Barcika 05. hét

Kulturált kiszolgálás, korrekt ár,
HOGY 6 FŐVEL is jól járjon; utazzon
féláron!
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HAJDÚSZOBOSZLÓÉS KÖRNYÉKE
KAZINCBARCIKA

Don Bosco-ünnep

A kazincbarcikai Don Bosco
Sportközpont adott otthont
január 28-án a tartományi Don
Bosco-ünnepnek./3. oldal

Fotó: SZI

Esküvői kiállítás
III. Besenyői Röfi Nap
Ha csak egy napig is, de kolbászból
fonták a kerítést Szirmabesenyőn
január 28-án. Tíz csapat indult az
I. Szirmabesenyői Kolbásztöltő
Versenyen, amelyet a III. Besenyői
Röfi Nap alkalmából rendeztek
meg./7. oldal

Fotó: GT

ÁGNES OPTIKA

KERETEK
40% KEDVEZMÉNNYEL!
MULTIFOKÁLIS LENCSÉK
30% KEDVEZMÉNNYEL!

383183

Az akció 2017. február 28-ig, vagy a készlet erejéig érvényes!
Orvosi szemvizsgálat (bejentkezés szükséges)
Rendel: Dr. Semsey István szemész főorvos;
Látásvizsgálat, kontaktlencse illesztés, a hét minden napján.
Bankkártyával, egészségbiztosítási és szép kártyával is fizethet!

ELHÁRÍTÁS

Miskolcon és vonzáskörzetében!
Kedvező árak, 25 km-es körzetben
díjmentes kiszállás.
Érd.: 70/456-3337

383040

383036

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

Gösser Pizzéria

PI” DUGULÁS-

„PUM

Szeretettel várunk minden leendő és régi ügyfelünket a szokásos helyen:
3720 Sajókaza Sajó utca 3. • 20/433-02-23, 06-48/512-459 • galestarsabt@gmail.com
www.ablak-ajtok.hu • www.facebook.com/GalTarsa

383045

MI MÁR NAGYON VÁRJUK A TAVASZT!!
VÉGRE ELÉRKEZIK AZ ABLAKCSERÉK IDEJE...
DE ADDIG IS, KEDVCSINÁLÓNAK
FELAJÁNLUNK MINDEN KEDVES
LAKOSSÁGI ÜGYFELÜNKNEK
5% KEDVEZMÉNYT!!

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

06-20/669-7017

383118

Az esküvői készülődéshez érdemes profik segítségét kérni, vagy ellátogatni olyan eseményekre, mint amilyen az
II.Kazincbarcikai Esküvői Kiállítás és Vásár volt./5. oldal

383063

383115

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

383078

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

Vas és fémhulladék mellett leadható telepünkön
akkumulátor 110 Ft/kg, alumínium italos doboz 120 Ft/kg,
vegyes papír hulladék 6 Ft/kg, számítógép alaplap 500 Ft/kg.

Szuhakálló futballpálya mellett

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

METAL-SOUND Kft.
Fémhulladék kereskedés

KENÉZ LAJOS
06-30/644-60-97

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

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

KRÉM HASZNÁLTRUHA ÜZLET

383052

KAZINCBARCIKA FATELEP

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

383570

379753

GÁZKÉSZÜLÉKEK JAVÍTÁSA,
KARBANTARTÁSA, SZERELÉSE
G A R A N C I Á VA L .
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Németh Optika
13 méteres fényezőkabin - hőkamra
személygépkocsik, kamionok,
autóbuszok teljes- és
javítófényezése.

Német
alapanyagokból
Magyarországon
gyártott
műanyag nyílászárók
kedvező áron

Sikkens alkalmazástechnika
Teljeskörű biztosítási
ügyintézés!

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

Hitelügyintézés!

KB, Mátyás k. út 22.

SZEKRÉNYEK, GARDRÓBOK,
KISBÚTOROK, KONYHABÚTOROK,
KÁRPITOS GARNITÚRÁK
ÉS MINDENFÉLE BELTÉRI
LÁMPÁRA

(az Autóker mögött)

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

Akció 2017. január 25-tõl,
a készlet erejéig tart!

