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Kockázatértékelés készítése
Munka-, és tűzvédelmi tevékenységek
kivitelezése, környezetvédelmi
szakvélemények készítése.
446072



HAJDÚSZOBOSZLÓÉS KÖRNYÉKE
KAZINCBARCIKA

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

Tel.: 06-20/965-1612

Tavaszi tél.

Múlt héten még hó
lepte el a tájat, most pedig már tavaszi
köntösbe bújt a világ. A sapkát és a sálat
azonban továbbra se tegyük el, hiszen,
a napsütés ellenére még mindig tél van,
még ha kétnaponta beszökik a tavasz is.

Bár a változékony téli idő a
testet terheli meg leginkább,
bizonyított tény, hogy az alvásminőséget is befolyásolhatja. Főként, ha a fűtésszámla miatt forgolódunk egész
este./5. oldal

A sváb öntudatról

Ha a térségben olyan összetartó nemzetiségről hallunk, akik
remek programokat szerveznek már évek óta a hagyomány
jegyében, akkor valószínűleg
a svábok jutnak eszünkbe.
/5. oldal

DUGULÁSELHÁRÍTÁS

ÁGNES OPTIKA

Akár hétvégén is!
Kazincbarcikán és környékén

Az ÚJ GENERÁCIÓS
S VARILUX
okális
PHYSIO 3.0 multifokális
ost
szemüveglencse most
kiemelt kedvezménnyel
nnyel
vásárolható meg
üzletünkben!

Miskolc környéki
munkára.

Elérhetőség: 06-70/420-7934

446365

Bejelentett munka, az utazást a cég biztosítja.
Bérezés: 1.000-1.200 Ft/óra

446550

Jelentkezés:
Bővebb információ
és jelentkezés:
Jelentkezés:
nagy.zita@humancentrum.hu
hatvan@humancentrum.hu
jelentkezes.c@humancentrum.hu
vagy
06-70
931-8742
vagZ06
1 877
0902
vagy
06-70/452-3196

(1 kaloda: 0,588 m3)

AA-5824795
446550

446067

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

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

Telefon: 06-30/677-66 55

Gösser Pizzéria

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

06-20/669-7017

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

446077

GIPSZKARTON-SZERELŐKET

KAZINCBARCIKA FATELEP

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

446051

Cégünk azonnali kezdéssel keres
önállóan dolgozni tudó

keresünk
veresegyházi
munkahelyre
jelentkezését
várjuk Hatvanba
t Munkadarabok
előírás szeriti
több műszakos
munkarendbe
összeszerelése, forrasztása,
Elvárások:
tt#FKFMFOUFUU IPTT[ÞUÈWÞ
NVOLB
tAlapoTszakmaJismeretek
tt#ÏSF[ÏTIBWJOFUUØ
'U
t-egalábCéWszakmaJtapasztalat
Előny:
t $BGFUFSJB IØOBQVUÈO
IBWJCSVUUØ'U
t $ÏHFTKÈSBUPL 
VUB[ÈTJUÈNPHBUÈT 
4;«--«4MFIFUǮTÏH
Erzsébet utalvány,
tCafeteria
)ÚMHZFLÏTOZVHEÓKBTPL
tUtazási
költségtérítés
KFMFOULF[ÏTÏUJTWÈSKVL
10.500
Ft-ig próbaidő után.

445366

446089

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

Betanított
GYÁRTÓSORI
AWI
Hegesztő,
munkatársakat
OPERÁTOROK,
CNC-s, Lakatos,
keresünk
Budapest, a IV. kerületi
VIZSGÁLÓK,
Fényező
ipari parkba, egy műszakos elekGÉPMESTEREK
munkatársakat
tronikai összeszerelői feladatokra:

443365

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

Orvosi szemvizsgálat (bejentkezés szükséges)
Rendel: Dr. Semsey István szemész főorvos;
EDENRED Ajándékkártyát elfogadunk
Bankkártyával, Egészségbitztosítási
és SZÉP kártya elfogadóhely.

446066

SANYI TAXI
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A kedvezmény komplett szemüveg
setén érvényes!
készítése esetén
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Ön dönti el, hogy
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Kulturált kiszolgálás, korrekt ár,
HOGY 6 FŐVEL is jól járjon; utazzon féláron!
1-4 főig 160 Ft/km
IN
700
5 fő
180 Ft/km JÁZ41M
0-7
/
XI
6 fő
200 Ft/km 20 TA

>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

A
446044

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

446046

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

Zrt.

oroszul és/vagy ukránul beszélő

210x150cm

445647

t$/$HÏQLF[FMǮ
t.FDIBOJLBJT[FSFMǮ
t)FHFT[UǮ (CO2 fogyóelektródás

védőgázas ívhegesztő)

A fényképes önéletrajzokat végzettséggel,
szakmai tapasztalattal
az alábbi postai vagy e-mail címre várjuk:

444327

446173

445604

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

210x240 cm

150x150cm
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Személy- és munkaügy
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karrier@tshungaria.hu
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Szuper ügyek
RÚZS
Stílus
Görög Ibolya ismert protokoll
szakértő beszélt nemrégiben
egyik előadásában arról, hogy
túl sokat panaszkodunk és keveset cselekszünk. Annak kapcsán merült ez fel, hogy egyik
hozzá forduló azt nehezményezte, az irodában - ahol többségében férfiak dolgoznak - őt a hímneműek semmibe sem veszik. Ezt
a következtetést az értekezletekből vonta le, mikor az érkezők az
asztalnál ülőkhöz mind odamentek kezet nyújtani, egyedül csak
őt hagyták ki.
De tényleg ezen a munkahelyen
szándékosan sértegetik a férfiak
a nő kollégájukat? A férfi és nő
közötti európai érintkezési szokásokat figyelembe véve aligha
erről lehetett szó. Egy kicsit is
jó nevelést kapott férfi ugyanis
zsigerből tudja, nem ő nyújt először kezet a nőnek és pláne nem
lefelé, amikor ő áll, a nő pedig ül.
Inkább túllép az ügyön és nem
hozza magát kellemetlen helyzetbe. Az illető hölgynek csak ezzel kellett volna tisztában lennie.
Cselekvésképpen állva fogadni az
érkezőt és kezet nyújtani neki.
Azzal szinte mindenki tisztában
van, hogy az árut a csomagolása adja el. Szívesebben nyúlunk
a polcra egy olyan termék után
amit olyan színvilág vesz körül,
ami közel áll az egyéniségünkhöz. De így van ez a külsőnkkel is, a stílusunk beárazza a
személyiségünket.
Görög Ibolya fogalmazott viccesen, hogy egy olyan lányt, aki mini szoknyában, mély dekoltázzsal
érkezik az új munkahelyére, senki
sem fog komolyan venni. Előbb
át kell rágnia magát a call girlsségén és bizonyítani, hogy esze
is van, nemcsak idomai. Emlékszem arra a fiatalemberre, aki értékesítőnek jelentkezett egyszer
hozzám - kkv szektorra kerestünk
kollégát - és az egyik erősségének a protokollt nevezte meg. A
turista szandálos viseletét látva
biztos voltam benne, hogy nem
nálunk van a helye.
Tavaly a larnakai repülőtéren
megakadt a szemem egy fekete
nyári ruhás, fekete szalmakalapos
lányon. Teljesen kirítt a tömegből,
hiszen az utazók nagy része - jómagam is - rövidnadrágban, a kinti negyven fokos hőséget magán
hordozva, csüggedten várakozott
az éjszakai becsekkolásra. A lány
nem csinált semmi különöset,
mégis különleges volt. Mivel a
gépen mellettem ült, közelről is
megszemlélhettem. Az egyszerű fekete ruhához egy egyszerű
középmagas szandált viselt, de
mindezt olyan módon, hogy úgy
tűnt, mintha Audrey Hepburn ülne mellettem.
És hogy a ruha teszi az embert? Nem mindig. De stílus
mindenképpen.
SZI – Maros Éva

