
KAZINCBARCIKA ÉS KÖRNYÉKE  2018. február 9., XXIX/6. Tel.: 06-20/965-1612

Kockázatértékelés készítése

Megoldjuk 
RÁGCSÁLÓPROBLÉMÁJÁT!

Barcika Rovar Kft.
Csótány-, 

ágyi poloska-, 
hangyairtás, 

GARANCIÁVAL!
HACCP rendszer

Munka-, és tűzvédelmi tevékenységek 
kivitelezése, környezetvédelmi 

szakvélemények készítése.
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HAJDÚSZOBOSZLÓ 2015. július 3., XXIV/27.

Barcika 06. hét

Barcikán kínai kamarazené-
vel köszöntötték a Kutya évét. 
Jó alkalom ez arra, hogy ki-
csit megismerkedjünk a kínai 
asztrológiával!/5. oldal

A Kazincbarcikai Küzdő SE há-
rom versenyzője is részt vett 
a Szlovákiában megrendezett 
Euroligán, és nem csak részt 
vettek, de szépen teljesítettek 
is az ifjú harcosok. /3. oldal

Ütősök az Euroligán

Keleti zodiákus

Szerelmesek ünnepe
Bár hazánkban a Valentin-nap a 
szerelmesek piros betűs ünnepe, más 
országokban számunkra szokatlan 
hagyományok dívnak. Valahol például 
a barátságról, máshol a családról szól 
a február 14./3. oldal

Kazincbarcika újonnan nyílt játékboltjában a 
régi DOMUS alatt, az Imelda ékszerbolt mellett.

NYITVA: H–P 8-16
SZO 8–12 ÓRÁIG

 AJÁNDÉKOK NAGY VÁLASZTÉKBAN!
VALENTIN NAPI
FARSANGI JELMEZEKNGI AFAAAAAAAARRRRRRRRRRRRSSSSSSSAANNNNGSANSAFAAAAAAAAAAAA GN

SÓDER
(0/24, 0/16);

 HOMOK
 (0/4, 0/1,  

sárga); 

KAVICS 
(4/8, 8/16,  

16/32) 

06-30/415-24-28 kiszállítás  HÉTVÉGÉN IS!

Nyitva tartás: Hétfőtől péntekig  8-16 óráig
Kazincbarcika, Egressy tér 4. fszt.
A zálogház üzemeltetője, a K1 Credit Kft. a MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt.

(székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 98., Cg.: 01-10-046111, cégnyilvántartó bíróság: 
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága.) érdekében és annak közvetítőjeként, mint Megbízott jár el.

MEZŐKÖVESD GYÓGYFÜRDŐN

06-49/312-251
www.fenyo-panzio.hu 

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

GÁZKÉSZÜLÉKEK JAVÍTÁSA, 
KARBANTARTÁSA, SZERELÉSE 
G A R A N C I Á VA L .
Rövid határidő, ingyenes kiszállás!
Tel: 06-20/330-89-44

KENÉZ LAJOS
06-30/644-60-97

Víz- fűtésszerelés,

dugulás-, hibaelhárítás
garanciával.

fürdőszoba felújítás,

KAZINCBARCIKA FATELEP
Szuhakálló futballpálya mellett

21 000 Ft/ m3-től

Telefon: 06-30/677-66 55

Kalodás tűzifa 11.000 Ft-tól
(1 kaloda: 0,588 m3) AA
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Kazincbarcika, Egressy út 52./A (A Szent Rafael Gyógyszertár fölött, a régi Gösser helyén)

Rendelésfelvétel: 06-20/669-7017www.facebook.com/gosserpizza

Gösser Pizzéria

+36-70/456-3337
www.ferfitegyorara.hu

- polc, kép, tükör felszerelése
- lapra szerelt bútor összeállítása
- zárbetét-, kilincscsere
- mosógép, mosogatógép bekötése
- csöpögő csap, wc tartály csere 
- lámpa-, kapcsoló-, konnektorcsere  

Férfit
 egy órára!

DUGULÁSELHÁRÍTÁS

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

Akár hétvégén is!
Kazincbarcikán és környékén
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HELYBEN 
VAGYUNK

2 699 Ft/hó  
A teljes hűségidő 

alatt

100 / 6       
Mbit/s

30 / 3        
Mbit/s

GARANTÁLT 
SÁVSZÉLESSÉG:

100 / 10    
Mbit/s

GARANTÁLT 
SÁVSZÉLESSÉG:

1000 / 250 
Mbit/s

250 / 20    
Mbit/s

150 / 15    
Mbit/s

500 / 25    
Mbit/s

2 399 Ft/hó  
A teljes hűségidő 

alatt

2 199 Ft/hó  
A teljes hűségidő 

alatt

1 999 Ft/hó  
A teljes hűségidő 

alatt

2 999 Ft/hó  
A teljes hűségidő 

alatt

MAXIMÁLIS 
SÁVSZÉLESSÉG:

MAXIMÁLIS 
SÁVSZÉLESSÉG:

MAXIMÁLIS 
SÁVSZÉLESSÉG:

MAXIMÁLIS 
SÁVSZÉLESSÉG:

MAXIMÁLIS 
SÁVSZÉLESSÉG:

G-Force 
1000

Optic-Force 
500

Optic-Force 
250

Optic-Force 
150

Optic-Force 
100

300 / 50   
Mbit/s

GARANTÁLT 
SÁVSZÉLESSÉG:

GARANTÁLT 
SÁVSZÉLESSÉG:

GARANTÁLT 
SÁVSZÉLESSÉG:

60 / 5         
Mbit/s

40 / 4        
Mbit/s

SZÉLESSÁVÚ KORLÁTLAN INTERNET CSOMAGOK WiFi opcióval

Állítsd össze igényed szerint a saját OKOS OTTHON csomagodat

Akciós ajánlatunk régi és új Ügyfelek részére érvényes Kazincbarcikán. 
Ingyenes bekötés előzetes technikai felmérés után. 

Részletek az Ügyfélszolgálaton.

Megrendelés:
PARISAT Kazincbarcika, Építők útja 54.

Telefon: 06-48/512-448 E-mail: parisat@parisat.hu
Üzletkötő: 06-20/563-6496, 06-20/537-2550

AKÁR 200 TV CSATORNA, AMELYBŐL 45 HD MINŐSÉGŰ

VEZETÉKES TELEFON 200 FT HAVI DÍJTÓL

Csatlakozzon hozzánk és ragadja meg a lehetőséget, hogy a jövő részévé 
válhasson a Samsung SDI vállalattal, mely piacvezető a kreatív technológiai 

fejlesztésekben. Jelentkezőket várunk gyárunk termelési és karbantartó 
csapatába, mely elektromos autókba gyárt akkumulátorokat Gödön.

Az alábbi pozíciókba keresünk munkatársakat:

GÉPKEZELŐ (operátor)
GÉPBEÁLLÍTÓ (technikus)
KARBANTARTÓ TECHNIKUS (elektromos / mechanikus)

Elvárások:
•   szakiskolai vagy gimnáziumi/középiskolai végzettség,
•   önálló munkavégzés, megbízhatóság,
•   folyamatos munkarend vállalása.

