárs irodalmat, kalandregényeket, útikönyveket, romantikus
lírát, ezoterikus műveket, egyedül az erőszakosságot puritánul
megtestesítő, és a háborodott
elme bugyraival operáló művek
taszítanak.
Egyik ismerősöm szerint a túl
sok regényolvasás menekülés a
valóságos élet elől. Szerinte, aki
mások karaktereibe búj, az fél a
saját élményeinek megélésétől.
Nyilván az ő véleménye is megélt
tapasztalataiból táplálkozik.
Karácsonykor az ajándékok átadásánál kicsit felsültem. A tizenöt éves keresztlányomnak egyik
meglepetése könnyed, barátnős,
lovakról szóló történet volt. Belelapozott, rám nézett és közölte:
már nem vagyok óvodás. Aztán
másnap átküldte a messengeren
azt, amit éppen olvas. Leégésemet azért az gyógyítja: van, aki az
örökömbe lép a családban.
SZI – Maros Éva

Rejtvényfejtő
verseny. Egy régi kazincbarcikai
hagyományt, a rejtvényfejtő bajnokságot élesztették újra Szécsi

Ottó nyugdíjas pedagógus ötlete alapján az IDŐVÁR Nyugdíjas Kulturális Klub és a Barcika Art Kft. segítségével. Február 17. 09.30-tól
a jelentkezők logikai, sudoku, skandináv és hagyományos keresztrejtvény kategóriákban mérhetik majd össze tudásukat.

Jégcsarnokot épít a Kazincbarcikai Ördögök Sportegyesület

■ A Kazincbarcikai Ör-

dögök SE úgynevezett
TAO pályázatot nyert
egy új jégcsarnok építésére.
Az új és nagyon modern,
a jeges sportágak és a közönség minden igényét kielégítő komplexum a tervek
szerint a város szívében, a
Csónakázó-tó mellett fog
megépülni.
Mint Szatmári Gergő, a
klub ügyvezetője elmondta:
azért pont ott, mert gyalogosan, gépjárművel és tömegközlekedési eszközökkel is
jól megközelíthető, továbbá
a kiváló parkolási lehetőségeket is biztosítani tudják.
Emellett pedig az iskolák
közelsége és a szomszédba

Képforrás: KÖSE

tervezett új uszoda is lényeges szempont, hiszen technológiailag is szerencsés a két
intézmény szomszédsága.
A pályázat három szakaszból áll: az elsőn sikeresen túljutott a klub, s most
– 2018. januárjában - a második ütemnél, vagyis a tervezés, engedélyeztetés szakaszában tartanak. A tervek
elkészítését és elfogadását

követően indulhat el a kivitelezés előkészítése, majd maga az építkezés, ami ténylegesen a harmadik szakasza
a beruházásnak.
Az ügyvezető hozzátette
még: az új jégcsarnok várható
nyitása - optimista számítások szerint – 2019 őszére tehető. Éppen ezért, idén ősszel
egy mobil jégpálya létesül,
így próbálják áthidalni az új

csarnok építésének időszakát.
Természetesen ez az egyesületi „felhasználás” mellett a
jeges sportok szerelmeseit
is kiszolgálná. Visszakanyarodva az új jégcsarnokra, a
megvalósításhoz szükséges
területet és a pályázati önrészt Kazincbarcika Város
Önkormányzata biztosítja
az egyesület számára; erről
január 18-ai ülésén döntött
a város Képviselő-testülete.
Mindez azt igazolja vissza,
hogy a klub fejlesztési tervei,
sportkoncepciója befogadásra talált a városi sportszakmában, azt ismerik és elismerik az egyesületek, iskolák és
szakemberek.
SZI - Forrás: BorsodMédia Ügynökség

Egy szelet Narnia: hol állunk a hólistán?
■ Az utóbbi idők nagy-

pelyhű hóhullásai után
joggal tehetjük fel a
kérdést, mi is számít
átlagos hószintnek?
„Több száz személygépkocsi rekedt egész éjszakára
egy tokiói alagútban a nagy
havazások miatt, komoly
fennakadások voltak a légi
és vasúti közlekedésben is,
egy nap alatt több száz közúti baleset történt, és a sérültek száma is több százra
rúg.”- írja a hvg, és valóban,
szinte minden évben érkezik
egy hasonló hír a messzebb
fekvő keleti országokból.
Úgy tűnik, arrafelé ha megindul, akkor igencsak nagy
hó tud esni. De ha a rekordokat nézzük, tőlünk nyugatra kell keresgélni. Igen,
nyugatra, tehát nem Vlagyivosztok és Szibéria viszi a
prímet (vagy viseli a legmelegebb prémet) hóügyben,
de még csak nem is földünk
legnagyobb hegységében, a
Himalájában hull a legtöbb

hópehely. Az abszolút rekorder minden
fronton az Egyesült
Államok. Itt hullott
alá ugyanis a legtöbb
hó egy év alatt, méghozzá 31,1 méternyi
1971-1972-ben. Az egy
szezonban mért legnagyobb hóvastagságot
is itt mérték 1999-ben,
ami 28,96 méterre rúgott. Az egy hónapban lezúduló hó rekordját is az USA
tartja, hiszen 1991-ben 991
centi fagyott csapadék szállingózott le az égből.
Persze Európa más kávéház. A vén kontinensen
Skandinávia mellett a Keleteurópai-síkság, azaz Ukrajna és Oroszország európai
részének egy darabja az igazi hónagyágyú.
Látva a nálunk levő fejetlenséget, ha lehullik némi hó,
azt gondolnánk, hogy Alaszka hozzánk képest mediterrán övezet, szóval jogosan
merül fel a kérdés, hogy Magyarország hol helyezkedik

el a hótérképen.
„A 300 méter feletti települések közül Aggteleken és Kékestetőn 15,
Mátraszentimrén 8 centiméteres a hóréteg. Az alacsonyabban fekvő települések közül Egerben, Érden,
Felcsúton és Zsámbékon 5
centiméter körüli, a fővárosban és másutt néhány centiméteres hóréteget mértek.
Ezek mellett országszerte
több helyen alakult ki foltokban hó.” – olvasható a heti
hójelentésben, ahogy az is,
hogy több megyére elsőfokú figyelmeztetést adtak ki
emiatt. Bár hazánkban néha

előfordul hidegebb tél, mint
ahogyan például az 1986-87es szezon, amikor az utóbbi
száz év legnagyobb fagyát
mérték, igazából nem tartozunk azok közé az országok
közé, akiket kísért a jégkirálynő csókja.
Az alföldi területeken átlagosan 20-30 napon kell
havazásra számítani, a magasabban fekvő hegyvidéki területeken 50-60 napra
évente. Azoknak a napoknak
a száma átlagosan, amikor
„hó takará el a bérci tetőt” 80
nap is lehet, míg az Alföldön
évente 30-35 napig áll a hó
átlagosan.
SZI - BM
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Év eleji akció

MEZŐGAZDASÁGI
ÉS KERTÉSZ ÁRUHÁZ

Ház, házrész eladás

Miskolcon a Bulgárföldnél, hangulatos, kis

Bánrévén (közvetlenül a Szlovák határ

gázkonvektor fűtésű, garázsos-pincés családi

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!