Megvan
a győztes. Az elmúlt hetekben lezajlottak a BAZ megyei
Téli Teremlabdarúgó torna körzeti küzdelmei. A kétnapos döntő során 12 csapat

mérkőzött meg egymással a bajnoki címért. Kazincbarcika csapata az elődöntőben esett ki végül büntetőpárharcban Putnok ellen. A döntőről szintén büntetők
döntöttek, ám a putnokiak ezúttal alulmaradtak a mádi csapat ellen, akik így a
győzteseknek járó díjat vehették át az izgalmas rendezvény végén.

A népi meteorológia nem ment ki a divatból

■ A legutóbbi lap-

számban a téli örömökről írtunk, míg a jelenlegi helyzet szerint akár
a rügyezés és a kikelet
is lehetne a téma. Az
idővel kapcsolatban
csak a gyors változás a
biztos. Így volt ez vajon
régen is?
A meteorológusok szerint változó időszak elé nézünk. Míg a hét elején a meleg, napsütötte órák voltak
többségben, a hét vége felé ez
jócskán megváltozik. „Többnyire közepesen felhős lesz
az ég, estig nem valószínű
csapadék, este azonban az
északi megyékben gyenge
eső már előfordulhat. A déli szél megélénkül.” – írja az
előrejelzés a met.hu-n. Ezek
után újabb hidegfrontra számíthatunk. Mivel a február az utolsó téli hónap, így
ez még nem is lenne meglepő. A változékonyság azonban mindenképp érdekes.
Mintha a tél hanyagul felragasztott sebtapaszán minduntalan átvérezne a tavasz.
Népi bölcsességek bőven
akadnak januárra és februárra vonatkozóan is, de

érdemes feltenni a kérdést:
ez még ugyanaz az időjárás,
amit őseink ismertek? KözépEurópában a tizennyolcadik
század közepén ért véget egy
kisebb jégkorszak-szerű klímajelenség, aminek utóhatásait még a múlt század közepén is érezni lehetett. Emiatt
az is lehet, hogy ez a változékony időjárás a normális
nálunk, de az is benne van a
pakliban, hogy az oly sokat
szajkózott globális felmelegedés első hatásait ízlelgethetjük. Mindenestre érdemes
néhány népi bölcsességen keresztül megfigyelni, hogy változott-e valami az évszázadok alatt!
Vízkereszt napja, január 6-a
is egy ilyen dátum. Azt tartják, ha ezen a napon csurog

■ Kockabarátok kiállítást

generáció is ugyanolyan iz- m e l l e t t ,

A trendek jönnek-mennek: igaz ez a játékiparra is,
ahol napjainkban már a boltok polcain a legújabb elektromos autók, Barbie-babák
különböző fajtái, interaktív
plüssállatok vagy társasjátékok sorakoznak, azonban
mellettük ott van évtizedek
óta a megunhatatlan, kreatív
játék; a LEGO.
A kreatív, fejlesztő játékok
nemcsak a gyerekeket töltik el örömmel: az idősebb

alkotásokat is lehet készíteni
legóból. Kazincbarcikán fergeteges utazásra invitálnak
mindenkit a játékok varázslatos birodalmába, ugyanis
a legnagyobb LEGO® kaland
látogat a városba 2018. február 13-a és 16-a között, amelyet a Mezey István Művészeti
Központban lehet látogatni!
LEGO építőmesterek féltve
őrzött remekműveivel, egyedi
alkotásaival várják a szervezők az érdeklődőket.
A klasszikus LEGO témák

az eresz, akkor hosszú lesz a
tél. Ha fagy, akkor még többet kell várni a tavaszra. Ha
ezen a napos esik a hó, akkor
a tél hamarosan megszűnik.
Ha fúj a szél, akkor jó termés
lesz az évben. Nos, nézzük!
Bár az ereszben nem csorgott
az esővíz, és a hőmérséklet is
hat fok körül volt, de hó sem
esett. Ezek szerint nem kell
sokat várni a tavaszra, de a
tél sem szűnik meg hamarosan. Ez mondjuk betalált,
bár őseink biztosan nem arra gondoltak, hogy a két évszak úgy váltogatja egymást,
ahogy óvodások civakodnak
a játékon.
Piroska napján, ha fagy,
negyven napig el nem hagy,
tartja egy másik népi jóslat.
Bár január 18-án épphogy

csak a nulla felett állt környékünkön a hőmérő higanyszála, azt már most megállapíthatjuk, hogy a negyven
nap jégkaparás elmaradt.
Furcsa lehet, de január végén nagyanyáink a fagyért
imádkozhattak elalvás előtt,
hiszen akkoriban úgy tartották, Dorottya napján, ha
csikorog a fagy, a tél nemsoká abbahagy. Bár biztosat
nem tudunk mondani, de a
meteorológusok szerint február 6-án szeles, hideg idő
lesz, de fagyni nem fog. Ez is
kasszandrai jóslatnak tűnik
tehát: vagy marad a tél, vagy
jön a tavasz. Mindenestre anynyi szépen kilátszik a dolgokból, hogy a régiek nem beszéltek a vakvilágba, és ismerték
jól a természetet, hiszen
még arra a szeszélyes időre
is voltak helytálló jóslataik,
amik csak a gyáripar rohamos terjedése, az aeroszolos
dezodorok, az ipari méretű
környezetszennyezés, és a kipufogógáz jócskán megterhelt. Csak azt reméljük, hogy
jó száz év múlva még mindig
használhatóak lesznek ezek
a megállapítások.
SZI - BM