Amit kínálunk az alapbéren kívül:
•   kiváló munkakörnyezet,
•   jelenléti prémium,
•   negyedéves prémium,
•   éves prémium,
•   cafeteria,
•   szálláslehetőség a munkahely közelében,
•   hazautazás támogatása,
•   bejáráshoz ingyenes vállalati busz vagy 10 Ft/km-es üzemanyag-támogatás.

Munkavégzés: 2131 Göd, Ipartelep hrsz., 6980

Kérjük, önéletrajzát a karrier@samsung.com e-mail címre küldje el!

Creative Energy & Materials Solution Leader

Dojcsák László•Kazincbarcika, Deák tér 13.
 06-30/399-6599

Hűtőgépek, klímaberendezések 
javítása, beüzemelése, telepítése

Háztartási gépek javítása

HŰTŐGÉPSZERVIZ
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hirdetésfelvételi p nt!
KAZINCBARCIKA, Vasvári tér 1. (Kultúr Kuckó), Egressy út 43. (Szinkron Műszaki üzlet) 

SAJÓSZENTPÉTER, Kossuth út 200. (Puskás Festék Szaküzlet)

FESTÉK-HÁZTARTÁSI BOLT 
VAKOLAT ÉS

HŐSZIGETELŐ KÖZPONT 
TAPÉTA, HUNGAROCELL

SZAKÜZLET

PUSKÁS JÁNOSNÉ

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.

MEZŐGAZDASÁGI 
ÉS KERTÉSZ ÁRUHÁZ

Ital- és darabáru-automatákat
üzemeltető cég keres Kazincbarcikára
sok szabadidővel rendelkező műszaki 

és kereskedelmi érdeklődésű
technikust kiegészítő munkára.
Műszaki végzettség nem feltétel.

Kérjük, csak kazincbarcikai lakosok jelentkezzenek.
Nyugdíjasok jelentkezését is várjuk!

Rövid szakmai önéletrajzot a
ferenc.moricz@szamila.hu e-mail címre kérünk.44
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Ha nem kapja  az újságot, 
hívja a 40/424-424-es

 telefonszámot!
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Teremfocisiker. A kazincbarcikai Pollack Mihály Általános 
Iskola csapat nagyszerű teljesítményt nyújtott a Diákolimpia országos 
döntőjén.  Tizenkilenc megyei és egy budapesti csapat közül nyolcadik 
helyen zártak, ami, az esemény átfogó jellegét tekintve, csodálatos 
helyezés. Borsod megyében így ők lettek a vitathatatlan bajnokok. 

A hétvégén a Kazinc- ■
barcikai Küzdő SE három 
versenyzője is részt vett 
a Szlovákiában megren-
dezett Euroligán.  

Pósa Gergelynek, Lakatos 
Márknak és Balogh Lászlónak 
egyaránt ez volt az első nem-
zetközi mérkőzése, azonban 
nem okoztak csalódást, mind-
annyian szép teljesítménnyel 
szerepeltek, még ha a sze-
rencse közbe is szólt néhol.  
Először Gergő lépett a ring-
be, aki egy visszahúzódóbb 
kezdés után teljesen átvette 
a vezetést. Sajnos az utolsó 
menet végén egy rossz moz-
dulattól kificamodott a vál-
la, az orvos pedig így nem 

engedélyezte a meccs befe-
jezését. Gergőt sérülés miatt 
leléptették. Később a men-
tősök visszarakták a vállát, 
azonban most egy pár hóna-
pig kiesik a versenyzésből, 
így sajnos az euroligát sem 
folytathatja. A balszerencsés 

kezdés után Balogh László 
következett, méghozzá egy 
elég szoros és izgalmas küz-
delemmel. A harmadik me-
netre ő is teljesen átvette a 
vezetést, így egyhangú pon-
tozással győzött. Végül Márk 
lépett a kötelek közé, akinek 

az ellenfele, bár csak 14 éves 
volt, hihetetlenül jól küzdött. 
Színvonalas mérkőzést vív-
tak, aminek a végén a kazinc-
barcikai versenyző keze len-
dült a magasba.

Szepesi Attila, a Küzdő SE 
vezetője, aki edzőként is ki-
vette a részét a győzelmek-
ből, a következőképp nyilat-
kozott az esemény kapcsán: 
„Mindhárom harcosra na-
gyon büszkék vagyunk. Meg-
mutatták, hogy nemzetközi 
szinten is helyt tudnak állni, 
ezúton is gratulálunk nekik. 
A versenyszezon azonban 
még bőven dúl, most jönnek 
csak az igazi küzdelmek! Ad-
dig is hajrá küzdő SE!”

SZI - BM

Szuper ügyek

Idegen pályán teljesítettek a barcikai sportolók

Valentin a szerelme- ■
sek elsőszámú ünnepe. 
Meg a kereskedelemé, 
hiszen ilyenkor szinte 
minden tematikus tár-
gyat elkapkodnak a vá-
sárlók. De vajon tény-
leg csupán erről szól a 
Valentin-nap? 

Szent Valentinusz ne-
ve sok forrásból visszakö-
szön. Hol fiatal keresztény-
ként ábrázolják, aki hitéért 
az életével fizetett, hol pe-
dig római papként, aki titok-
ban párokat adott össze, el-
lenszegülve ezzel Claudius 
császár törvényének, ami 
átmenetileg megtiltotta a 
házasságkötést. Mindezek-
nek köszönhetően ő volt az 
egyik legnépszerűbb szent a 
középkorban, s noha napja-
inkban már nem igazán ál-
dozunk a személyének, a mí-
toszából századokat átívelő 
hagyomány született. 

Persze nem kifejezetten 
mondhatnánk a Valentin-
napra, hogy katolikus ün-
nep. Sőt, azt se, hogy átfo-
gó ünnep, hiszen mára a 

szerelmesek napjává vált, és 
azok, akik nem élnek pár-
kapcsolatban, joggal érez-
hetik magukat kirekesztve. 
Szívformájú, háromszoros 
áron értékesített bonbo-
nok, arany flitterrel be-
szórt óriásrózsák, szerel-
mes feliratokkal tarkított 
lufik és röpködő Cupidók 
mindenfelé. Ez a nap 
a szerelmeseknek 
a boldogság-
ról szól, míg 
az egyedül-
állók maguk 
elé kapnak egy 
nagy tálca süteményt, 
és kényszeresen kerülik a 
romantikát. Legalábbis ez a 
sztereotípia, de lássuk, mi is 
történik a valóságban.

A tudatos vásárlás meg-
jelenik az olyan „fele-
lőtlenül költekezős” ün-
nepek körül is, mint a 
Valentin. A túlárazott, do-
bozos csokidesszerteket pél-
dául felváltják a kézműves 
édességek. Bár ezek sem ol-
csóak, sőt, mégis elegánsabb 
egy kis tálcányi fahéjas-

szilvás pralinét ajándékoz-
ni, mint egy tarkacsoma-
golásos tucatcsokit, amit 
formába öntöttek. A virág 
még mindig örökzöld aján-

dék, ha lehet ezzel 
a paradoxonnal 
élni, de 

egyre gyakoribb, hogy cse-
repes növényt vásárolnak 
a szerelmesek, hiszen nem 
csak szép, de tovább is el-
áll, mint a hiába „megölt” 
vágott virágok. A kuponok 
évtizedében pedig a roman-
tikus vacsora, a borváloga-
tás, vagy a wellness hétvége 
sem ritka ajándék. Azonban, 

aki kreatív módon szeretné 
meglepni kedvesét, az né-
hány saját maga által gyár-
tott kupont is bevethet, amik 
olyan szolgáltatásokra vált-
hatóak be, mint a filmvá-
lasztás jogának átadása, 
talpmasszázs, vagy közös 
fürdés. 