10-50%

383127

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

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

383547

40% KEDVEZMÉNNYEL!
SZEMÜVEGKERETEK
30-40–50% KEDVEZMÉNNYEL!

Tel.:

06-20/910-7636
20/ 412-5808
Kazincbarcika,
Ózdi út 3.
ÉRV II. telep

383487

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

KEDVEZMÉNY.

Az akció időtartama: 2017. február 28-ig

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

butordepo.hu

INGYENES ORVOSI SZEMVIZSGÁLAT*
KONTAKTLENCSE ILLESZTÉS

*Komplett szemüveg készítése esetén!

Bejelentkezés: 06-48/320-290, 06-70/389-2270 • Kazincbarcika, Építők útja 46.
Egészségpénztári elfogadóhely - Bankkártyás fizetési lehetőség

383120

Dr. Kurkó Levente szemész adjunktus • kedd, szerda: 16.00-18.00

-20-30%-os engedmények helyett
garantáltan alacsony árak!
Szekrénysor

108.500 Ft
helyett

SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS

63.900 Ft

ÉLIM Szolgálat
Nyugdíjasok, rokkantnyugdíjasok részére

395 Ft/nap

RaktárBasel szekrénysor
készletrôl
144.900 Ft helyett
azonnal
szállítható
bútorok! Formálható pihenő fotel

4 féle menü, eldobható edény, házhoz szállítással.

132.600 Ft

383066

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

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

Natália ágykeret wenge

20.900 Ft

58.500 Ft helyett

Sarokülő

Rostás Szabolcs

101.200 Ft helyett

Médiareferens

50.900 Ft

94.900 Ft

G! MEGKEZDTÜK
Á
S
N
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fenyő bútorok és
ÚJD

GUMIDISZKONT ÁRUHÁZ

matracok forgalmazását

3527 Miskolc, József Attila u. 51.
Telefon: 46/413-756

Ajánlatunk a készlet erejéig tart!

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

50.000 Ft feletti vásárlás esetén 30 km körzetben
INGYENES A KISZÁLLÍTÁS! (2017. február 28-ig)

381990

AUTÓGUMI, FELNI, AUTÓSZERVIZ

383143

Tegye próbára árgarancia szolgáltatásunkat!
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Szuper ügyek
RÚZS
Döntés
Egyszerűen nem értem a fiamat,
panaszkodik Kati. Az egy szem
gyermeke harmincon túl, önálló lakással, biztos állással, szülői támogatással a háta mögött
nem tud megállapodni. Minden
adott ahhoz, hogy szép családja legyen és nem képes dönteni egyik lány mellett sem. Minden kapcsolata lelkesen indul,
szép, értelmes lányokat hoz haza, együtt élnek, utazgatnak,
majd két-három év után kiszeret belőlük. És kezdődik elölről
minden.
Mari lányos anyuka. Az egyik,
még huszonéves korában esett
őrült szerelembe és nem hallgatva az édesanyja tanácsaira,
hogy korai még az esküvő, igent
mondott a szintén huszonéves
barátjának. Azóta két csöppség
boldog anyukája és a szerelemes
fiatalemberből a családját eltartó és védelmező felnőtt lett.
Az idősebbik lassan kimegy a
korból, mármint ha a klasszikus
mikor kell bekötni egy lány fejét
időre gondolunk. Harmincötön
és sok csalódáson van túl. Akkor döntötte el, hogy Angliában
vállal munkát, amikor a vőlegénye néhány év járás után közölte
vele: ő még élni szeretne, nem
házasodni és gyereket nevelni.
Azóta külföldön azt is megtapasztalta: vannak rosszabbak
a magyar fiúknál. Angliában - és
nemcsak az angol fiatal emberek körében - divat a lányok listázása, a high maintenance, azaz
magas fenntartású csaj kategorizálás. És bizony itt nem arra
kell gondolni, hogy túl nagy a nő
anyagi elvárása. Már az is magas
fenntartású faktor egyeseknél,
ha 2 hónap járás után a hölgy
barátnő státuszt szeretne magának. No meg, hogy kinyissák
előtte az ajtót az étteremben,
ahová nem a lány, hanem a fiú
hívja meg először.
A barátnőm Nepálban élt néhány hónapot, ahol még divatban vannak a rendezett házasságok. Megismerkedett egy 28
éves lánnyal, aki elmesélte neki, hogy a szülei egy 15 évvel
idősebb férfihoz adták. Amikor
megtudta, hogy mi vár rá, egy
hónapig sírt, de egy év után
most azt mondja: élete legjobb
dolga történt vele.
Mi itt Európában szabadságot
adunk a gyerekeinknek. De anyaként felelősek vagyunk azért,
hogy figyelmüket felhívjuk arra: ne játszanak egymás idejével. Ha nem gondolják komolyan, akkor hagyják, hogy a
másik tovább lépjen. Így talán
elkerülhetjük azt, hogy az óvodai szülői értekezleteken többségében nagyapa-nagymama
korúak üljenek.
SZI – Maros Éva