Az esztendő legkockább gyermekprogramja
és játszóházat tartanak galommal és játékossággal mint a váKazincbarcikán LEGO® veszik kézbe őket, hiszen fel- ras, tűznőtt fejjel már egész komoly oltós és
alkotásokból
vonatos
asztalok,
természetesen a
leg újabb
kedvencekkel is lehet találkozni,
több mint 200 m2-en! Átélhetjük a Star Wars csodás csillagközi élményeit, találkozhatunk Spongya Bobbal és
barátaival, és olyan varázsvilágba látogathatunk, amelyet
nem csupán a műanyagelemek tartanak egyebn, hanem

a határtalan képzelet, kreativitás is. A kiállítás témái
bővebben: Star Wars, Space,
Szuperhősök, Technic, Város,
Verdák, SpongyaBob, Chima,
Ninjago, Castle, Friends, Hajók, Arctic.
Forrás: Kolorfesztivál
Kommunikációs Iroda
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Bánrévén (közvetlenül a Szlovák 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!

A Diósgyőri városrészen, a Vörös
utcán eladó egy különálló 400
m2-es telken egy 80 m2-es, jó
állapotú, tégla építésű családi ház.
Ár: 13.990.000 Ft. Telefonszám:
+36-70/603-6037.
Sajószentpéteren az Erkel Ferenc
utcában eladó egy vállalkozásra
is kiválóan alkalmas jó állapotú,
4 szoba+40m2 nappali+200m2
melléképület, műhely, garázs
1100nm telken. Ár: 13 M Ft. Tel:
06-70/701-2271.

Diósgyőr Árpád utcán panelprog- 1.2 Opel Astra és 1.2 SuzuLakáseladás
ramos házban 35 m2-es, szép fel- ki Swift eladó. Ár: 860E Ft. Érd.:
Thököly téren azonnal beköltözújított 1,5 szobás, mért fűtéses 06-30/852-7888. Ugyanitt szalag-

hető, felújított, 37m2, magasföldszinti lakás eladó. Érd.: délutáni órákban. Ár: 4,5 M Ft. Tel.:
06-48/310-919

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

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

Miskolc-Bulgárföldi zöldövezeti környezetben eladó egy rendezett lépcsőházú 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.

Május 1 út 10. szám alatti, 4.
emeleti, 2+1/2 szobás, 57m2-es,
Sajólád, Dózsa György úton tehergázos
lakás eladó. 4,5M Ft. Érd.:
mentes, azonnal költözhető, jó
Miskolc, Hajós utcán 73 m2-es,
állapotú, 115 m2-es, 3 szobás, 06-20/982-2687
3 szobás, szépen felújított 10. em.
tégla építésű, gázkonvektor fűtéMiskolc-Hejőcsaba közpon- sű családi ház eladó 720 m2-es Mikszáth K. úton 62m2-es, 1+2 lakás eladó. Ár: 9,9 M Ft. Tel.:
1/2 szobás, nagykonyhás, erké- 06-70/338-3936.
ti részén kétszintes épület külön telken pincével, melléképületeklyes lakás eladó. Tel.: 06-20/361Miskolc, Győri kapuban szép államérőkkel, bejárattal, nagy tel- kel. Ár: 6,3 M Ft. Tel: 06-70/7016154
potú, 63 m2-es, fszt.- 2,5 szobás,
ken, garázzsal, akár megosztva is 2271.
mért fűtéses lakás eladó. Ár: 10,9
Rezeda
út
12.
sz.
alatti,
földszineladó. Tel.: 06-70/605-1726.
Edelényben a Borsodi úton, 2
M Ft. Tel.: 06-70/419-3532.
ti,
3
szobás,
felújított,
társasházi
szintes, tégla építésű, 5 szobás,
Miskolcon 60 m2-es, 2 szobás
tehermentes, összkomfortos csa- lakás eladó. Tel.: 06-48/412-132, Miskolc, Stadion utcán NAGY
családi ház, 250 m2-es telken, ládi ház 2800 m2 telken, kis halas- 06-20/539-6645
ERKÉLYES, GÁZOS, 54 m2-es, 2
felújítva eladó. Ár: 13,7 MFt. Tel.: tóval eladó. Ár: 13,9 M Ft. Tel:
Panelprogramos, 61m2, 2+1/2 szobás, SZÉPEN FELÚJÍTOTT 3.
06-70/701-2271.
emeleti lakás eladó. Miskolci 2
06-30/743-1648.
szobás lakás Kazincbarcikán, lifszobás CSALÁDI HÁZAT KEREEladó gyönyörű családi ház Onga csendes nyugodt részén tes épületben, a 4.-ik emeleten, a SEK. Ár: 9,9M Ft. Tel.: 06-30/227eladó egy 2-3 generáció számá- Mátyás k. úton eladó. Ár: 8,8M Ft.
Alsódobszán, szépen felújított.
2273.
ra is megfelelő, tégla építésű,
Sürgős! Betegség miatt. Tel.: 200m2, 4 teraszos, 3 konyhás, Igény esetén garázs is eladó. Ár:
Miskolc, Bertalan út elején 53
1,4M Ft. Érd.: 06-70/367-3070
06-20/528-8869.
3 fürdőszobás, 6 szobás csalám2-es, 2 külön nyíló szobás 6.
Hajdúszoboszlón a gyógyfür- emeleti, jó állapotú lakás eladó.
Nyékládházán 90 m2-es, három- di ház, 70m2 teremgarázzsal,
1000m2 udvarral. Ár: 15,5 M Ft. dőhöz 300 m-re lévő lakás vagy Rendezett lépcsőház, keleti fekvés.
szobás, központi + vegyes fűtés- Tel: 06-70/701-2271.
nyaraló céljára - kiválóan alkal- Ár: 7,29 M Ft. Tel.: 06-30/227sel rendelkező, tégla építésű csaA Daru utcán 55 m2-es 2 szobás, mas, zöldövezetben, kétszobás 2273.
ládi ház tehermentesen eladó!
igényes, felújított, hőszigetelt, tég- /55 m2/ gázfűtéses, első emeleti
Mátyás király úton 1 + 2 félÁr: 10.990.000 Ft. Telefonszám: la falazatú, gáz-cirkó fűtésű sor- lakás eladó. Irányár: 11.800.000
szobás 2. emeleti lakás kedve+36-70/603-6037.
házi családi ház nagy terasszal, Ft. Tel.: 06-20/315-9165.
ző áron eladó! Tel.: 06-70/315kertkapcsolattal, melléképületek34-86
Mezőcsáton, kiváló lakóközösEladó
Miskolc
belvárosában
Solkel, tehermentesen eladó! Ár: 8,9
tész N.K. u. 77 m2-es, gázos 2.
ségben 120 m2-es felújított csa- M Ft. Tel: 06-70/701-2271.
Lakás keresés
emeleti, belső udvaros, pihenőkerládi ház eladó!!! Ár: 9.299.000 Ft.
Parasznya csendes utcájában
Eladó 2 szobás lakást keresek
Telefonszám: +36-70/603-6037. 1332 m2 telken 90 m2, 3 szobás, tes társasházi lakás. Gépészetileg megvételre a Móricz Zs. téren. 1.,
teljesen felújított, ablakok cserélÓnod központi részén 1105 m2-es tégla, cseréptetős ház eladó. Műa. ve műanyag nyílászárókra. Nap- 2. emelet érdekel, készpénzzel
nyílászárók, laminált parketta, új
fizetek. Tel.: 06-30/303-5515
telken eladó egy közel 100 m2-es,
csatorna, GÁZCIRKÓ fűtés, kony- pali + étkező + konyha egyben, 3
Föld, Kert
3 szobás szép állapotú családi ház. ha-fürdő befejezésre vár, szom- szoba, előszoba, fürdőszoba, külön
Ár: 8.900.000 Ft. Telefonszám: szédban új házak. Ár: 7,9 M Ft. wc. Ár: 13 M Ft. Érd.: 06-20/980- Sajóivánkán 1+1/2 ha erdő eladó.
Tel.: 06-30/924-5657
+36-70/603-6037.
Tel.: 06-30/227-2273.
6678.
Üdülő, hétvégi ház
Veres dűlőben 220nöl telek és rajta egy 7*4 méteres hétvégi házzal
eladó. Áram van. Érd.: 06-48/310HOGY ÖN KÖNNYEBBEN TÚLADJON RAJTA….
366 telefonszámon lehet.
Mellékeljen fotót eladó ingatlanához ingóságához, mert most
mindössze bruttó 3.000