Mindezek ellenére nem 
mindenhol csupán a 

szerelemről szól a Va-
lentin. Franciaor-
szágban például 
a Valentin-nap a 
szabadosság nap-
ja volt a nők szá-
mára, akik ezen 
a napon akár ki is 
léphettek házastár-
si kötelezettségeik 

alól. A finnek pedig 
inkább a barátságot ünne-
pelték ilyenkor, apró kár-
tyával, képeslappal, kisebb 
ajándékkal megemlékezve a 
barátaikról. Brazíliában pe-
dig a házasok napja ez, és 
nem is február 14-én tartják, 
hiszen akkor még javában 
dúl a karneváli láz. 

SZI - BM

Változó Valentin: sokan wellnessre cserélik a bonbont

Ezt a könyvet annak a tizennyolc 
éves srácnak írtam, aki valaha 
én voltam. Azt hiszem, szívesen 
olvasott volna egy ilyen kötetet. 
Írja Mérő László az Érzelmek lo-
gikája műve hátoldalán, ahol va-
lóban ránk mosolyog ifjú énje. 
Amikor belelapozok és meglátom 
a belső borítón a hetvenhez kö-
zelítő arcát, ugyanúgy vonzónak 
találom. Sokat gondolkodtam, 
miért érzek így. Amikor tavaly 
hallottam az előadását és topo-
rogva vártam a soromra, hogy 
aláírja nekem ezt a kötetet, akkor 
értettem meg. A bölcs és tudós 
ember, ugyanolyan kíváncsiság-
gal, érdeklődéssel tekint a világ-
ra, mint tette azt fiatalként.
Mérő könyvei nem könnyű olvas-
mányok. Mindig rájövök, mennyi 
tanulnivalóm van még. A sze-
mélyiségemből adódóan sokáig 
abban a tudatban éltem: a rossz 
hangulataim, a sötétebb pilla-
nataim csak nyűgök. Igencsak 
kikerekedett a szemem, amikor 
a depresszív realizmusról és a 
rosszkedv előnyei fejezetekkel 
találkoztam. 
Persze nem véletlen, hogy így 
neveltem a személyiségemet, 
hiszen az utóbbi években a csap-
ból is a pozitív pszichológia folyt. 
Kevés szó esett, esik az egészsé-
ges lelkű ember negatív érzelme-
iről, pedig a pszichológusok ezt 
is kutatták, kutatják. Az egyik 
ilyen például a depresszív rea-
lizmus jelensége. Az a felisme-
rés, hogy a depresszív emberek 
pontosabban tartják nyilván a 
megtörtént eseményeket. Amit 
hétköznapi nyelven akár alapos 
körültekintésnek is nevezhetünk. 
És bizony vannak olyan szakmák, 
ahol alkalmassági követelmény 
a depresszív realizmus meglé-
te. Ilyenek az ügyvédek, ahol 
mindig figyelembe kell venni a 
legrosszabb végkifejlet lehető-
ségét is.
Az, hogy a jókedv segíti a kreati-
vitást, talán már sokan érzékel-
tük. Az, hogy a rosszkedv segíti 
a döntéshozatalt, újdonságnak 
számít. Pedig Forgács József a 
sydney-i egyetem szociálpszi-
chológia professzora ezt kutat-
ta, ami jelentős, meghatározó el-
méletnek számít ma is. Sok száz 
emberen tanulmányozta, hogy a 
létrehozott jó és rossz hangulat 
hogyan befolyásolja a döntésein-
ket. Kiderült, rossz hangulatban 
alaposabban figyelünk a külvilág 
ingereire.
Amikor ezeket a kutatásokat ol-
vastam, egy nagyon régi barátom 
eszmefuttatása jutott eszembe. 
Egy házasságot nem lehet ala-
pozni a szerelem rózsaszín kö-
dére. Az életre szóló döntéshez 
reális helyzetértékelés kell. Hu-
szonévesek voltunk és én persze 
rögvest „lerégimódiztam”. Le-
het, ma már nem tenném.

SZI – Maros Éva

RÚZS
A másik 

oldal
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E g y é b  E l a d á s

Műanyag kupakok nagy mennyi-
ségben, gyűjtés céljából elvihetők. 
Tel.: 06-30/919-1085

Nyomdai berendezések eladók: 
Romayor-314-es (colorképes), Rapid 
tűzőgép (kapcsos), Combi-Reinz spirá-
lozó (körmölővel), ívprés, aranyozó prés 
(táblákhoz), sarkazó, B/2-es lemezlevi-
lágító. Ár megegyezés szerint. Telefon:  
06-20/922-4711.

T ű z i f a 

akciós tűzifa, tölgy, bükk 14E Ft/
m3. Ingyen házhoz szállítás. Kisebb 
mennyiséget is szállítunk. Közvet-
len a termelőtől. Tel.: 06-70/327-
4629

Ónod központi részén 1105m2-
es telken eladó egy közel 100m2-
es, 3 szobás szép állapotú családi 
ház. Ár: 8.900.000 Ft. Telefonszám: 
+36-70/603-6037.

Parasznya csendes utcájában 1332 
m2 telken 90 m2, 3 szobás, tégla, 
cseréptetős ház eladó. Műa. nyílás-
zárók, laminált parketta, új csatorna, 
GÁZCIRKÓ fűtés, konyha-fürdő befeje-
zésre vár, szomszédban új házak. Ár: 
7,9 M Ft. Tel.: 06-30/227-2273.

sajólád, Dózsa György úton tehermen-
tes, azonnal költözhető, jó állapotú, 115 
m2-es, 3 szobás, tégla építésű, gáz-
konvektor fűtésű családi ház eladó 720 
m2-es telken pincével, melléképüle-
tekkel. Ár: 6,3 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 mellék-
épület, műhely, garázs 1100m2 telken. 
Ár: 13 M Ft. Tel: 06-70/701-2271.

l a k á s E l a d á s

kazincbarcikán, Építők útján, újszerű 
állapotban lévő, 2 szobás lakás, 5,4M Ft 
eladó. Érd.: 06-20/430-9976

Május 1 út 10. szám alatti, 4. emeleti, 
2+1/2 szobás, 57m2-es, gázos lakás 
eladó. 4,5M Ft. Érd.: 06-20/982-2687

Mikszáth K. úton 62m2-es, 1+2 fél 
szobás, nagykonyhás, erkélyes lakás 
eladó. Tel.: 06-20/361-6154

Eladó 63m2-es, 2+1 fél szobás, 
erkélyes lakás az Árpád f. téren. Érd.: 
06-20/377-7020

Eladó Miskolc belvárosában Soltész u. 
77m2-es, gázos 2. emeleti, belsőud-
varos, pihenőkertes társasházi lakás. 
Gépészetileg teljesen felújított, ablakok 
cserélve műanyag ablakokra. Nappa-
li + étkező + konyha egyben, 3 szoba, 
előszoba, fürdőszoba, külön wc. Ár: 13 
MFt Érd: 06-20/980-6678

a Szentpéteri kapu közkedvelt részén, 
a Kassai utcában eladó egy jó állapotú, 
51 m2-es, kétszobás, nagy erkélyes, 
második emeleti lakás. Ár: 9.300.000 
Ft. Tel.: +36-70/603-6037.