Vigyázzunk
az utakon! Nem csak a vékony rétegben
lehullott hó, de az ónos eső is nehezítheti a közlekedést. Az ország
számos pontján fagyott rá ez a rendkívül csúszós réteg az utakra.
A nagy hideg miatt érdemes az autósoknak azt is figyelni, hogy az
autójuk menetkész állapotban van-e. Ha befagyott a hűtővíz, soha
ne induljunk útnak!

Megvalósult a szaléziak álma: Don Bosco-ünnep

■ A kazincbarcikai Don

Bosco Sportközpont
adott otthont január 28án a tartományi Don
Bosco-ünnepnek; a
szaléziak ebben a „megvalósult álomban” adtak hálát a Jóistennek,
köszönték meg az emberi segítséget és Don
Bosco égi közbenjárását, remélve, hogy ő is
örömét leli benne.
Bosco Szent Jánost, a
szalézi rend alapítóját ünnepelni a Szalézi Család számára nem csak egy ünnepi
szentmisét és alkalmi műsort
jelent, hanem találkozást, a
közösség erejének megtapasztalását is. A rendezvény
szentmisével kezdődött a
Don Bosco Sportközpontban,
melyet Ábrahám Béla tartományfőnök mutatott be. Prédikációjában kiemelte, hogy
Don Bosco nem véletlenül nevezte el rendjét Szalézi Szent
Ferencről, hanem egy nagyon
fontos üzenetet fejezett ki ezzel a stílusról, a gondolkodásmódról. Szalézi Szent Ferenc
és Don Bosco a jóság erejéről és az abba vetett hitről

Fotó: DBS

üzen nekünk, hogy amit az
evangélium meghirdetett és
a szentek felmutattak számunkra, ezt vegyük komolyan, becsüljük meg.
Szalézi Szent Ferenc Istenképe és ember-képe, amit
Don Bosco elsajátított és tovább vitt, a mi nagyon nagy
kincsünk, és ez fogalmazódik meg a megelőző pedagógiai módszerben is. A mai
napon szeretnénk hálát adni ezért, és belépni Szalézi
Szent Ferenc és Don Bosco iskolájába, ezt a nagyon fontos
lelki-szellemi utat egyénileg
és közösségben is meg kell
tennünk, és akkor leszünk
valóban Szalézi Családdá –
hangsúlyozta prédikációjában a tartományfőnök.

Négy új szalézi munkatárs tett ígéretet, többen pedig megújították munkatársi
ígéretüket Marillai Andrea, a
magyar szalézi munkatársak
koordinátora jelenlétében,
aki befogadta őket a Szalézi
Munkatársak Egyesületébe
és megköszönte, hogy nem
csak munkájukkal, de kimondott ígéretükkel is elköteleződtek Don Bosco mellett. A
szentmise után átadták a tartományi elismeréseket azoknak, akik a legtöbbet tettek a
szalézi lelkiség és pedagógia
terjesztéséért és segítették a
szalézi munkát. Don Boscodíjban részesítették Demeter
Zoltánt, a térség országgyűlési képviselőjét, a Don Bosco
Sportközpont létesítése és a