K
Z, TELE
HÁZ

Ft-ért* Ön választhat!

2+1 AKCIÓ

JÁRMŰ

+1 megjelenést
adunk ajándékba!

Tel.: 06-20/285-34-14

ÁLLAT

A részletekről érdeklődjön irodánkban:
Kazincbarcika, Egressy út 22. • 06-48/512-038
*Az ár 38×43 mm-es keretre vonatkozik.
Az akció csak az Szerkesztőségben megrendelt hirdetésekre vonatkozik!

ELEKTRONIKA

Állat
Tyúkvásár! Barna, fiatal tojótyúk
360Ft/db. Február 9-én (péntek),
7-9-ig Kazincbarcikán, a vasútállomás mellett.

Növény
Burgonya eladó. Érd: 06-30/6265881

szabadidő

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

06-49/312-251

www.fenyo-panzio.hu
Egyéb eladás

Megkímélt állapotban műanyag
élelmiszeres hordók eladók, 60
l-es 2500 Ft/db és 200 l-es 6500
Ft/db. Tel.: 06-30/393-0812.
Eladó alig használt női nyári-téli ruhaneműk, cipők, akár 400Ft/
kg. Használt TV, centrifuga, háztartási gépek, gurulós dohányzó
asztal. Érd.: du. 15 órától. Tel.:
06-70/265-2988
Olcsón eladó cipősszekrény,
TVszekrény, babaülés, gyerekíróasztal, gyerekheverő, bőrönd, antik
tükör 80X40es, irodai forgószékek.
Tel.: 06-20/233-5104.
Eladó megkímélt állapotú, ágyazható kanapé két fotellel és egy puffal. 55E Ft. Tel.: 06-30/662-6144

Tűzifa

Vasvári téren 20 éve működő,
bevezetett 20 m2-es

ÉLELMISZER�VEGYESBOLT
TULAJDONJOGA ELADÓ.

két fotós apróhirdetése mellé

2012. évjáratú 1,6-os DACIA
Sandero Stepway személygépkocsi eladó. Te.: 06-70/419-6565

Nyomdai berendezések eladók:
Romayor-314-es (colorképes),
Rapid tűzőgép (kapcsos), CombiReinz spirálozó (körmölővel),
Tiszadadán üdülőövezetben, a ívprés, aranyozó prés (táblákhoz),
Holt Tisza ágnál telek eladó. Tel.: sarkazó, B/2-es lemezlevilágító.
06-20/563-9911.
Ár megegyezés szerint. Telefon:
ü z l e th e l y i s é g
06-20/922-4711.

446085

MOST TÖBBET NYÚJTUNK,

fűrészgép eladó. Ár: 50E Ft.

445336

Ház, házrész eladás

A u tó
Renault Megane Scenic 1.9 TDI
1997-es 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

TŰZIFA ELADÓ tölgy, bükk,
akác erdei m3 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.: +36-20/979-9285,
+36-20/272-7338
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Szuper ügyek

Várjuk a ludakat. Egy fecske nem csinál tavaszt, szokták
mondani. Ez igaz is, hiszen bármilyen vándorló madárfajból előfordulnak
korán visszatérő csapatok. Ám, ha nyári ludakat látunk v-alakban repülni,
ne erre gyanakodjunk, hiszen ők a legelső visszatérő madaraink, akik
már februárban visszaszállingóznak hazánkba.