Barcika

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

eladó. Ár: 11,9 M Ft. Tel.: 06-20/370-6985.

Miskolc-Tapolca frekventált helyén eladó

443674

Megyei Kórházzal szemben 49 m2 lakás eladó.

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.

Miskolc, Dél-Kilián városrészen eladó egy

Tel.: 06-46/317-780.

57m2-es, 2 szobás, erkélyes lakás. Ár: 7,9M

Nyomdai berendezések eladók: Romayor-

Lakáseladás

ses, szép állapotú, ráköltést nem igényelő lakás

Mátyás király úton 1 + 2 félszobás 2.
emeleti lakás kedvező áron eladó! Tel.:
06-70/315-34-86

Miskolc, Győri kapuban 63 m2-es, 2,5 szo-

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.

Kazincbarcikán, Építők útján, újszerű állapot-

Május 1 út 10. szám alatti, 4. emeleti, 2+1/2

eladó. Ár: 6,5 M Ft. Tel.: 06-70/338-3936.

bás, fszt-i, fűtésmérős, szép állapotú panellakás négyszintesben eladó. Ár: 10,9 M Ft. Tel.:

Eladó E14-es kombájn, ekék, vetőgépek,

06-70/419-3532.

bentsodró, kockabálázó, vontatott vegyszerező,
sima hengerek. 1.3-as Wartburg. Hízók. Borospincék. Házhelyek. Tel.: 06-20/408-7310

Albérlet

Tűzifa, szén kapható. Tekézett, hasított, méte-

17 óra után. Tel.: 06-20/993-8629

Lakás keresés

res szálakban is. Gyors kiszállítás, hétvégén is.
További részletek: Tel.: 06-70/234-8100

Eladó 2 szobás lakást keresek megvételre a

TŰZIFA ELADÓ tölgy, bükk, akác erdei m3

szobás, 57m2-es, gázos lakás eladó. 4,5M Ft.
Érd.: 06-20/982-2684

bás, felújított, társasházi lakás eladó. Tel.:

pénzzel fizetek. Tel.: 06-30/303-5515

kazincbarcikai csere is érdekel. Ár: 11M Ft. Érd.:
06-48/403-802, 06-30/898-2423

központi + vegyes fűtéssel rendelkező, tégla

06-48/412-132, 06-20/539-6645

építésű családi ház tehermentesen eladó! Ár:

Sajóivánkán 24m2-es borospince eladó. 15

11.990.000 Ft. Tel.: +36-70/603-6037.

Panelprogramos, 61m2, 2+1/2 szobás

éve épült. Irányár: 1,2M Ft. Alkuképes. Tel.:
06-20/222-8477.

lakás Kazincbarcikán, liftes épületben, a 4.-ik

Onga csendes nyugodt részén eladó egy 2-3

val 13.900Ft/fő/3éj, 20.500Ft/fő/7éj. Tel.:

emeleten, a Mátyás k. úton eladó. Ár: 8,8M Ft.

generáció számára is megfelelő, tégla építé-

06-30/977-6495 vagy 06-30/944-9398 www.

A Diósgyőri városrészen, a Vörös utcán eladó

Igény esetén garázs is eladó. Ár: 1,4M Ft. Érd.:

sű, 200m2, 4 teraszos, 3 konyhás, 3 fürdő-

frankvendeghaz.hu

egy különálló 400 m2-es telken egy 80 m2-es,
jó állapotú tégla építésű családi ház. Ár:
13.990.000 Ft. Tel.: +36-70/603-6037.

szobás, 6 szobás családi ház, 70m2 teremga-

06-70/367-3070

Alacsony rezsijű, teljes körűen felújított és
átalakított, földszinti garzon a Tavasz utcában

Ónod központi részén 1105 m2-es telken eladó

eladó. Irányár: 4,2M Ft. Érd.: 11 óra után. Tel.:

Üdülő, nyaraló
Hajdúszoboszlói

üdülés

félpanzió-

pen felújított. Sürgős! Betegség miatt. Tel.:
06-20/528-8869.

Parasznya csendes utcájában 1332 m2 telken

tes társasház 3. emeletén, 51 m2-es, távfűté-

Az Egressy út 8-10-12
Társasház bérbeadásra
meghirdeti az Egressy úton lévő
42 m2-es, főbejáratról nyíló
- pincében található felújított, üres üzlethelyiségét!

90 m2, 3 szobás, tégla, cseréptetős ház eladó.

ses lakás, felújítandó állapotban, különálló pin-

(volt villamossági szaküzlet)

Emődön eladó 2 szobás, hosszú típusú, gáz-

Műa. nyílászárók, laminált parketta, új csator-

cével. Irányár: 6,5 MFt. A környéken gázos gar-

na, GÁZCIRKÓ fűtés, konyha-fürdő befejezésre

zonra való csere is érdekel ráfizetéssel. Érd.:

melléképületekkel eladó. Iár: 3,2 M Ft. Tel.:
06-30/236-6422.

Mezőcsáton,

kiváló lakóközösségben
120 m2-es, felújított családi ház eladó!!! Ár:
9.299.000 Ft. Tel.: +36-70/603-6037.

Miskolc Hejőcsaba csendes utcájában eladó
4 szoba+nappali+étkezős szintes családi ház
garázzsal és 400 m2 gondozott telekkel. Iár:
22,9 M Ft. Tel.: 06-20/916-8855.

Miskolc Martin-kertvárosban eladó előkertes,
3 külön nyíló szobás, hagyományos kocka ház
garázzsal, 800 m2 telekkel. Iár: 13,9 M Ft. Tel.:
06-20/916-8855.