Miskolc-bulgárföldi zöldövezeti kör-
nyezetben eladó egy rendezett lépcső-
házú 4 emeletes társasház 3. emeletén, 
51 m2-es, távfűtéses lakás, felújítandó 
állapotban, különálló pincével. Irányár: 
6,5 MFt. A környéken gázos garzonra 
való csere is érdekel ráfizetéssel. Érd: 
06-70/555-3109.

Miskolc, Bertalan út elején 53 m2-es, 
2 külön nyíló szobás, 6. emeleti, jó álla-
potú lakás eladó. Rendezett lépcső-
ház, keleti fekvés. Ár: 7,29 M Ft. Tel.: 
06-30/227-2273.

Miskolc, Stadion utcán NAGY ERKÉ-
LYES, GÁZOS, 54 m2-es, 2 szobás, 
SZÉPEN FELÚJÍTOTT 3. emeleti lakás 
eladó. Miskolci 2 szobás CSALÁDI 
HÁZAT KERESEK. Ár: 9,9 M Ft. Tel.: 
06-30/227-2273.

Miskolcon, a Bertalan utcán eladó 
egy jó állapotban lévő, másfél szo-
bás panellakás. Kiváló, kulturált lakó-
környezet. Ár: 5.800.000 Ft. Tel.: 
+36-70/603-6037.

sajószentpéteren a Péch Antal utcá-
ban eladó egy második emeleti, 1+2 fél 
szobás, jó állapotú, tehermentes, azon-
nal költözhető, gázkonvektoros társas-
házi lakás, akár bútorozva is. Ár: 5 M 
Ft. Tel.: 06-70/701-2271.

2017. december 30-án tűntek el az Eger-felnémeti gumis műhelyből
(volt Dréher gumiszerviz).

MACI: fekete, rövid bundája van, németjuhász keverék, ivartalanított szuka.
Különös ismertetőjegye: farka vágott.

GÖMBI: vastag, barna bundája van, végén fekete, németjuhász-kaukázusi 
keverék kan. 

Bármilyen információ segítség lehet! Ha látod őket, kérlek hívd
valamelyik telefonszámot: 06-30/619-2935 vagy 06-20/289-8757

50.000 

a megtalálónak!

METAL-SOUND Kft. 
Fémhulladék kereskedés

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

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

AUTÓMENTÉS
6 tonnáig
0-24 óráig

30/542-42-33

- Gépi földmunka
- Beton
- Homok, sóder,
  föld

Kazincbarcika, Egressy tér 2. 
 (Mozi mellett) 

06-70/315-34-86 

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

Fő téren 4. emeleti 2 szobás 
igényesen felújított légkondis 

lakás eladó!
Tel.: 06-70/315-3486
Mátyás király úton

1+2 félszobás 2. emeleti 
tehermentes, üres lakás eladó!

Tel.: 06-70/315-34-86
Pollack M. úton 5. emeleten 2 

szobás üres nagy erkélyes
üres lakás eladó. 

Tel.: 06-70/315-34-86
Azonnali készpénz fi zetéssel

vásárolunk lakásokat 
Kazincbarcikán!

Tel.: 06-70/315-34-86

H á z ,  H á z r é s z  E l a d á s
bánrévén (közvetlenül a Szlo-
vák határ mellett) csendes utcá-
ban 990 m2 telken 80 m2-es össz-
komfortos  (2 szoba + nappali)  csa-
ládi ház eladó. A házhoz nyári kony-
ha, garázs, pince, fúrt kút tartozik. 
Fűtése gázkonvektor + cserépkály-
ha, a meleg víz ellátásáról gázboj-
ler gondoskodik. Irányár: 3,4 M Ft. 
Érdeklődni hétköznap 17 óra után, 
hétvégén egész nap a 06-20/260-
9517 telefonszámon lehet. Ingatla-
nosok kíméljenek!

Múcsonyban kétszintes családi ház 
eladó, kazincbarcikai csere is érde-
kel. Ár: 11M Ft. Érd.: 06-48/403-802, 
06-30/898-2423

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.

Eladó gyönyörű családi ház 
Alsódobszán, szépen felújított. Sür-
gős! Betegség miatt. Tel.: 06-20/528-
8869.

Hejőcsabán a Hejő utcában eladó egy 
100m2, beton blokk és tégla építésű, 
2 szoba konyha, nyári konyha, kam-
rából álló családi ház 1270m2 telken, 
több melléképülettel. Ár: 10,5 M Ft. Tel: 
06-70/701-2271.

Hejőcsabán az Egri utcában eladó egy 
tégla építésű, 2 szintes, 6 szoba + étke-
ző + nappalis, 3 garázsos, jó állapotú, 
szigetelt családi ház 890 m2 telken. Ár: 
24,9 M Ft. Tel: 06-70/701-2271.

Mezőcsáton, kiváló lakóközösség-
ben 120 m2-es felújított családi ház 
eladó!!! Ár: 9.299.000 Ft. Telefonszám: 
+36-70/603-6037.

Miskolcon 60 m2-es, 2 szobás csa-
ládi ház, 250 m2-es telken, felújítva 
eladó. Ár: 13,7 MFt. Tel.: 06-30/743-
1648.

Nyékládházán 90 m2-es, háromszo-
bás, központi + vegyes fűtéssel rendel-
kező, tégla építésű családi ház teher-
mentesen eladó! Ár: 10.990.000 Ft. 
Telefonszám: +36-70/603-6037.

Onga csendes nyugodt részén eladó 
egy 2-3 generáció számára is megfe-
lelő, tégla építésű, 200m2 4 teraszos, 
3 konyhás, 3 fürdőszobás, 6 szobás 
családi ház, 70m2 teremgarázzsal, 
1000m2 udvarral. Ár: 15,5 M Ft. Tel: 
06-70/701-2271.

soltész Nagy Kálmán úton eladó egy 
71 m2-es, földszinti, megkímélt álla-
potú 2 szobás lakás. Kiválóan alakít-
ható, fűtését gázkonvektor biztosítja. 
Egyedileg használt belső zárt udvar-
ral rendelkezik. Ár: 12,5 M Ft. Érd.: 
06-30/535-7946.

szentpéteri kapuban eladó egy tég-
la építésű, franciaerkélyes, 50 m2-es, 
2 szobás, földszinti lakás műanyag, 
hőszigetelt nyílászárókkal. Irányár: 7,8 
M Ft. Tel.: 06-30/535-7946.

l a k á s  k E r E s é s
Eladó 2 szobás lakást keresek meg-
vételre a Móricz Zs. téren. 1., 2. eme-
let érdekel, készpénzzel fizetek. Tel.: 
06-30/303-5515

a l b é r l E T  k E r E s é s
sürgősen albérletet keresek Kazinc-
barcikán. Tel.: 06-20/949-4067

Ü d Ü l ő ,  H é T v é g i  H á z
veres dűlőben 220nöl telek és rajta 
egy 7x4 méteres hétvégi házzal eladó. 
Áram van. Érd.: 06-48/310-366 tele-
fonszámon lehet.