A szezon átka: fűtés a változékony időben

■ Bár a változékony téli

idő a testet terheli meg
leginkább, bizonyított
tény, hogy az alvásminőséget is befolyásolhatja.
Főként, ha a fűtésszámla miatt forgolódunk egész
este.
Általában, amikor beállnak a fagyok, és leesik az első
hó, a gyerekek és a felnőttek
arcizmai egymással teljesen
ellentétes irányú mozgásba
kezdenek. Míg a kicsik vidáman kacagva húzzák a
szánkót, addig a nagyobbak
görbülő szájjal lapátolják a
havat. Ám a reggeli jeges autószélvédőknél, amiket végtelennek tűnő percekig tart
lekaparni indulás előtt van
rosszabb, ahogy a szóratlan
járdarészeknél is akad nagyobb félelmünk, amelyek
miatt könnyen kihúzhatjuk
a sors Monopoly-paklijából
a „lábszártörés miatt három

körből kimarad” kártyát. A
felnőttek legfájóbb pontja
ugyanis a zsebük környékén
keresendő, és erre télen a fűtésdíj van igazán káros hatással. De kinek is fáj legjobban
az, hogy az időjárás Szibéria
és Hawaii között ingázik?
A dogma szerint a panel
lakás rosszabb hőmegtartó
képességekkel rendelkezik,
mint a tégla, és a távfűtés a
legdrágább, míg a központi
minikazán a legolcsóbb választás. A valóság azonban
talán ennél árnyaltabb egy
kicsit. Hatalmas tévhit, hogy
a távfűtésre az életünket is rá
kell fizetni, és még nyáron is
komoly általánydíjakkal kell
számolni. Két féle panellakás
létezik ugyanis: amelyik részt
vett már panelprogramban, és
amelyik nem. Amelyik igen,
az már kívülről szigetelt, a
nyílászárói ki lettek cserélve jól szigetelőre, valamint a
távfűtése is egyedi mérésűre

lett alakítva. Az ilyen lakások
fenntartási költsége valószínűleg alacsonyabb, mint az
egyedi, cirkós lakások fűtési
költsége. Egyes szakemberek
szerint a vékonyfalú téglalakások nem rendelkeznek
olyan tulajdonságokkal, mint
a panelprogramos kihívóik,
azonban egy nagy előnyük
van: tizenöt év múlva is így
fogják tartani a meleget.
Na, de mi a helyzet a fűtéssel? Sokak szerint a legolcsóbb és legtakarékosabb
módszernek jelenleg is a

fatüzelés számít. A fának jó
a fűtőértéke, legyen szó a hasábfáról vagy a fűrészpor öszszepréselése által kialakított,
egyre népszerűbb fapelletről,
emellett az sem elhanyagolható, hogy ebben az esetben
megújuló energiaforrásról beszélünk. A szakértők elmondása alapján a fatüzelés 30%os megtakarítást is jelenthet
a gázalapú fűtéssel szemben,
még akkor is, ha a fa ára igencsak megdrágult az utóbbi
években.
De a panel kontra tégla

kérdéskörnél maradva elmondhatjuk, hogy a túlméretezett kazán sokat fogyaszt, a
kis kazán pedig hamar tönkremegy a folyamatos nagy terhelés miatt. Persze sok trükk
van, amivel lehet a gázkazán
fogyasztását csökkenteni, de
hátrányai ugyanúgy lesznek
ennek a módnak. A távfűtési rendszerek főleg a panelházakban találhatóak meg,
ebből is két féle van mostanában: amelyekben van egyedi
mérő, és amelyekben nincs.
Azokban a panelekben, amik
még nem estek át a programon, az ingatlan mérete
alapján átalányt jó fizetnie
a tulajdonosoknak, de ezzel
együtt ez a legkevésbé takarékos megoldás, hiszen, míg
a többi lehetőségnél mi magunk szabályozzuk a hőfokot, itt maximum az ablak sűrű nyitogatásával fékezhetjük
meg, hogy halálra süljünk a
téli melegben.
SZI - BM

Adatvédelem az interneten és a valóságban Célkeresztben a sváb jókedv
Réka (25)

■ Két szokatlannak tűnő
nemzetközi akciónapot is
tartanak a világ számos
pontján, amelyek témája
igencsak egybevág.

Január 28-án tartották az
adatvédelem világnapját, míg
február második keddje a biztonságos internetezés napja.
Mindkettő egyívású kezdeményezés: az adataink biztonságára, védelmére hívják
fel a figyelmet. Számos rémhírt hallhattunk már kicsalt
kártyakódokról, vírusokról,
amik feltörik a gépünk adatbázisát, és a személyes terünkbe férkőznek. Néhány
évtizede még az utcai tolvajoktól és a házaló szélhámosoktól kellett tartani, mára az internet is potenciális
veszélyforrás lett, tekintve,
hogy pár gomb megnyomásával tekintélyes összegek

cserélnek gazdát nap mint
nap. Eheti körkérdésünkben
arra keressük a választ, hogy
az emberek szerint hol számíthatunk több veszélyre,
vagy csalóra: az interneten
vagy a való világban.

Ágnes (57)
Még soha nem történt velem ilyesmi, de sok dolgot olvas az ember az interneten, és
a számítógépem is többször
volt már vírusos. Ha pedig
vannak olyan vírusok, amik
bejutnak, akkor olyanok is
lehetnek, amik az adataimra
pályáznak, így inkább nem
intézek átutalásokat és vásárlást, csak személyesen.

■ Ha Kazincbarcikán és a

Nemrégiben feltörték az
e-mail-fiókomat, de azon kívül, hogy a rendszer észlelte a problémát, nem történt
semmi. Nem tudom, mit kereshettek, de átállítottam a
jelszavamat egy sokkal biztonságosabbra azóta.

Márton (40)
Sokat utazom, keveset ülök
a gép előtt. Ebből adódóan
én még mindig jobban félek
a hagyományos zsebesektől.
Egyszer egy vonaton a kalauz hozta utánam a pénztárcámat, amiből hiányzott a
pénzem, viszont megvoltak
az irataim. Kiderült, az állomáson kizsebeltek, majd a
vontra feltették egy jól látható
helyre a tárcámat.
SZI - BM

város környékén meg kellene nevezni egy reprezentatív nemzetiséget, sajnos
csak keveseknek jutnának
eszébe a svábok.

Pedig régóta képviseltetik
magukat a térségben. Mindenki, aki kicsit is jártas a világhálón, utána nézhet, hogy
Németország annak idején kicsi királyságokból állt, mint
a Svábföld, vagy épp Bajorország. Végül a hazájukból
kitelepült németajkúakra ráragasztották a sváb nevet az
egész Kárpát-medencében.
Így lehet, hogy ma Magyarországon ők hazánk második legnagyobb nemzetsége, holott többségük nem is
a hagyományos dunai-sváb
ágról származik. Példának
okáért január 27-én a Kazincbarcikai Német Nemzetiségi

Önkormányzat rendezésében
Sváb bált tartottak a Don
Bosco Sportközpont rendezvénytermében. A sváb sramli
és a tánczene mellett a rátkai
Schwarzwald Hagyományőrző Együttes gyerekcsoportja
szórakoztatta a résztvevőket,
akik belekóstolhattak abba is,
a jellegzetes beszéden kívül
mi ízlik még a németajkúaknak, hiszen a sváb vacsorát és
persze a sört sem felejtették
el a rendezők. Ám a Kazincbarcikai Német Nemzetiségi
Önkormányzat nem csupán
annyit tesz a sváb gyökereiért, hogy egy bált szervez
évente.
SZI - BM
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Akciós, hasított tűzifa számlával: 14EFT/m3 kiszállítással.
Tel.: 06-70/561-3996.