06-20/992-6215

családi ház. Ár: 8.900.000 Ft. Tel.: +36-70/603-

Miskolc-Bulgárföldi zöldövezeti környezet-

vár, szomszédban új házak. Ár: 7,9 M Ft. Tel.:
06-30/227-2273.

Pereces elején 600 m2-es sík telken 100

ben eladó egy rendezett lépcsőházú 4 emele-

06-70/555-3109.

Eladó Miskolc belvárosában Soltész N.K. u. 77

Akciós tűzifa, tölgy, bükk 15E Ft/m3.
Ingyen házhoz szállítás. Kisebb mennyiséget is szállítunk. Közvetlen a termelőtől. Tel.:
06-70/327-4629

Érdeklődni munkaidőben a
06-48/781-872 telefonszámon lehet!

Kalodás tűzifa kapható 11E Ft-13.500Ftig. Minőségi, száraz tűzifa, kaloda mérete:
80*80*140. Tel.: 06-30/489-7367
Konyhakész tűzifa ömlesztve 345×215×83 (6
m3) raktérben. Részletek, árak: 06-30/9649571.

Bérleti díj: 26.000 Ft /hó

Akciós, hasított tűzifa számlával: 14EFT/
m3 kiszállítással. Tel.: 06-70/561-3996.

nm-es, gázos, 2. emeleti, belső udvaros, pihe-

Föld, Kert

Eg y é b k e r e s é s

cseréptetős ház nagyon jó utcában eladó. NAGY

nőkertes társasházi lakás. Gépészetileg teljesen

Sajóivánkán 1+1/2 ha erdő eladó. Tel.:

Egész évben készpénzért vásárolok: fényképe-

GARÁZS. Fűtés gázcirkó+cserépkályha. KILIÁ-

felújított, ablakok cserélve műanyag nyílászá-

06-30/924-5657

NI LAKÁS BESZÁMÍTHATÓ! Ár: 13,9 M Ft. Tel.:

rókra. Nappali + étkező + konyha egyben, 3

m2+75 m2, szuterénes, 3 nagyszobás, tégla,

06-30/227-2273.

szoba, előszoba, fürdőszoba, külön wc. Ár: 13

Sajólád, Dózsa György úton tehermentes,

M Ft. Érd.: 06-20/980-6678.

azonnal költözhető, jó állapotú, 115 m2-es,

Eladó Miskolc-Selyemrét, Kőrösi Csoma 4.

3 szobás, tégla építésű, gázkonvektor fűté-

2 emeleti, 38 m2-es, 1,5 szobás, különleges

sű családi ház eladó 720 m2-es telken pincével, melléképületekkel. Ár: 6,3 M Ft. Tel.:
06-70/701-2271.

Sajószentpéteren az Erkel Ferenc utcában

beosztású, gázfűtéses lakás azonnali beköltözéssel. Ár: 6,5 M Ft. Tel.: 06-30/205-3401.

Garázs

Tavasz úti garázs
eladó (15-ös számú).
Irányár: 1.200.000.-ft
Érdeklődni: 06-70/507-5826

zőgépet, fotóobjektívet, fotós kiegészítőt, diavetítőt, diafilmet. Tel.: 06-20/547-7153

Ingyen elszállítom bútorait, lakáskiürítést,
hagyatékot, lomtalanítást, háztartási gépeket,
vashulladékot hétvégén is. Tel.: 06-20/6166306

Vásárolok
444438

Igriciben egy szoba összkomfortos lakás

egy közel 100 m2-es, 3 szobás szép állapotú

méteres szálban 1x1x1,70 m3 25 000Ft/
m3-tól. Ugyanitt: kalodás tűzifa 1x1x1-es
hasogatott sorba rakva 15 000 Ft/kaloda.
Ömlesztett m3 hasogatva, ami 1x1x1-es 14
500Ft/m3, 7 sima m3-tól rendelhető. Ugyanitt erdei m3 nagy kalodában, ami 1x1x1,70
konyhakész tűzifa 27 000 Ft/m3-től. (1m3-t
nem vállalunk) Érd.: +36-20/599-9285,
+36-20/272-7338

Tűzifa akció! Kemény tűzifa 19.500Ft/m3-től
erdei m3 bükk, tölgy, gyertyán 1-2 nap határidőn belül szállítunk. Tel.: 06-30/678-1259

Ü ZLE T H ELY I SÉ G

444738

rázzsal, 1000m2 udvarral. Ár: 14,9 M Ft. Tel.:
06-70/701-2271.

T ű z if a

Kazincbarcikán 2 szobás lakás kiadó. Érd.:

Nyékládházán 90 m2-es, háromszobás,

konvektor fűtésű családi ház. Garázs és melléképület van hozzá. Azonnal költözhető. Iár: 6,5 M
Ft. Tel.: 06-20/916-8855.

Eg y é b e l a d á s
06-20/235-5896

Múcsonyban kétszintes családi ház eladó,

6037.

1.2 Opel Astra és 1.2 Suzuki Swift eladó. Ár:
860E Ft. Érd.: 06-30/852-7888. Ugyanitt szalagfűrészgép eladó. Ár: 50E Ft.

szobás, 4. emeleti, panelprogramos, mért fűté-

Móricz Zs. téren. 1., 2. emelet érdekel, kész-

Eladó gyönyörű családi ház Alsózsolcán, szé-

évjárat, sok extrával (klíma, elektromos ablak,
közp. zár, ülésfűtés) téli-nyári kerékgarnitúrával,
friss műszakival, szép állapotban eladó. Irányár:
490.000 Ft. Érd: 06-20/256-0488

Miskolc, Diósgyőr Árpád utcán 35 m2-es, 1,5

Rezeda út 12. sz. alatti, földszinti, 3 szo-

építésű, 5 szobás, tehermentes, összkomfortos
családi ház 2800m2 telken, kis halastóval eladó.
Ár: 12,9 M Ft. Tel.: 06-70/701-2271.

A u tó
Renault Megane Scenic 1.9 TDI 1997-es

Jó állapotban lévő kiságy sürgősen eladó. Tel.:

Ft. Tel.: 06-20/916-8855.

Edelényben a Borsodi úton, 2 szintes, tégla

Jelentkezni önéletrajzzal:
celticelektrokft@gmail.com
Érdeklődni: 06-70/507-5826

Ft. Tel.: 06-20/316-5883.