Magyar Szalézi tartomány
érdekében kifejtett odaadó szolgálatáért, valamint
Mihaleczku Józsefné Etelkát
és Barna Istvánt, a kazincbarcikai Avilai Szent Teréz Plébánia munkatársait tüntették ki odaadó munkájukért. A
Boldog Sándor István nevelési
díjat idén Jónás Béla szalézi
munkatárs, a Don Bosco Iskola tanára kapta. Végül átadták
a Savio Domonkos díjat is,
amelyet minden évben egy fiatalnak ítél oda a Szalézi Ifjúsági Mozgalom. Idén Domán
Vivien egri szalézi animátort
jutalmazták vele odaadó
munkájáért.
Az ünneplés a Don Bosco
Sportközpontban ünnepi műsorral folyatódott, amelyet a
kazincbarcikai Don Bosco Iskola és a Szalézi Szent Ferenc
Gimnázium diákjai, valamint
a herbolyai oratóriumba járó
gyerekek mutattak be. A tartományi Don Bosco-ünnep
köré szervezett Fiatalok Ünnepén csodás hétvégét töltött
el közel száz fiatal Kazincbarcikán, a Szalézi Szent Ferenc
Gimnázium és a Don Bosco
Sportközpont vendégeként.
SZI

Második félévét kezdi a szenior szabadegyetem

■ Jó pap holtig tanul,

tartja a mondás, ám
Kazincbarcikán bebizonyították, hogy nem
feltétlen kell semmilyen vallási felekezet
tagjának lenni ahhoz,
hogy az ember idős korában is új ismeretekre
tehessen szert.

Tavaly ugyanis Északmagyarországi Szenior Szabadegyetem indult a városban. A Miskolci Egyetem,
Bölcsészettudományi Kar,
Nyelv és Kommunikáció
Kutatócsoport, a Harmadik
Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány, és a Szikra Alapítvány közös szervezésében

előadássorozat október 27én tartották az első előadást
a Kazincbarcikán és vonzáskörzetében élők részére.
A jel képes összeg ű
(félév/1000 Forint) részvételi díj
mel let t
két kritériumot
támasztottak a
„hallgatók” felé:
olyan 50.
életévüket betöltött személyeket vártak, akik minimum
középfokú végzettséggel rendelkeznek. Az előadásokra minden hét csütörtökén

került sor a munkaterv
szerint.
A Szikra alapítvány az
Észak-magyarországi Szenior Szabadegyetem első
félévének lezárásához készítettünk
egy
rövid videót,
amelyben
a résztvevők osztják meg a
képzéssel
kapcsolatos tapasztalataikat.
„Nyitott vagyok a világ
dolginak alakulására, és kíváncsi voltam, miként tudok
azonosulni ebben a korban

ezekkel a dolgokkal” mondta
el a videóban az egyik lelkes
„nebuló”. Egy másik hölgy
úgy nyilatkozott a félévvel
kapcsolatban, hogy „Egyre
jobban kezdtem megörülni annak, hogy egyre több
mindent értek az előadásból. Nagy élmény volt, hogy
képes vagyok befogadni azt
a tudást, amit igyekeztek
nekünk átadni. Egy dolog
biztos, az új ismeretek nem
válnak kárára az embernek,
még akkor sem, ha már tetemes tudást halmozott fel az
életében. Ezen gondolatokkal fémjelezve indul a második félév 2017. február 2-án
Kazincbarcikán. SZI - BM
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Ga r á z s
Garázs eladó a Tavasz úti garázssoron Tel.: 06-20/529-1182.

Sajószentpéteren, kitűnő helyen,
áron alul, sürgősen eladó két szintes, 125 m2 családi ház, rendezett
telken. 13MFt. 06-30/336-7663
Bútorozott szoba+ konyhás
+fűrdőszobás+nyárikonyhás ház
eladó Herbolyán. Tel. :06-30/1999845.

La k á s e l a d á s

Jármű alkatrész
Suzuki Wagon R+ EGR szelep,
igényesen felújított, 6 hónap
garanciával 16E Ft, cseredarab
esetén csak 12E Ft. Utánvét
megoldható. Tel.: 06-20/2269169.