Költöztetést vállalok. Elszállítom lim-lomját. Akár hétvégén is. Hívjon bátran! Tel.:
06-70/327-4629

Masszázs hölgyek, lányok részére! Tapasztalt, jóképű 30-as mas�Egyéb keresés
szőrtől. Sport, thay, svéd, yoni
Használaton kívüli hagyományos masszázs, egyéb lehetőségek.
mosógépet, centrifugát (rosszat is) Házhoz megyek, vagy megbeszélés kézzel hímzett terítőket vásáro- jük! Tel.: 06-20/492-5239
lok. Érd.: 06-20/593-6999
Akciós lakáshitelek, állami
Akármilyen vas, fém hulladékot
vásárolok. Tel.: 06-70/534-5971
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
Juhászkampókat, lócsengőket,
marhakolompokat, birkacsengőket, pitykegombokat, tanyaberendezéshez régiséget, hagyatékokat
vásárolok. Érd.: 06-30/979-9529

támogatással, CSOK-kal, akár
0% THM-mel. Tel.: 06-30/4627350.

Víz-, gáz-, fűtésszerelés, hibaelhárítás, illetve dugulás elhárítás.
Gázkészülékek javítása, cseréje garanciával. Tel.: 06-20/6285085

Oktatás
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)

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

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

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: 2018/5. 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

gyógypedagógi-

BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT KERESÜNK

BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT KERESÜNK

AZ AUTÓIPARBA

AZ AUTÓIPARBA

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

Kazincbarcikán részletfizetéssel.
Tel.: 06-30/637-4083, 06-46/321694 Eng.sz.: E-000452/2014.

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

MOSONSZOLNOK,
GYŐRLADAMÉR

GYŐR-MOSON-SOPRON
MEGYE

BOS AUTOMOTIVE
P. M. BT.

AMIT BIZTOSÍTUNK:
Ingyenes szállás
Utazási költségtérítés
Előlegrendszer

AMIT BIZTOSÍTUNK:
Ingyenes szállás
Utazási költségtérítés
Előlegrendszer

140000 Ft-tól

nettó

próbaidő után akár

140000-200000 Ft

200000 Ft-ig

nettó

+cafetéria/hó

Több műszakos munkarend

Több műszakos munkarend

06 70 315 8492

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

06 70 639 9920
446093

/nyugatimelo

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

www.jobmotive.hu
/nyugatimelo

Budapesti munkalehetőség lakatosoknak, hegesztőknek szállással, utazással, 1300Ft-os óra-

Megbízható traktorost keresünk
gyümölcsösbe, Gyöngyös térségéÁllás
ben. Állandó munka, biztos megMAREX festékáruházba kereskeélhetés, útiköltség térítés, szállás
delmi végzettséggel, bolti eladót
lehetőség. Tel.: 06-20/935-6969
felveszünk. Jelentkezni személyesen, önéletrajzzal az üzletben. Olyan asszonyt keresek, aki élete végéig nálam lakna házimunKazincbarcika, Széchényi út 87.
káért cserébe, házaspár is lehet.
Puskás Jánosné festékbolt
Tel.: 06-30/273-0815
(Sajószentpéter) kereskedelmi
végzettséggel bolti eladót, vala- Mosonmagyaróvári munkahelymint B kategóriás jogosítvánnyal re szerkezetlakatosokat, hegeszrendelkező raktárost felveszünk. tőket, festőket felveszünk. SzálJelentkezni személyesen, önélet- lás ingyenes, utazást térítünk. Tel.:
rajzzal az üzletben. Sajószentpéter, 06-20/949-3036
Kossuth u. 200.

+cafetéria/hó

Hosszú távú munkalehetőség,
kiváló munkakörnyezet.

Hosszú távú munkalehetőség,
kiváló munkakörnyezet.

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

bérrel. Tel.: 06-30/959-1491,
wivien8@gmail.com

Dekoratív hölgyek jelentkezését
várjuk görögországi hostess munkavégzésre. Kiemelkedő kereset!
Tel.: 06-70/419-8301.

Gépkocsivezetőket

keresünk

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

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.: 7:0018:00, V.: 8:00-18:00. Nézzen
be hozzánk!

N HOROSZKÓP 6. HÉT (2018. február 5-től február 11-ig)
Kos - A héten kifejezetten
szenvedélyes lesz. Önmagában
nem is lenne baj, hogy nagy
lelkesedéssel veti bele magát a
dolgokba vagy, hogy a kapcsolataiba is kellő tüzet visz. A gond ott lehet,
hogy az Ön tüzessége néha már agresszív
lángokba mehet át és egy-kettőre akaratossá válhat.
Bika - Még jó, hogy a hét
békésen kezdődik. Sajnos, a
szerdai
holdfogyatkozás
„összetörheti” Önt. Telihold
lenne, de a Föld bekerül a Nap
és a Hold közé és kitakarja a Hold elől
a Nap fényét. Ez a Bika szempontjából
cseppet sem kellemes. Vigyázzon a
magánéletére és a hivatására is!
Ikrek - Nagyszerűek az égi
konstellációk!
Ha
eddig
bármivel kapcsolatban is
nehézségekbe ütközött volna,
az a héten egy csapásra
megoldódik. Még a magán- illetve hivatalos problémák is megoldódnak és kedvező
fordulatra számíthat. Érdemes aktivizálnia
magát és belevágni abba, amibe szeretne.
Rák - Új ismerősei között akadhat olyan, aki megdobogtatja
a szívét. Ha egyedülálló, akkor
nincs is ezzel semmi gond,
akár egy bimbózó kapcsolat
is kezdetét veheti. Ám, ha Ön párban él,
akkor okozhat ez az illető kellemetlenséget a rámenősségével, vagy ha Ön nem
lesz képes túllépni rajta.