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

444651

445371

+36-70/603-6037.

METAL-SOUND Kft.
Fémhulladék kereskedés

ban lévő, 2 szobás lakás, 5,4M Ft eladó. Érd.:

ház garázzsal, 1200 m2 telekkel. Iár: 18,9 M

Telefon: 06 20 318 5238
www.holidayszoboszlo.hu

potú lakás!! Ár: 8.990.000 Ft. Telefonszám:

06-20/430-9976

rű, 3 szoba+nappali+étkezős, igényes családi

*Az IFA-t nem tartalmazza.

építésű, 2+1 félszobás, szépen felújított álla-

nel. Belülről felújított az ingatlan. Garázs van

Miskolctól 6 km-re, Sajóecsegen eladó újsze-

keresek azonnali
kezdéssel!

lakókörnyezetben eladó egy 51 m2-es, tégla

előkertes, kocka típusú ház beépített szuterénhozzá. Iár: 26,9 M Ft. Tel.: 06-20/916-8855.

TITKÁRNŐT

Hejőcsabán, 5 percre a belvárostól, csendes

rezsijű, karbantartott, tégla építésű, 2 szobás,
ház, 500 m2-es gondozott portán, bő vizű kúttal

21 000 Ft

444644

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.

Amit kínálunk:
- határozatlan munkaszerződés
- műszakpótlék
- utiköltségtérítés (86%)
- cafetéria juttatás (17.733 Ft/hó)
Jelentkezni hétfőtől péntekig 8-16-ig
Tel.: 06-20/3164-136, 06-20/2107-787
email: manrenting@gmail.hu | web: www.manrenting.hu

Hajdúszoboszlón!
3 éjszaka Tartalma:
13 500 Ft* korlátlan büféreggeli,
4 éjszaka kétfogásos
17 000 Ft* meleg vacsora,
7 éjszaka korlátlan wellness.
*

FESTÉK-HÁZTARTÁSI BOLT
VAKOLAT ÉS
HŐSZIGETELŐ KÖZPONT
TAPÉTA, HUNGAROCELL
SZAKÜZLET

Miskolci munkahelyre
KÉZI CSOMAGOLÓT,
KISZERELŐKET,
BETANÍTOTT MUNKÁSOKAT
keresünk.

Villanyszerelő céghez
GYAKORLATTAL rendelkező,
talpraesett és megbízható

444443

PUSKÁS JÁNOSNÉ

Győri kapu úton eladó egy 51m2-es, kétszo-

Garázs eladó a strand mögött. Akna és pince
is van hozzá. Tel.: 06-48/789-236, 06-20/243-

Miskolc-Hejőcsaba központi részén kétszin-

eladó egy vállalkozásra is kiválóan alkalmas, jó

bás, igényesen felújított panellakás. Biztonsá-

tes épület külön mérőkkel, bejárattal, nagy telken, garázzsal, akár megosztva is eladó. Tel.:
06-70/605-1726.

állapotú, 4 szoba+40m2 nappali+200m2 mel-

gi bejárati ajtó, műanyag nyílászárók, új víz- és

3976

léképület, műhely, garázs 1100m2 telken. Ár:

villanyvezetékek! Ár: 8,99M Ft. Tel.: 06-20/227-

Fűtött garázs a Mikszáth úton eladó. Tel.:

13 M Ft. Tel.: 06-70/701-2271.

3488.

06-20/246-3306

személyautót,
teherautót,
segédmotorkerékpárt, akkumulátort, vashulladékot, dunnát, párnát, kábeleket, trafót, kávégépet, háztartási gépeket. Tel.: 06-20/616-6306

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.:
06-30/486-3578

5

2018. január 26.

Szuper ügyek

Téli berek.

Téli túrára invitálja látogatóit az Aggteleki Nemzeti Park. Legközelebb a hétvége
folyamán indítanak szervezett tematikus kirándulást. A Jósvafőről induló téli túra során a Tohonyavölgyön végighaladva a felszíni túra közben a Vass Imre-barlang egy szakasza is
megtekinthető lesz. A több, mint hét kilométeres táv a gyakorlott természetjárókat
is biztosan átmozgatja majd. Akit érdekelnek a hasonló programok, az keresse fel
a park honlapját, ahol számos érdekességgel is találkozhatnak.

A fotózást nem lehet abbahagyni

■ Már általános iskolás

korában rabul ejtette a
fotózás varázsa Laczó
Józsefet, és most közel
80. évéhez is mindig
előveszi gépét.
Egykori régi északos kollégám szerint a fotózást nem
lehet abba hagyni. A fotóriporter című kiállítását január 22-én Sajószentpéteren
a Szuperinfó szerkesztője,
Buzafalvi Győző nyitotta
meg. Tárlata február 9-ig tekinthető meg.
- Már gyerekként megszeretted a fotózást...
- Ahogy kezdődött, sosem
felejtem el: Patakon egyik
osztálytársamnak volt egy
akkortájt divatos Pajtás
fényképezőgépe. Mi ezt akkor nem engedhettük meg
magunknak. Mindig mentem velük, hogy lefotózzam
őket. Utána beadtuk a fényképésznek, hogy csináljon
belőle 6X6 méretű képeket.
Következő lépcsőként a Borsodi Bányász üzemi lap felvett gyakornoknak,1955-ben
elvégeztem Pesten a kétéves
fényképész szakmát. Egyik
gyakorlati óránkon 8-10 felvételt kellett készítenünk. Utána a tanár úr így korholta a
többieket: a Laczó is ugyanott
volt, ahol ti, de ti mintha ott
sem lettetek volna. Önbizalom-serkentő cseppekkel ellátott egy életre. Érettségi után
fotós lettem. Veres Mihály és