Ü z l E T H E l y i s é g
kazincbarcikán, forgalmas helyen 
(26-os főút MOL kút mellett) kialakí-
tott hamburgeres üzlethelyiség kiadó. 
Iá.: 70E Ft/hó+rezsi+3 havi kaució. 
Tel.: 06-30/340-8771

a u T Ó
renault Megane Scenic 1.9 TDI 1997-
es évjárat, sok extrával (klíma, elekt-
romos ablak, közp. zár, ülésfűtés) téli-
nyári kerékgarnitúrával, friss műsza-
kival, szép állapotban eladó. Irányár: 
490.000 Ft. Érd: 06-20/256-0488

á l l a T
Tojótyúk előjegyezhető a www.
facebook.com/baromfifutar oldalun-
kon. Most 50Ft/db kedvezményt adunk! 
Kupon: baromfi50

vörös TOJÓTYÚK házhoz szállítva 650 
Ft/db. Tel.: 06-20/204-2382

N ö v é N y
kockabálás lucerna, réti széna, szal-
ma, zab eladó. Tel.: 06-20/917-1973, 
06-20/591-4995

Kedves Hirdetőnk!
A 2018. január 2-től hatályba 
lépett 474/2017. Korm.rend 2.§ 
(2) bekezdése szerint 

a fatermékkel kapcsolatos 
kereskedelmi tevékenység 

reklámozása során a 
hirdetésekben a 

kereskedelmi szereplő 
technikai azonosító számát 

(EUTR szám) fel kell tüntetni. 
EUTR szám hiányában 

a Kiadó jogosult a hirdetés 
közzétételét mellőzni.
Megértésüket köszönjük!

Szállítást vállalunk 30 km-es 
körzetben. Ár: 3000 Ft/q

Telephelyünkön
cser, tölgy, gyertyán, 
akác tűzifa egyaránt 
megtalálható.

Miskolcon tûzifa eladó!

Személyesen megtekinthető, 
hivatalos mérés után akár 

azonnal elvihető, méteresen 
vagy konyhakészre hasogatva.

Érd.: 06-30/740-0414
EUTR azonosító: AA5954373
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oroszul és/vagy ukránul beszélő 
csőszerelő, hegesztő, vasipari 

szakmunkásokat keres
azonnali belépéssel.

Jelentkezni:
Tel.: 0036-48/512-330; 06-70/383-0863

E-mail: kbarcika@halbomce.hu 44
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Szívós rovarok. A viszonylag enyhe télnek és a sok csapadék-
nak köszönhetően úgy tűnik, több szúnyogcsípéssel kell számolnunk, 
mint tavaly. A szakemberek szerint a szúnyogirtást a jelenleginél jóval 
korábban kellene elkezdeni, hogy még a lárvákkal tudjanak végezni. Ha 
a tavasz is bőséges csapadékot, és enyhe időt hoz, akkor akár rekord-
mennyiségű vérszívóval gyűlhet meg a bajunk a nyáron.

Kína a keleti kultúrák  ■
bölcsője. Több ezer éve 
kialakult szokásaik és 
hagyományaik elbűvö-
lőnek, misztikusnak hat-
hatnak az európai szem-
lélő számára. Éppen 
ezért olyan nagyszerű 
dolog, hogy Barcikán is 
lehetőség nyílt megis-
merkedni vele.  

„Koncerttel köszöntötték 
a kutya évét. A kínai újévet, 
vagyis a holdújévet ünnepel-
te a Wanhua-BorsodChem 
Zrt. és a Miskolci Egyetem 
Konfúciusz Intézete febru-
ár 5-én az Egressy színház-
termében. Az eseményen 
egy kínai kamarazenekar 

szórakoztatta a nagyérde-
műt.” – olvasható a kolorline.
hu oldalán. Ez a pár sor több 
érdekes információt is tartal-
maz. Egyrészről sokan meg-
lepőnek találhatják a kínai 
újév kifejezést, pedig a világ 
népességének egynegyede 
számára nem a karácsony, 
hanem ez, a Hold ciklikus 
mozgásától függő dátum a 
legnagyobb ünnepe az évnek. 
Bár bonyolult számításokkal 
számolják ki, mikor van ideje 
ennek a mozgó ünnepnek, de 
legtöbb esetben igaz az, hogy 
február 4-éjéhez legközelebb 
eső újhold napján tartják. 

Szintén érdekes lehet a kí-
nai kamarazenekar fogalma 

is azoknak, akik nem járta-
sak a témában. Ez nem is cso-
da, hiszen a klasszikus társas 
zenélés gyökereit Európában 
kell keresnünk. Ám mivel a 
fogalomnak nincs se nem-
zeti, sem pedig hangszerre 
vonatkozó megkötése, így a 
mandolinok és az egyéb ha-
gyományos kínai hangszerek 
ugyanúgy beleférnek, mint a 

hegedű és a 
brácsa. 

Arra a 
k i fejezés-
re azon-
ban, hogy 
a kut ya 
éve, azon-
ban azok 

is felkapják a fejüket, akiket 
egyébként hidegen hagy a 
horoszkópok világa, és úgy 
en bloc az asztrológia. Pedig 
a kínai horoszkóp több ezer 
éves múltra tekint vissza. A 
kínai állatöv sokban hasonlít 
az európai társához, de míg 
a nyugati zodiákus minden 
jegy alá egy hónapot ren-
del, addig a kínai horoszkóp 

szerint egy állati jegyhez egy 
év tartozik. A tizenkét jegy is 
más persze. A kínai horosz-
kópban a Patkány, a Tigris, a 
Macska, a Sárkány, a Kígyó, 
a Ló, a Kecske, a Majom, a 
Kakas, a Kutya és a Vaddisz-
nó cserélik egymást. Kézen-
fekvő kérdés tehát, hogy mit 
várjunk a kutya évétől. Nos, 
ez a kérdés ugyanúgy nem 
egyszerű, mint az európai ho-
roszkópban, hiszen minden 
jegy szülötteire külön asztro-
lógiai vonatkozások érvénye-
sek. Így tehát, aki jobban bele 
szeretné magát ásni a témá-
ba, annak ajánljuk, hogy ol-
vasson utána bővebben!

 SZI - BM

Lezárultak a félév  ■
végén szokásos osztá-
lyozó konferenciák, be-
írták a jegyeket az 
e-naplóba, a diákok pe-
dig készülhetnek az 
újabb kihívásokra.

Nehéz az iskolatáska. Ez 
még akkor is igaz, ha csak 
képletesen, a tanulmányok 
miatti nyomásra vonatkozó 
allegóriaként értjük a régi 
sláger sorait. A félév végi 
bizonyítvány a legtöbb di-
áknak nem számít, inkább 
csak amolyan útmutatás, 
segédlet arra vonatkozóan, 
hogy min kell javítani, mely 
tárgyakra kell odafigyelni. A 
régi vita a reál és a humán 

tantárgyak körül manapság 
is éles felszólalásokat vált ki, 
így, a félév lezártával, kíván-
csiak voltunk, hogy kinek mi 
a megerőltetőbb, és aki jó az 
egyikben, az szükségszerű-
en rosszabb-e a másik téren? 
Eheti körkérdésünkben erre 
keresünk választ.