Oroszlán - Legnagyobb örömére nyugodt és gondtalan hét elé
néz, ami már régóta Önre fért.
El se akarja majd hinni, hogy
nem történik semmi probléma
és hogy jelenleg nincs is olyan gondja, ami
megoldásra várna. A csillagok kifejezetten
kedveznek Önnek, hogy szerencsés és
gördülékeny hete legyen.
Szűz - Uralkodó bolygója a
kapcsolatok területén hat most
a legjobban, de kellemetlen
fényszögben áll a családi állapotokat jelölő Plútóval. Vigyázzon, mert a mélyben feszülő ellentétek
most könnyen problémásak lehetnek. Ha
nem vigyáz, nem kerülheti el a robbanást,
hisz Ön sem egy tűzszerész.
Mérleg - Jelenleg Önben a
harmóniára
törekvés
az
erősebb, ezért a meghátrálást
választja a konfliktus helyett.
Ha végképp sarokba szorítják
és képletesen nem kap már levegőt, akkor
ez sűrű köhögésként, légszomjas állapotként jelentkezhet. Ne tévessze össze a
náthával, ezt nem gyógyítja a vitamin!
Skorpió - Még mindig kissé
életunt és kedvtelen, a téli
időszak erőteljesen befolyásolja kedvét. Még a rutinfeladatok
is nehezére esnek és talán
maga az élet is. Semmihez sincs kedve és
természetesen haragszik az egész világra,
ahogy az ilyenkor lenni szokott. Jót tenne
Önnek a változatosság.

446102

és

446074

ben. Részletek, árak: 06-30/9649571.

Dajka

ai asszisztens tanfolyam indul

446104

Akciós darabos kockadiószén Személyautókat és vashulladéés lignit, kalodás és ömlesztett kot vásárolok. Tel.: 06-70/555tűzifa készlet erejéig rendelhető. 1262.
Ingyenes házhoz szállítás. Tel.:
Gyűjtő, szakképzett műtárgybe06-20/480-9461
csüs magas áron vásárol régiséget, bútort, festményt, porAkciós tűzifa, tölgy, bükk 15E
celánt, ezüsttárgyakat, hagyaFt/m3. Ingyen házhoz szállítás.
tékot. Tel.: 06-46/348-436,
Kisebb mennyiséget is szállí06-20/388-7997
tunk. Közvetlen a termelőtől.
Tel.: 06-70/327-4629
Szolgáltatást kínál
Tűzifa az erdészettől eladó. Tel.: Gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók részére könyvelés,
06-70/532-2021.
adó, bér-, társadalombiztosítási
Száraz tűzifa kapható erdei ügyintézés. PROVITAX KFT 3700
m3-ben. Tölgy, bükk, gyer- Kazincbarcika, Móricz Zs. tér 1.
tyán. Házhoz szállítással 22E fsz. 3. Tel.: 06-48/512-840
Ft/m3-től. Ugyanitt kalodában
(0,588m3) 14E Ft/m3-től. Tel.: Lakás felújítás 10% kedvezménnyel. Teljeskörű szolgálta06-70/233-5742
tás garanciával, anyagbeszerKonyhakész tűzifa ömleszt- zéssel, bútormozgatással. Tel.:
ve 345×215×83 (6 m3) raktér- 06-30/608-8043

Nyilas - Tele van feszültséggel
és ahelyett, hogy ezekre
megoldást keresne, megelégszik azzal, ha bűnbakokat talál.
Képes a legkisebb nézeteltérést
is heves vitává alakítani. Ezzel azonban
csak ront a helyzeten, hiszen ahelyett,
hogy megszabadulna az indulataitól, csak
újabbakat épít fel magában.
Bak - Azt hinné egy unalmas,
megszokott hét elé néz, de
rövid időn belül látni fogja, hogy
elképesztő események érik.
Váratlan, izgalmas fordulatok,
de még új lehetőségek is érkezhetnek.
Nem is kell majd törnie magát a változásokért, jönnek maguktól is. Összességében elégedett lesz a hetével.
Vízöntő - Igazán kedvező
energiákat kap a héten! Eddig
akadályoztatva érezte magát,
de a napokban minden gát
megszűnik és töretlenül haladhat előre. Bármi, amibe csak belefog, az
beindul, rövid időn belül révbe ér. Érdemes
kockáztatnia és akár formabontó terveit is
megvalósíthatja.
Halak - Meglepi a környezetét
azzal, milyen érzékenyen reagál
az Önt érő ingerekre. Különösen
a kritikákat fogadja nehezen,
még ha érzi is, hogy azoknak
van valóságalapja. Meg kell nyugodnia és
megkeresni az okát annak, miért is ilyen
nehéz megtalálni Önnel a közös hangot.
Fontos az önvizsgálat!
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Szuper ügyek

Ellenőrzések a miskolci farsangon.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai 2018. február 2.
és 4. között kiemelten ellenőrzik a Becherovka Miskolci Farsang 2018 elnevezésű rendezvényre kitelepülő kereskedőket és vendéglátósokat. Az ellenőrök elsősorban a nyugta- és
számlaadást, valamint a foglalkoztatás szabályszerűségét vizsgálják.

20,7 milliárd forint TOP forrás talált gazdára

Jogszabályváltozás miatt kizárólag előzetes megrendelésre tudjuk palackját kiszállítani!
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Hűtőgépek, klímaberendezések
javítása, beüzemelése, telepítése
Háztartási gépek javítása
Dojcsák László•Kazincbarcika, Deák tér 13.
06-30/399-6599

Karimaszerelői

munkakörbe keresünk vasipari
végzettségű munkatársakat.

BARCIKA TAXI

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

445662

06-30/255-6510

445979

Pénteken és szombaton!

Jelentkezni lehet:

KENÉZ LAJOS
06-30/644-60-97

446048

Munkavégzés helye:
Kazincbarcika

446048

HŰTŐGÉPSZERVIZ

Ambíciózus,
tapasztalattal
rendelkező, tervről
önállóan dolgozni
képes szakemberek
jelentkezését várjuk,
kiemelt bérezéssel!

Érdeklődni:
Tóth László
06-70/378-45-87
toth.laszlo@diamit.hu

445915

Normál tarifával hívható telefonszám

VILLANYSZERELŐ,
ÉPÜLETGÉPÉSZ
SZERELŐ

AUTÓMENTÉS
6 tonnáig
0-24 óráig
- Gépi földmunka
- Beton
- Homok, sóder,
föld

30/542-42-33

445985

446082

06 46 303 503
06 30 505 1364

$ 1_YL[

VASIPARI ÁLLÁS!