Paulovits Guszti biztatására
1972-ben az Észak-Magyarország megyei napilaphoz
szegődtem fotóriporternek,
1985-től tíz évig a fotórovatot
vezettem, majd az Új Északhoz igazoltam. Ez balfogás
volt, elkábítottak ígéretekkel. Egy dologért nem sajnálom, mert a megye egyik legjobb fotósát, Verocskát (Éder
Vera) én indítottam el a sajtópályán. A lap megszűnte
után nyugdíjba mentem, de
hála Mészáros Sanyi kommunikációs igazgatónak, még
10 évig az ÉMÁSZ-újságnál
dolgoztam.
- A technika fejlődésével
mennyivel lett könnyebb a
fotósok munkája?
- A hőskorszakban filmet
tekercseltem a masinába. A
fürdőszobát rendeztem be
labornak. A kádat deszkával takartam le: előhívtam,
fixáltam, nagyítottam, szárítottam. Táblát raktam az
ajtóra: Tilos a belépés! Beméretezve adtuk le a nyomdának a papírképet, a nyomdászok rávitték a lemezre, azt
maratták. Konzultáltam velük, hogy keményebb vagy
lágyabb hívót készítsek. Nagyot változott azóta a világ,
profin kell bánni a digitális
technikával. Végig gondolva a
múltat és a jelent, a technika
jóvoltából lerövidült az idő,
nincsenek idegfeszítő pillanatok, de igazán jót alkotni

nyugodt légkörben lehet. Én
csak Nikonnal dolgozom,
mert nekem az jelent mindent. Ott szeretek lenni, ahol
nyüzsgés, mozgás van, ahol
rögzíteni lehet az érdekes történéseket. Annak idején az
MTI-től, a Népsporttól teleobjektívvel, motorossal érkező kollégákat irigyeltem, de
megjelent fotójukkal szembesülve megnyugodtam, ilyet
én félkézzel is tudtam volna
csinálni.
- Sok emlékezetes sztoriban volt részed. Közülük
néhányat osszál meg az
olvasókkal...
- Kéthasábos címlapfotót
rendeltek Lenin évfordulóra a Bányásznál. Kitaláltam
egy montázst. A könyvtárban összeszedettem a műveit, lefotóztam a diósgyőri
Lenin-szobrot, háttérnek a világtérképet tettem. Egy őrült
feljelentett a pártbizottságon
tiszteletlenség miatt, mert
szerinte a Jeges-tengerbe lógott a vezér feje. Hruscsov
1964-ben Barcikára látogatott. Mi a berentei szénosztályozónál leragadtunk, így
csak a konvojt fotózhattam
le, de ez se jelenhetett meg.
Amikor a Sajóbábonyi Vegyiművekben a robbanás pusztítását megörökítettem, a
rendőrök lefoglalták a negatívokat. Egy ünnepségről öltönyben érkeztem 1973-ban
az LKM-be, ahol Vályi Péter

miniszterelnök-helyettest
szörnyű baleset érte. Csak
a helyszínt tudtam fotózni,
a kokillákat. Kórházba vitték, de engem nem engedtek
be, Zsike, a feleségem (akivel 1959-ben kötöttünk házasságot) ott dolgozott, de ő
sem tudott segíteni. Amikor
az ércelőkészítőmű 2 kéményét szépen átfestették, a képaláírásom ez volt: Inkább azt
kellett volna megoldani, hogy
ne füstöljön. A szerkesztőm
rám rivallt: „Te hülye fotós,
azt hiszed, ez így lehozható?
Elküldtem a Ludas Matyinak
a Tücsök és bogár rovatnak.
Lehozták, aznap berendeltek
a pártbizottságra, egy ejnyebejnyével megúsztam. Kádár
János 3 napos borsodi látogatásakor albumot kellett készítenem a turné állomásairól,
amit a főszerkesztő adott át
Mezőkövesden a főtitkárnak.
Prémium lesz érte - ígérte.
Ez is elfelejtődött, akárcsak
a múzeumnak felajánlott temérdek negatívjaimért felajánlott plecsni.
- Összességében elégedett

lehetsz, hiszen nyertél az
Ezüstgerely-pályázaton,
megkaptad Lipcse különdíját, a fotógrafikai biennálén
az Európa-fődíjat, a MÚOSZ
Aranytolláért is versenyben
voltál...
- Illésy Sanyi, az MTI megyei tudósítója terjesztett fel
utóbbira, de más vitte el. A
Focisták című képem megtetszett a sportzsűrinek. A
lipcsei díj szépséghibája,
hogy nem engedtek ki átvenni, mondván itthon van rám
szükség, így más hozta haza.
A fődíjas Matyó lakodalmas
mostanra se évült el: a hosszú
asztalon üres tányérok sorjáznak, várakozó kislányok
tereferélnek, mert biztosak
abban, hogy hamarosan derű és jókedv lesz a teremben.
Tárlatok sokaságán mutattam
be a megye életét, emberi sorsokat. Nagy bánatomra egyedül Sárospatakra nem hívtak.
Megtanultam élni a közösségi
média nyújtotta lehetőséggel,
a facebook világa igen hálás
közönség.
SZI - Buzafalvi Győző

Csalogatja-e még a fiatalokat az egyenruha?
választanák hivatásuknak. A lea magyar rendőrség. En- hetőség Borsod-Abaúj-Zempnek kapcsán kérdeztük lén megyében is adott, csak
meg az emberek vélemé- jelentkezni kell!”- olvasható a
nyét, arról, hogy mit gon- felhívás a kolorline.hu-n. Érdekes, hogy a valamikori sikerdolnak a rendőrök hely- szakma ma toborzásra szorul.
zetéről.
Bár szűkültek a juttatások, még
„A magyar rendőrség utánpót- így is egy biztos, fizetőképes
lása érdekében olyan fiatalokat munkáról beszélünk. Mi válkeres, akik a rendőri szolgálatot tozhatott akkor?

■ Újabb toborzásba fog

Attila (62)

Annak idején mérnöki végzettséggel nyergeltem át a rendőrséghez. Nem kevés olyan ügyet
láttam, ami több embert is kikészített, hiszen helyszínelőként
is dolgoztam. Úgy vélem, a régi
juttatások kompenzálták ezeket a terheket, és azért is volt
jó az előrehozott nyugdíj, mert
azt a munkát nagyon kevesen
képesek hosszú ideig végezni

úgy, hogy még az alvás is menjen éjszakánként.

is, és külföldön is van lehetőségem, ha úgy adódik.

Róbert (27)

István (37)

Édesapám rendőr volt, és egy
ideig én is fontolgattam a dolgot. Akárhogy is, még mindig
megvan az egyenruha tekintélye, és emellett nem is egy roszszul fizető munka. Azt hiszem,
alkalmas is lettem volna rá, de
mégis más szakmát választottam. Esztergályosként itthon

Szerintem jó munka a rendőröké, csak sokat várnak tőlük, ezért nem mennek annyian rendőrnek, mint régen. Meg
azért, mert sok fiatal már külföldön tervez megélni. Szerintem ezek a srácok hiányoznak
a rendőrségtől.
SZI - BM
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PROFI AUTÓSZERVIZ
MINIMÁL ÁRON

SANYI TAXI

A GUMIDISZKONT ÁRUHÁZBAN

445056

3527 Miskolc, József Attila u. 51. Tel.: 06-70/775-4096

BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT KERESÜNK

BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT KERESÜNK

AZ AUTÓIPARBA

AZ AUTÓIPARBA

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

RÁBA JÁRMŰIPARI
HOLDING NYRT.