Sára (15)
Nekem az igazi mumusom 

a testnevelés, de az irodal-
mat sem szeretem különö-
sebben. A matek jól megy, 
abból minimum négyes va-
gyok, de a novellák, meg a 
verselemzések nem az én 
asztalom. Nem lehet őket 
csak úgy megtanulni. A 

nyelvtannal más a helyzet, 
csak sajnos az kevésbé fon-
tos, mint az irodalom. 

Péter (14)
Több töri versenyen is in-

dultam az éven, szóval ki le-
het jelenteni, hogy a történe-
lem a kedvenc tantárgyam. 
A reál tárgyak közül a föld-
rajzot, a biológiát és a fizikát 
jobban szeretem, de az utób-
bit csak azért, mert nagyon 
jó tanár tanítja. 

Gergő (17)
Nincs igazán kedvencem, 

és olyan se, amit utálok. 
Mindenhez oda kell figyel-
ni. Persze vannak olyan tár-

gyak, mint 
a technika 
volt, vagy a 
testnevelés, 
amihez nem 
elég gondol-
kodni, meg 
tanulni, de 
szerencsé-
re azok sem 
jelentettek 
n a g y o b b 
gondot. 

SZI - BM

A most tíz esztendős Ka- ■
zincbarcikai „Teljes Életért” 
Egyesület egy nagyszabású 
bál keretében ünnepelt. 

Kétszáz vendéget köszönt-
hetett az egyesület elnöke, 
Tokai Edit. A jubileumi bál 
pompásan sikerült, köszön-
hetően a rendkívül színes 
vendégkörnek, az elragadó 
táncprodukciókkal fellépő 
Kodály növendékeknek, s az 
őket tanító két nagyszerű pe-
dagógusnak, Kriston-Kolosai 
Anikónak és Szinyei Ediná-
nak. Már a sejtelmes fényben 
előadott nyitótánc is nagy si-
kert aratott, amit aztán Anikó 
és kislánya, Panni tánca csak 
tovább fokozott. Máté Gizel-
la, a Rákbetegek Országos 
Szervezetének elnökhelyet-
tese szólalt fel, és a szakma 
nevében méltatta az egyesü-
let tevékenységét. Majd Dr. 

Tóthné Lacza Zsuzsanna, a 
Teljes Életért Egyesület tisz-
teletbeli nagykövete szólt a 
jelenlévőkhöz. Részletesen 
mesélt a megtett útról. A jubi-
leumi óriástorta megérkezé-
sekor a tagság együtt énekelte 
el a szülinapi dalt, Jancsó Dó-
ra színművésznő, az egyesü-
let támogatója is besegített. A 
hangulatot a Kodályos fiata-
lok szambája fokozta. Újhelyi 
István élőzenés, nosztalgia- 
és mulatós műsora közben 
a szervezők sort kerítettek a 
tombolasorsolásra is. Az esté-
nek hála, a rendező szervezet 
közel négyszázezer forintot 
gyűjtött össze, amit a Kazinc-
barcikán és a környező tele-
püléseken élő, emlőrákban 
érintett tagjaik rehabilitációs 
és életminőséget javító prog-
ramjaira fordítanak.

SZI - BM

A kutya éve: koncert és kultúra a holdújév jegyében

Véget ért a félév, tiszta lappal indulhatnak a diákok

Jubilált a Teljes Életért Egyesület

Szuper ügyek
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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: 2018/6. 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

Kos - Sok lehetőséget kínálnak 
Önnek a bolygók a héten, de 
Öntől függ, hogy ezekkel mit 
kezd. Ha elég éber és lecsap 
a kínálkozó esélyekre, akkor 

nagyobb sikereket érhet el! A Vénusz és 
az Uránusz is gondoskodnak arról, hogy 
jól érezze magát. Egy flört sok izgalmat 
ígér szerelmi életében!

Bika - Sikeres és örömteli 
napok várnak Önre. A maximu-
mot sikerül kihoznia belőlük, 
még többet is, mint tervezte és 
hétvégére úgy érezheti, hogy 

ott tart, ahol lennie kell. Ha valami elsőre 
nem sikerülne, Ön akkor sem adja fel, 
egész héten motivált lesz és másokat is 
meglep kitartásával.

Ikrek - Ezen a héten szabály-
osan ontják magukból a csil-
lagok az áldásukat! Nem csak, 
hogy szerencsés lehetőségeket, 
helyzeteket teremtenek, de 

még akár egy régi vágya is megvalósul-
hat. A napokban még akár csodák is 
történhetnek Önnel! De ne hagyja, hogy 
mindez a fejébe szálljon!

Rák - Az élete rendkívül moz-
galmassá válhat. Sokat utazik, 
szorgosan tevékenykedik, sőt, 
arra is lesz energiája, hogy a 
munkáján kívül még valami-

lyen közösségért is felelősséget vállaljon. 
Most még nem látja, de hamarosan 
nagyon jól jár majd ezzel! A szerelem is 
Önre találhat a héten.

Oroszlán - Uralkodó bolygója 
hétfőn a Plútóhoz kapcsolódik. 
Ennek hatására hajlamossá 
válhat rá, hogy a bolhából 
is elefántot csináljon. Nem 

kellene viszont mindenért a környezetét 
vádolnia. A szíve mélyén érzi, Ön is hibás 
egy-két dologban. A veszélyes helyzetek a 
munkahelyén is megszaporodhatnak.

Szűz - Fantasztikus új ötletei 
támadhatnak a héten. Tombol 
Önben az energia és szeretne 
valami igazán kreatívat alkot-
ni. Ajánlatos is lehet belefogni 

az ötletei megvalósításába, de akár a 
lakásfelújításba és bármi olyan dologba, 
ahol kiélheti magát. Elképzelései formát 
öltenek a héten!

Mérleg - Szívesen mozog 
emberek között, még az ide-
genek között is képes feloldód-
ni. Új kapcsolatokat építhet 
ki, amelyek hosszabb távon 

is beépülnek majd az életébe. Megis-
merkedik olyan témákkal, amelyeket 
eddig is érdeklődve figyelt, de nem volt 
módja alaposabban elmélyülni bennük. 

Skorpió - A napokban vál-
tozékony és igencsak ingatag 
lesz majd a hangulata. Senki-
vel sem fog tudni szót érteni, 
könnyen összetűzésbe keve-

redik a környezetével. Ne is csodálkozzon 
azon, ha kiszámíthatatlan hangulata miatt 
inkább elkerülik majd. De ne aggódjon, 
hét közepére rendeződik a helyzet.

Nyilas - A Nap a héten az 
Ön uralkodó bolygójával áll jó 
konstellációban: ideje végre 
komolyan vennie magát. 
A fő világító a munkájával, 

karrierjével kapcsolatos kérdésekre is 
rávilágíthat. Már maga is úgy érzi, nincsen 
egészen a helyén. Változtatnia kellene! 
Vegye kezébe a dolgok irányítását!

Bak - Mostanában nem találja a 
helyét. Úgy érzi, valami hiányzik 
az életéből. De ne aggódjon, 
a csillagok meg fogják világo-
sítani az elméjét és felfedik 

Ön előtt azt, mire lenne szüksége ahhoz, 
hogy boldogabb és elégedettebb legyen. 
Mindemellett nem ártana jobban odafi-
gyelnie az egészségére!