Juhász Attila 06-30/303-2441
e-mail: erumtroja@gmail.com

RENDELÉSFELVÉTEL
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446065

445978

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.

A Diamit Zrt. az alábbi
munkakörbe keres
munkatársakat:

ajándék 100 Ft kedvezmény+

>E:.474>?60E?0?>

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

Nyitva: H-P 8-16-ig
Tel/fax: (48) 820-820
Mobil: (30) 968-7272

AKCIÓ!

Telefonos rendelés esetén

Az akció kizárólag PB-gázpalack cseréjekor és a készlet erejéig érvényes!

MEZŐGAZDASÁGI
ÉS KERTÉSZ ÁRUHÁZ

(az Autóker mögött)

PB-gázpalack rendelés

www.luxfero.hu

PUSKÁS JÁNOSNÉ

KB, Mátyás k. út 22.

milliót kapott Encs, amely a
szomszédos Mérát is érinti. A
zöld város kialakítására pedig
200 millió forint támogatást
kapnak a TOP-ból. A megyei
foglalkoztatási és gazdaságfejlesztési paktum előrehaladásáról is beszámolt Török
Dezső. A megyei önkormányzat nemzetközi külkapcsolatai,
nemzetközi szervezeti tagságával kapcsolatban Török Dezső emlékeztetett, hogy Kassa
megyével közös szervezetük,
a Via Carpatia eredményesen
működik.
Bánné dr. Gál Boglárka, a megyei közgyűlés alelnöke a két
általa menedzselt szakterületről, a szénbányászatról és az
értéktárról szólt. Dr. Kovács
János, megyei főjegyző, mint
a hivatal vezetője kijelentette, hogy maximális odaadással igyekeznek végrehajtani az
elnök és alelnök által elmondottakat.
SZI - BGy

INGYENES házhozszállítással!

ÚJ NYITVATARTÁS!
H-P 8-16 ÓRÁIG SZOMBAT 8-12 ÓRÁIG
A VÁROSBAN NÁLUNK VÁLTHATJA
BE A PÉNZÉT LEGKORÁBBAN!
:PiX]RQPaRXZP4VaTbbhÞc"(

Német
alapanyagokból
Magyarországon
gyártott
műanyag nyílászárók
kedvező áron

www.barcikaablak.hu
e-mail: barcikaablak@gmail.com

VALUTA
VÉTELELADÁS

®

millió forintot, a helyi gazdaságfejlesztés keretében
a városi piac felújítására és
agrár-logisztikai fejlesztésre 400 millió forintot, a jövő
szempontjából fontos zöld
mezős iparterület kialakítására - amely alapfeltétele a
befektetők letelepítésének 374 millió forintot fordíthatnak. Fenntartható közlekedésfejlesztési beruházásra 271

445859

MŰANYAG, FA ÉS FÉM
NYÍLÁSZÁRÓK, GARÁZSKAPUK,
ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA
FORGALMAZÁSA.

-07A=:>4
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Megyer-hegyi tengerszem turisztikai fejlesztésére 388 millió forintot, helyi termékpiac-,
általános piac és közösségi tér
létesítésére 292 millió forintot.
A foglalkoztatás szempontjából kiemelt fontosságú iparterület fejlesztésre pedig közel
550 millió forintot érdemelt ki
Sárospatak városa.
Ózd kerékpárutak és egyéb
közlekedésfejlesztésre 440

446035
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Török Dezső, a megyei közgyűlés elnöke tájékoztatójában emlékeztetett rá: „Abban
a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy nem csak beszélünk róla, hanem tehetünk is
Borsod-Abaúj-Zemplén megye
gazdasági, társadalmi felemelkedéséért.” A Terület- és Településfejlesztési Operatív
Program (TOP) keretében a
2014-2020-as időszakra 93
milliárd forint áll megyénk rendelkezésére. A szakminisztérium összesítése szerint tavaly

446070

folytatva január 18-án
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat vezetése sajtóreggelit tartott a Megyeházán. Részletes
tájékoztatást adtak az
önkormányzat 2018-as
feladatairól, céljairól.

56 milliárd forint támogatási értékben született döntés.
A szerződéskötések megtörténtek, rövidesen indulnak a
közbeszerzések. Megyénk 358
településéből eddig 134 nyert
legalább egy pályázattal, remélhetően ez a szám tovább
növekedik.
„Az irányító hatóság értesítése szerint a múlt héten a második körös pályázatok esetén
már mintegy 20,7 milliárd forint TOP forrás talált gazdára”- jelentette be a közgyűlés
elnöke. Ezek után nézzünk
egy-egy konkrét példát Borsodból, Abaújból és Zemplénből – mondta Török Dezső.
Sárospatak városa történelmi
adottságainak köszönhetően
kulturális, borászati, idegenforgalmi központ. Ennek figyelembe vételével készültek
pályázataik is. A TOP keretében nyertek kerékpáros-barát,
fenntartható közlekedésfejlesztésre 500 millió forintot. A
9±W`YV_ÅMMP_¹]L[¹YeP

■ A hagyományokat
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MEGBÍZHATÓSÁG, RUGALMASSÁG,

ÖSSZETARTÁS

„PENNY -biztonság, amire számíthatok.”
N. Dávid, Eladó-pénztáros

Edelényi üzletünkbe

2Ķ8?&0;*?*9Ĕ
PXQNDN¸UEHPXQNDW£UVDNDWNHUHV¾QN
Az Ön feladata:

Amit kínálunk:

• gyors és pontos pénztári munka,
• árufeltöltés.

• YHUVHQ\N«SHVWHOMHV¯WP«Q\¸V]W¸Q]ē
jövedelem,
• HPEHUN¸]SRQW¼KRVV]¼W£Y¼
EL]WRVPXQNDKHO\
• V]DNPDLHOēUHO«S«VLOHKHWēV«J

Az Ön profilja:
• YHYēN¸]SRQW¼V]HPO«OHW
• pontosság, alaposság,
• állóképesség.

QUHY£UµOHKHWēV«JHN

Ügyfélorientáció

)HMOēG«V

Fényképes önéletrajzát az ¾]OHW«V
DPXQNDN¸UPHJMHO¸O«V«YHO társaságunk
központjába szíveskedjen megküldeni.

%£WRU¯W£V

Penny Market Kft.
2351 Alsónémedi, Pf.: 12.
email: keletiregio@penny.hu

%L]WRQV£J

&VDSDWPXQND

online: www.karrier.penny.hu

445599

karrier.penny.hu