BOS AUTOMOTIVE
P. M. BT.

AMIT BIZTOSÍTUNK:

AMIT BIZTOSÍTUNK:

MOSONSZOLNOK,
GYŐRLADAMÉR

Kedvezmények flottáknak, halasztott fizetéssel!
Víz-, gáz-, fűtésszerelés, hibaelhárítás, illetve

lompokat, birkacsengőket, pitykegombokat,
tanyaberendezéshez régiséget, hagyatékokat
vásárolok. Érd.: 06-30/979-9529

dugulás elhárítás. Gázkészülékek javítása, cseréje garanciával. Tel.: 06-20/628-5085

Személyautókat és vashulladékot vásárolok.
Tel.: 06-70/555-1262.
áron vásárol régiséget, bútort, festményt,
porcelánt, ezüsttárgyakat, hagyatékot. Tel.:
06-46/348-436, 06-20/388-7997

Becsüs magas áron vásárol képcsarno-

150 000-250 000 Ft

nettó

140 000-200 000 Ft

nettó

+cafetéria/hó

Oktatás

Hosszú távú munkalehetőség,
kiváló munkakörnyezet.

Több műszakos munkarend

Több műszakos munkarend

/nyugatimelo

cér, Vendéglátás szervező, Vendéglátó üzletvezető, Vendéglátó Eladó, Aranykalászos Gazda
OKJ tanfolyam. Tel.: 06-70/524-6166. www.
oktatohazkelet.hu
(E-000937/2014/A001A011)

AWI-, CO HEGESZTŐ,
CSŐSZERELŐ, LAKATOS
munkatársakat keresünk
egész éves vidéki munkára.
Szállás, utazás biztosított.
Tel.: 06-30/850-67-16

06 70 639 9920

hegesztőknek szállással, utazással, 1300Ftos órabérrel. Tel.: 06-30/959-1491, wivien8@
gmail.com

erőt keresek ausztriai munkavégzéshez. Érd.:
06-20/359-5941.

mi kötés, átok, rontás levétele, telefonon is.
06-46/353-518, 06-20/247-4058

őr, Targonca-, Földmunka-, Emelőgép-kezelő
tanfolyamokat indítunk. Tel.: 06-30/228-3281
E001083/2015/A008,A004,A022, A012,A011

Használt háztartási gépeket vásárolunk, javí-

Állás

Gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók
részére könyvelés, adó, bér-, társadalombiztosítási ügyintézés. PROVITAX KFT 3700
Kazincbarcika, Móricz Zs. tér 1. fsz. 3. Tel.:
06-48/512-840

Női-Férfi

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

Lakás felújítást, külső-belső munkálatokat, akár azonnali kezdéssel vállalunk. Tel.:
06-20/567-3332

TV-k és háztartási gépek javítása! Kiszállás biz-

Motorfűrész kezelésben jártas munka-

Kazincbarcikán, a Kabala sörözőbe pultos
hölgyet keresünk teljes munkaidőben. Szakmai
tapasztalat előny, de nem feltétel. Kiemelt bére-

MAREX festékáruházba kereskedelmi végzett-

zés. Érd.: 06-20/571-3744

séggel, bolti eladót felveszünk. Jelentkezni személyesen, önéletrajzzal az üzletben. Kazincbarcika, Széchényi út 87.

Mosonmagyaróvári munkahelyre szerkezetlakatosokat, hegesztőket, festőket felve-

Puskás Jánosné festékbolt (Sajószentpéter)

szünk. Szállás ingyenes, utazást térítünk. Tel.:

kereskedelmi végzettséggel bolti eladót, valamint B kategóriás jogosítvánnyal rendelkező
raktárost felveszünk. Jelentkezni személyesen, önéletrajzzal az üzletben. Sajószentpéter,
Kossuth u. 200.

Kazincbarcikai pizzéria keres betanított
munkára kollégát. Délutános munkarend. Tel.:
06-70/773-3792

Kazincbarcikai büfébe, heti 3 alkalomra

tosítva! TV-k, mosógépek eladók. Ugyanitt széntűzifa eladás. Tel.: 06-30/963-7577.

(egész napra) eladót keresek. Lottós bizonyítvány előny. Tel.: 06-30/340-8771

Akciós lakáshitelek, állami támogatással, CSOK-kal, akár 0% THM-mel. Tel.:
06-30/462-7350.

Bejárónőt, takarítónőt keresek megbízható korrekt 25-50 közötti hölgy személyében
Sajószentpéterre. Tel.: +36-30/915-2977

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: 2018/4. Eng. szám: 163/1426/2011 „2012-ben Superbrands díjas!”

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

MTI

HÍRFELHASZNÁLÓ

444732

tunk. Házhoz megyünk, hétvégén is. Ár: helyszíni értékbecsléssel. Tel.: 06-30/283-6851

444621

Szolgáltatást kínál

Aranykalászos Gazda, Méhész, Vagyon-

445392

Dajka és gyógypedagógiai asszisztens tan-

Jóslás magyar és cigány kártyából, szerel-

06-20/949-3036

www.jobmotive.hu
/nyugatimelo

Budapesti munkalehetőség lakatosoknak,

ki festményeket, mindenféle porcelánokat,
benzin-biztonsági lámpát, régiségeket,
hagyatékot, felhúzós karórát-zsebórát, ezüst
kétszázasokat. Tel.: 06-20/247-1538.

folyam indul Kazincbarcikán részletfizetéssel.
Tel.: 06-30/637-4083, 06-46/321-694 Eng.sz.:
E-000452/2014

+cafetéria/hó

Hosszú távú munkalehetőség,
kiváló munkakörnyezet.