Vízöntő - Ha eddig akadályoz-
tatva érezte magát, akkor jó 
hírünk van, a napokban minden 
gát megszűnik és töretlenül 
haladhat előre. Bármi, amibe 

csak belefog, az rövid időn belül meg-
valósul. Érdemes kockáztatnia és akár 
formabontó terveit is megvalósítani, mert 
nagy dolgokat vihet véghez a héten.

Halak - A Vénusz, a szerelem 
bolygója belép majd a Halak 
jegyébe. Ez Önnek is sokat 
kölcsönöz a kedvességéből. 
Talán észre sem fogja venni, 

biztos lehet azonban abban, hogy a többi-
eket magához vonzza majd. Még az is 
lehetséges, hogy ezen a héten elkezdődik 
egy szép szerelmi történet.

 HOROSZKÓP 7. HÉT (2018. február 12-től február 18-ig)Ha keretes hirdetést szeretne
feladni, keresse munkatársunkat 
a lenti elérhetőségek bármelyikén!

Rostás Szabolcs

Szuperinfó Média Kft.
3700 Kazincbarcika, Egressy Béni út 22.

0620/238-52-88
 szabolcs.rostas@szuperinfo.hu 

Médiareferens

Amit kínálunk:
- határozatlan munkaszerződés
- műszakpótlék
- utiköltségtérítés (86%)
- cafetéria juttatás (17.733 Ft/hó)

Miskolci munkahelyre 
KÉZI CSOMAGOLÓT, 

KISZERELŐKET, 
BETANÍTOTT MUNKÁSOKAT 

keresünk. 

Jelentkezni hétfőtől péntekig 8-16-ig
Tel.: 06-20/3164-136,  06-20/2107-787

email: manrenting@gmail.hu | web: www.manrenting.hu

Miskolci munkahelyre 
keresünk 

OPERÁTOR 
munkakörbe munkavállalókat 

gyors munkába állási 
lehetőséggel. Elvárás: min. 

középfokú iskolai végzettség.
Jelentkezni lehet: 

06-30/376-9884
06-30/321-5611

E-mail: info@primajob.hu 

A Framochem Kft. 
munkatársat keres 

VEGYÉSZ LABORÁNS
 munkakörbe.

Jelentkezni lehet: 
i.balazs@framochem.hu 

e-mail címen.
Tel.: 06-48/312-092

Elvárás:
középfokú vegyipari végzettség 
Technikusi és kromatográfi ás 
ismeret előnyt jelent.

K.barcikai középvállalkozás 
keres tapasztalattal

rendelkező

Rendszergazdát 
(Számítástechnikust)

Beszerzési-/
Raktárvezetőt

Angol/német nyelvtudás előny.
Önéletrajzokat várunk a 
saljob596@gmail.com

e-mail címre

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

Ingyenes szállás 
Utazási költségtérítés

Előlegrendszer

AMIT BIZTOSÍTUNK:

BOS AUTOMOTIVE 
P. M. BT.

nettó140000-200000 Ft 
+cafetéria/hó 

Több műszakos munkarend

/nyugatimelo www.jobmotive.hu

Hosszú távú munkalehetőség, 
kiváló munkakörnyezet.

MOSONSZOLNOK, 
GYŐRLADAMÉR

06 70 639 9920

BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT KERESÜNK

AZ AUTÓIPARBA
BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT KERESÜNK

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

Ingyenes szállás 
Utazási költségtérítés

Előlegrendszer

AMIT BIZTOSÍTUNK:

GYŐR-MOSON-SOPRON
MEGYE

140000 Ft-tól 

Több műszakos munkarend

AZ AUTÓIPARBA

/nyugatimelo www.jobmotive.hu

Hosszú távú munkalehetőség, 
kiváló munkakörnyezet.

06 70 315 8492

próbaidő után akár
nettó

200000 Ft-ig 
 +cafetéria/hó

konyhakész tűzifa erdészettől 

ömlesztve 345×215×83 (6 m3) raktér-

ben. Részletek és árak: 06-30/964-

9571 AA5947746

E g y é b  k E r E s é s

antik bútort, porcelánt, festményt, 
pipát, játékot, könyvet, vász-
nat, 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

ipari ezüstöt, platina hőelemszál, 

érintkezőpogácsa, nitrát, paszta, pal-

ládium, forrasztópálca, tekercs, amal-

gám stb. vásárolok. Tel.: 06-20/923-

4251

vásárolok személyautót, teherautót, 

segédmotorkerékpárt, akkumulátort, 

vashulladékot, dunnát, párnát, kábe-

leket. Tel.: 06-20/616-6306

gyűjtő, szakképzett műtárgybe-
csüs magas áron vásárol régisé-
get, bútort, festményt, porcelánt, 
ezüsttárgyakat, hagyatékot. Tel.: 
06-46/348-436, 06-20/388-7997

s z O l g á l T a T á s T  k í N á l

idősek Házában meghitt csalá-
di környezetben idősek gondozá-
sát vállaljuk, korrekt áron. Tel.: 
06-20/551-3510

Használt háztartási gépeket vásáro-
lunk, javítunk. Házhoz megyünk, hét-
végén is. Ár: helyszíni értékbecsléssel. 
Tel.: 06-30/894-0340

költöztetést vállalok. Elszállítom 
lim-lomját. Akár hétvégén is. Hív-
jon bátran! Tel.: 06-70/327-4629

O k T a T á s
általános iskolások otthoni felkészülé-
sét, gyermekmegőrzést, vasalást, dél-
utánonként és hétvégén vállalok, tanári 
végzettséggel. Tel.: 06-30/525-6987

dajka és gyógypedagógiai asszisz-
tens tanfolyam indul Kazincbarcikán 
részletfizetéssel. Tel.: 06-30/637-
4083, 06-46/321-694 Eng.sz.: 
E-000452/2014.

aranykalászos Gazda, Méhész, 
Vagyonőr, Targonca-, Földmun-
ka-, Emelőgép-kezelő tanfolyamo-
kat indítunk. Tel.: 06-30/228-3281 
E001083/2015/A008,A004,A022, 
A012,A011

á l l á s
Puskás Jánosné festékbolt 
(Sajószentpéter) kereskedelmi vég-
zettséggel bolti eladót felveszünk. 
Jelentkezni személyesen, önéletrajz-
zal az üzletben. Sajószentpéter, Kos-
suth u. 200.

kerékpárral rendelkező hírlap kéz-
besítőt keresünk Kazincbarcikán a 
város területére és Herbolyára is, 
kora reggeli munkavégzésre. Nyug-
díjasok, rokkant nyugdíjasok jelent-
kezését is várjuk. Érd.: 06-30/919-
1085, 06-30/817-0345

gyakorlott villanyszerelőket, betaní-
tott villanyszerelőket keresünk Buda-
pesti munkavégzésre. Fizetés: nettó 
240.000 Ft-tól. Tel.: 06-20/409-0094

sOfőrszOlgálaTra keresek 
kazincbarcikai sofőröket. Napi 8 óra, 
havi 110E Ft nettó. Tel.: 06-30/641-
1222