06 70 315 8492
06 70 317 6258

Bolti eladó, Boltvezető, Szakács, Cukrász, Pin-

Gyűjtő, szakképzett műtárgybecsüs magas

Ingyenes szállás
Utazási költségtérítés
Előlegrendszer

444731

Juhászkampókat, lócsengőket, marhako-

Ingyenes szállás
Utazási költségtérítés
Előlegrendszer

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

Társkeresés
Vénusz Társkereső Iroda. Alapítva: 1986. Tel.:
06-70/314-3897, e-mail: venusz@chello.hu

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: 7:0019:00, Szo.: 7:00-18:00, V.: 8:00-18:00.
Nézzen be hozzánk!

N HOROSZKÓP 5. HÉT (2018. január 29-től február 4-ig)
Kos - A héten abba a hibába
eshet, hogy csak azt látja meg,
amit látni akar. Nem törődik
azzal, ki és mit mond vagy,
hogy vannak más lehetőségei,
csőlátása teljesen elvakítja. Márpedig
ezzel csak azt éri el, hogy lemarad egy
fantasztikus lehetőségről, utána pedig
már késő lesz bánnia a dolgot.
Bika - Kellemetlen konstellációk arra intik, hogy a hét elején vigyázzon az egészségére!
Nem lenne jó, ha most lebetegedne. Szerdától már jó
passzban lesz: a Bika Hold lenyugtatja.
Majd pénteken duplán szuper fényszög
játszik szerepet abban, hogy feltöltse Önt
pozitív energiákkal.
Ikrek - A három hosszabb holdszünet ellenére sok mindent el
tud végezni. Ha valamit előre
akar vinni, arra a hét kezdete
és a vége a legalkalmasabb. A
Mars már jegyet vált és péntektől a Nyilas
jegyében látható, ahol ismét több erővel
fogja ellátni, Ön pedig szinte túl is terheli
majd magát.
Rák - A hét elején rendkívül
kedvtelen lesz, szabályosan
úrrá lesz magán az életuntság. A hét közepe felé ez
valamicskét enyhülni fog. De
a napokban úgy érezheti, mindenki Önt
szekálja és folyton magába kötnek, mintha
szándékosan akarnák bántani, pedig Ön is
tudja valahol, hogy nem így van.

Oroszlán - Érdemes mielőbb
összekapnia magát, ugyanis
szerencsés
fordulatokkal,
lehetőséggel lepik meg a csillagok. Használja kreativitását,
lelki erejét és kitartását, mert fantasztikus
dolgokat hozhat tető alá a napokban, de
még vágyai is teljesülhetnek. Most semmit se tegyen félre, halogasson!
Szűz - A következő napokban
kimondottan szerencsésnek
érezheti majd magát, élvezheti
a nagyszerű konstellációkat.
Akadálymentes napjai lesznek.
A sors szinte mindent tálcán kínál Önnek,
a kisebb problémákra a megoldást vagy
a segítséget. Néha már hiányolni fogja az
izgalmakat és a küzdelmet.
Mérleg - Egész héten ragyogó
hangulatban lesz, már csak
azért is, mert folyamatosan
érik a kellemes meglepetések.
Egyre több megerősítést kap
az élet több területén is, ami által
nagyobb magabiztosságra is tesz szert és
bátrabban mer lépéseket tenni a változás
irányába. Szerettei is segítik majd!
Skorpió - A hét elején morcos és kedvtelen lesz. Kezd
úrrá lenni magán a téli
depresszió, az életuntság, de
legalábbis elege van a korlátolt lehetőségeiből. Sokat segítene a
hangulatán, ha jobban odafigyelne az
egészségére, módot találna arra, hogy a
hétvégén megfelelően kikapcsolódjon.

444656

Kedvező áron
alkatrészt is biztosítunk!
445336

AZONNAL,
BEJELENTKEZÉS NÉLKÜL!

MOSONSZOLNOK,
GYŐRLADAMÉR

Nyilas - Anyagi gondokat
jeleznek a bolygók és valamilyen adminisztrációs probléma is adódhat az intéznivalóival kapcsolatban. Ne fogjon
nagyobb beruházásokba. Ha nem
feltétlenül szükséges, még vásárolni se
menjen. Vizsgálja át biztosítási papírjait és
gondolja át nyugdíjbiztosítását.
Bak - Máskor két lábbal áll a
földön, de most olyan gondjai adódhatnak, illetve kínos
helyzetekbe
keveredhet,
amiktől azt érzi, hogy kicsúszik
a lába alól a talaj. Próbálja tartani a
gyeplőt. A héten legfőbb feladata, hogy
megállítsa a káoszt és visszaterelje életét
a régi kerékvágásba.
Vízöntő - Az aspektusok rendkívül kedveznek a friss, új
kapcsolatok kialakulásának.
Próbálja élvezni az aktuális
eseményeket és ne gondolkozzon a következményekről! Olyan személyt
engedett közel magához, aki szórakoztató,
igényeinek megfelelő, ám makacssága
gátolja a felismerésben.
Halak - Úgy tűnik, hogy hét
elején nem tud annyira felgyorsulni, mint amennyire a környezete. Biztos, hogy Önnek is
pörögnie kell? A feszült fényszögek a fejüket csóválják erre a kérdésre.
Ne kövesse el azt a hibát, hogy mindenáron meg akar felelni mások elvárásainak!
Haladjon a saját tempójában!
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Hogyan ment az ördögszekér 2017-ben?

■ A Kazincbarcikai Ördö-

gök Sportegyesület idén
ünnepli fennállásának 25.
évfordulóját, ami egy
nagyszerű jubileum.
A klub jelenleg három
szakosztályt működtet, a tradicionális jégkorongot, ennek szárazföldi testvérét, a
floorballt, és a futsalt. Szatmári Gergővel, a klub ügyvezető igazgatójával készítettünk interjút.
- Ha egy mondatban kellene értékelni, hogyan fogalmaz, milyen évet zártak?
- A 2017-es évet egyértelműen sikeres évnek értékelném, mely a fejlődés jegyében telt el.
- 1993-ban alakultak, azóta milyen utat jártak be?
- Egyesületünk a BVK Polimer Jégkorong Egyesület
nyomdokain haladva alakult meg 1993-ban, mint Kazincbarcikai Ördögök SE. Akkor a jégkorong sportágon
belül három korosztályban