Mosonmagyaróvári munkahely-
re szerkezetlakatosokat, hegesztőket 
felveszünk. Szállás ingyenes, utazást 
térítünk. Tel.: 06-20/949-3036

víz-, gáz-, fűtésszerelőket, csősze-
relőket, hegesztőket (ív, láng, és AWI) 
és segédmunkásokat keres budapes-
ti központú épületgépész cég hosszú-
távra, versenyképes jövedelemmel. 
Jelentkezés: 06-30/520-1610

kazincbarcikán, a Kabala sörözőbe 
pultos hölgyet keresünk teljes mun-
kaidőben. Szakmai tapasztalat előny, 
de nem feltétel. Kiemelt bérezés. Érd.: 
06-20/571-3744

kazincbarcikai ital nagykereske-
dés gépjárművezető kollégát keres.
Feltétel: C kat. jogosítvány, GKI kár-
tya.Érd. személyesen: Csók I. út 8. 
Tel.: 06-48/512-314

s z a b a d i d ő ,  Ü d Ü l é s
Hajdúszoboszlói üdülés félpanzióval 
13.900Ft/fő/3éj, 20.500Ft/fő/7éj. Tel.: 
06-30/977-6495 vagy 06-30/944-
9398 www.frankvendeghaz.hu

Hajdúszoboszlói üdülés márci-
usban félpanzióval, 19.500Ft/fő/
hét. Tel.: 06-30/867-6550

v E g y E s

kulTÚr KUCKÓ Szemere Berta-
lan tér 11. Teljeskörű szerencse-
játék fogadás. ÁLLANDÓ AKCIÓK. 
TÁTRA TEA és EGRI JUHÁSZ TEST-
VÉREK borászatának helyi képvise-
lete. 8 tojásos tészták, legolcsóbb 
sörök, borok, édességek. Nyitva tar-
tás: H-P: 7:00-19:00, Szo.: 7:00-
18:00, V.: 8:00-18:00. Nézzen be 
hozzánk!
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Szuper ügyek Új szabályozás. Májusban lép életbe az Európai Unió új adatvédelmi rendelete (General 
Data Protection Regulation, GDPR), amely a nemzeti jogszabályokat felülírva egységesíti az 
uniós tagállamok adatkezelési szabályait. Az új szabályozásról konferenciát szervez a BOKIK 
február 14-én, szerdán 9 órától a Felnőttképzési Központ Konferenciatermébe, (Andrássy 
Szakgimnázium és Szakközépiskola, Miskolc, Soltész Nagy Kálmán út 10.). 

A Becherovka Miskolci Farsang első két napján sajnos az idő- ■

járás nem fogadta a kegyeibe a látogatókat, vasárnap viszont 
szerencsére már kisütött a Nap is. Benépesült a belváros és a 
standok forgalma is elérte a normális üzemmenetet.

Február első hétvégéje zárónapján a koncerteket nagy érdelődés kísérte. A kézműves, a 
népművészeti és gasztronómiai vásáron hosszú sorok kígyóztak. Igazi karneváli hangu-
latban lehetett részük a vendégeknek. Miután a farsangozók ettek és ittak, nem volt más 
dolguk, mint a kiválóbbnál kiválóbb fellépők műsorait tapssal jutalmazzák. Az előadók kö-
zül sokan már visszatérő szereplők, és elmondásuk szerint mindig örömmel érkeznek erre 
a jeles eseményre, ahol mindig szíves a vendéglátás, a hangulat. Az Erzsébet téren és a 
Városház téren lévő Becherovka Nagyszínpadon igazi sztáreső volt.
Ahogy azt nem volt nehéz megjósolni: Charlie vitte a prímet népszerűségben. A miskolci 
azonban igazán hálás közönség, egyetlen színpadra lépő sem panaszkodhatott arra, hogy 
nem honorálták kellően produkcióját.  Fotók: Buzafalvi Győző       SZI - BGy

A harmadik nap végre kisütött a Nap
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A Diamit Zrt. az alábbi
munkakörbe keres 

munkatársakat:

KŐMŰVES,
ÁCS,

VILLANYSZERELŐ,
ÉPÜLETGÉPÉSZ 

SZERELŐ
Ambíciózus,

tapasztalattal rendelkező, 
tervről önállóan dolgozni 

képes szakemberek
jelentkezését várjuk, 
kiemelt bérezéssel!

Érdeklődni: 
Tóth László

06-70/378-45-87
toth.laszlo@diamit.hu Amit kínálunk: 

Teljes munkaidős,• 
bejelentett állás 
Azonnali munkalehetőség • 
Stabil vállalati háttér • 
Kiszámítható munkaidő • 
beosztás 
Forgalmi bónusz • 

Elvárások: 
Kereskedelmi • 
tapasztalat 

Kedves, vásárló orientált • 
hozzáállás
Önálló, precíz munkavégzés • 
Terhelhetőség,• 
megbízhatóság 

Előny: 
Kereskedelmi végzettség• 

Jelentkezés fényképes önéletrajz-
zal a numero1turi@gmail.com 
e-mail címen.

Amit kínálunk:
Teljes munkaidős,• 
bejelentett állás 
Azonnali munkalehetőség • 
Stabil vállalati háttér • 
Kiszámítható munkaidő • 
beosztás 

Feladatok ellátása:
kézi anyagmozgatás• 
Koordinálás• 
Raktáros feladatok ellátása• 

Elvárások:
Fizikai munkához való pozitív • 
hozzáállás

Jó fizikum,• 
teherbírás

Előny:
 Minimum B kat. jogosítvány• 

Munkaidő: 
08:00-16:00• 

Munkavégzés helye:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Jelentkezés:
Fényképes önéletrajzát küldje a 
numero1turi@gmail.com e-mail 
címre.

RUHÁZATI ELADÓ
állás Kazincbarcikán

ÁRUPAKOLÓ ÉS RAKTÁROS
férfi munkatársat keresünk!

Kazincbarcika, Szabadság tér 6. • 20/8043-623, 48/571-201Kazincbarcika, Szabadság tér 6. • 20 43-623, 48/571-201

3780 Edelény, 
Antal Gy út 16-18/7

30/958-2851
Kérje ingyenes felmérésünket!
www.fl andonakft.hu

Flandona Kft.

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

3700 Kazincbarcika,
Mátyás K út 2.

48/512-191, 30/324-0162
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%% A kedvezmény komplett szemüveg
készítése esetén érvényes! 

>Fókusz Optika
Fókusz Optika Kazincbarcika, Egressy út 39.
 Tel.:30/206-3354

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

>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
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komplett szemüveg
setén érvényes!
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KEDVEZMÉNYT ÚJ 
SZEMÜVEGÉHEZ!
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I N G Y E N E S  O R V O S I  S Z E M V I Z S G Á L A T *
Rendel: Dr Hobaj Ildikó szemész főorvos /Kazincbarcika/ Bejelentkezés: 06 30/206-3354

Ön dönti el, hogy a 
30% kedvezményt

a lencsére vagy a keretre
szeretné-e érvényesíteni.
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Lapzárta: szerda 

 12:00 óra

•Eredeti és utángyártott 
nyomtató kellékanyagok forgalmazása

•Patron-, 
és tonertöltés

Bélyegzőkészítés 1 nap alatt

Telefon: 06-30/276-62-31
Kazincbarcika, Szabadság tér 7. 

Nyomtatás és laminálás A3 méretben!
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