szerepeltünk a nemzeti bajnokságban. Rengeteg szép
eredményt értünk el, nemzetközi és hazai tornákat rendeztünk, több száz, sőt lehet,
hogy ezer gyermekkel szerettettük meg a korcsolyázást,
hokizást.
- Milyen sikerei voltak a
jégkorongosoknak?
- A helyi jégpálya hiánya
ellenére, illetve az idegenbeli edzések terheit viselve sem fordulnak el a játékosok az egyesülettől, ami
óriási dolog. Vagyis ők és
a szülők is bíznak abban,
hogy mielőbb hazai pályán

folytathatják a felkészülést
és a versenyeket.
- Talán sokan nem is tudják, hogy hogyan és miért
lett újra terem-hoki csapatunk, ami az OB II-ben egészen jól szerepel, vagyis abszolút nem okoztak csalódást
a fiúk. Kézenfekvő a kérdés,
hogy a „hazahozás” csak egy
szezonra, vagy hosszabb távra szól?
- A floorball 2012-ig a Kazincbarcikai Ördögökhöz
tartozott. Története egyszerű: hiszen jég hiányában a teremben gyakoroltuk a hokit,
így kiválóan kiegészítette a

két sportág egymást,
s ha már játszottuk,
a versenyrendszerbe is beneveztünk.
Aztán az egyesület
mélypontja, és az akkor fennálló teremhiány miatt a szakosztály Miskolcra került
át. Közben a Kazincbarcikán végbement
intézményi fejlesztéseknek köszönhetően
a teremhiány megoldódott.
Így amint lehetett, azonnal
visszahoztuk a csapatot a városba. Vagyis a floorball hazaért, és kifejezetten hoszszútávra tervezünk ezzel a
sportággal is.
- Városi szinten is az idei
esztendő egyik sikercsapatának mondható az NB II-es
felnőtt futsal csapat, mely
második szezonjának futott
neki ősszel. A gárda első évi
csoportbronza, a telt házas
lelátók, egy új sportág ilyen
mértékű befogadása és szeretete minden várakozást

Quintessence IX. Pálinka- és Párlatverseny

■ Az Ongai Kulturális Egyesület által szervezett Quintessence (IX.) Pálinka- és Párlatversenyre ismét rekordszámú nevezés érkezett - mondta Takács László versenyigazgató.

A díjátadó gálát és eredményhirdetést január 20-án tartották a lillafüredi Palota Szállóban. A tavalyi 1318 mintaszám
után az idén több mint 1700 minta érkezett Magyarországon kívül Romániából, Szerbiából és Bulgáriából. Az 1755 nevezett tételből végül 1739 pálinka és párlat került a szakértő zsűri elé. A nevezett pálinkák és párlatok 311nevezőtől,
162 településről származnak. A pálinkákat és párlatokat január 11-13-án értékelték Ongán. A zsűri döntése alapján arany
oklevelet kapott 291 (16,7%), ezüst oklevelet 463 (26,6%), míg bronz oklevelet 394 (22,7%) pálinka és párlat. A kereskedelemben kapható minták közül 36 champion, azaz nagyaranyérmet osztottak ki, míg a magán- és bérfőzetőknél 50
kategória győztes minta volt. Az 1739 nevezett és lebírált mintából 413 volt a kereskedelmi tételek száma, 641 a bérFotók: Buzafalvi Győző SZI - BGy
főzők és 685 a magánfőzők által előállított pálinka és párlat.

felülmúlt. Lehet ezt még
űberelni?
- A felnőtt futsalban az
űberelés a jövőben azt jelentheti, hogy az egyre erősödő bajnokságban továbbra
is élmezőnyben tudunk szerepelni. Más klubok is felismerték velünk együtt, hogy
a sikeres szerepléshez igazolni kell eredményes játékosokat. Ezzel erősödött és
erősödni is fog a mezőny. Ennek szellemében alakítottuk
ki a játékoskeretünket, s velük kell eredményesen helytállnunk az elkövetkező időszakban is.
- A három szakosztály üzemeltetése, a megfelelő anyagi, tárgyi és infrastrukturális
háttér megteremtése nem kis
feladat és kihívás. Hogyan sikerül ezt megoldani?
- Egy összetartó stábnak,
a gyakorlatias vezetőségnek,
támogatásoknak és sok-sok
szívességnek köszönhetően.
Tesszük a dolgunkat, nincs
nagy titok.
SZI - BM
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A fényképes önéletrajzokat végzettséggel,
szakmai tapasztalattal
az alábbi postai vagy e-mail címre várjuk:

69%

>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

444649

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

A Technical Services Hungaria Járműjavító Kft.
felvételt hirdet
az alábbi munkakörökbe:

LAKBERENDEZÉS • BÚTOR • LÁMPA

54)VOHBSJB,GU
&JO6OUFSOFINFOEFS½##
Személy- és munkaügy
3527 Miskolc, Kandó K. tér 1.
karrier@tshungaria.hu

SÓDER

Ingyenes házhozszállítás
15 km-ig!

(0/24, 0/16);

Akciónk
2017. december
22-tõl
a készlet erejéig
445147 tart!

10-30%

kedvezmény.

HITELÜGYINTÉZÉS

NEMESVÁMOSRA
NHUHVQNPĦV]DNED

ÚJÉVI AKCIÓ!

Kazincbarcika, Építők u. 35-37 Tel.: 0630/5411372, h–p.: 9.00–17.00, szo.: 9.00–12.00

csőszerelő, hegesztő, vasipari
szakmunkásokat keres

Jelentkezni:
Tel.: 0036-48/512-330; 06-70/383-0863
E-mail: kbarcika@halbomce.hu

444444

azonnali belépéssel.


.|OFV|Q]pVW-N|]YHWtWpVWHQQ\V]: 4376-4./2003.

kiszállítás HÉTVÉGÉN IS!

Kazincbarcika
területéről.

NEM DIÁKMUNKA!

444653

ukránul és magyarul beszélő

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

megbízható, kézbesítésben jártas
munkatársakat keresünk

$NiUEU1100 )WyUD
3 Cafeteria:net. 8.000 Ft
3 0ĦV]DNSyWOpN
3 %yQXV] net. 25.000 Ft
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3 100 %-RVKD]DXWD]iV

Zrt.

KAVICS

Szórólapok,
reklámkiadványok
terjesztésére
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MEGEMELT ÓRABÉR!

A

(0/4, 0/1,
sárga);

06-30/415-24-28

INGYENES SZÁLLÁSSAL

Minden bútorra és lámpára

HOMOK

Érdeklődni: 30/253-8392
(Hétköznapokon 8.00-15.00 között)

445092
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444740

2018. január 26.