Á l l at
Kaukázusi kölyök kutyák eladók.
06-20/223-3248.
Terményes hízók eladók. Tel.:
06-30/366-9932

MEGNYITOTTUNK!
�� ÉVE MŰKÖDŐ
STUDIÓ INGATLANIRODA
megújult külsővel és kibővített
tevékenységi körrel
várja ügyfeleit az Egressy tér 2. szám
alatti irodájában. (Mozi mellett)
06-70/315-34-86

6 éves vöröstarka tehén és hízó
eladó. Tel.: 06-20/382-6778.

• Videós ingatlan közvetítés
(2% közvetítési díj)
• Adás-vételi szerződés készítése
• Teljeskörű CSOK és hitelügyintézés
• Devizahitelesek jogi képviselete

6-7 hónapos kiskutyáknak feketefehér (zsinóros fekete apától) gazdát keresünk. Árban megegyezünk.
Tel.: 06-30/735-9930, Kazincbarcika Kurucz út 30.

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

Terményen hizlalt hús sertések
eladóak. Tel.: 06-30/366-9932.

Növény
Körbálás rétiszéna és némakacsák eladókak. Tel.: 06-30/4726331
383072

Azonnali készpénzfizetéssel vásárolok 1 + 2 félszobás, vagy 3 szobás
lakást Kazincbarcikán!
Tel.: 06-70/315-34-86

Tyúkvásár, barna, szép tollazatú tojótyúk 360FT/db. Február 09-én 8-10 óráig Kazincbarcika Vasútállomás mellett.

Akciós,-hasított tüzifa számlával: 13EFT/m3 kiszállítással
hétvégén is. Tel.:06-70/5613996.

Ormosbányán 2szobás társasházi
lakás eladó 2,8millióFt 06-30/8523784

Eladó bükk,tölgy tüzifa kalodába rendezetten rakva 11500.FT/m3(kaloda) Tel.: 06-20/9337465.

Miskolcon 1,5 szobás III. emeleti 37m2 nagy erkélyes lakás eladó.
Tel.: 06-30/434-5312.
Kazincbarcikán 2 szobás lakás az
Árpád fejedelem téren eladó. Tel.:
06-70/319-0869

La k á s k e r e s é s
Kazincbarcikán keresek eladó
3 szobás (73m2) lakást. Tel.:
06-30/899-9832.

Gyűjtő, szakképzett műtárgybecsüs, magas áron vásárol régiséget, bútort, festményt, porcelánt,
ezüsttárgyakat, hagyatékot. Tel:
06-46/348-436,06-20/388-7997.

S z o l g á l tat á s t k í n á l
Lelassult a gépe? Sokáig tölt a
Windows? Vállalom számítógépek javítását, telepítését, programok, vírus írtók telepítését.
Tel.: 06-30/630-4028.
TV-k és háztartási gépek javítása!
Kiszállás biztosítva! TV-k, mosógépek, eladók. ugyanitt szén-tüzifa
eladás. Tel.: 06-30/963-7577.

Irodánk címe változatlan:

Kazincbarcika, Jószerencsét út 6.
Tel.: 06-70/604-86-39

További szolgáltatásaink:
-Gránit síremlékek készítése -Sírkő felújítás, tisztítás
Kézi himzőket keresek. Tel.:
06-20/320-3257.
Könnyen, ülve végezhető csomagoló munkára keresünk kollégákat
Budapestre. Szállás megoldható.
Érdeklődni: 06(70)466-1647.

Hosszú távú munkára,
dunántúli munkaterületekre,

Állás
Ausztriai Nightclub hostess
munkára keres csinos lányokat 19 éves kortól, top keresettel. Tel.: 00-43/664-599-96-95,
06-30/313-3516

SSZAKKÉPZETT
ZA
EELADÓT
keresünk.

minősített hegesztő

Érdeklődni a 06-20/264-56-57
telefonszámon, fényképes önéletrajzokat a
kisbolt@gmail.hu e-mail címre várjuk.

(awi, awi kombi és melegszilárd),

izometrikus csőszerelő
és lakatos feladatok

ellátására munkatársat keresünk.
Szállás és utazás biztosított.
Jelentkezni lehet,
fényképes önéletrajz elküldésével
az alábbi email címen:

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

06-49/312-251

diamontzrt@gmail.com

www.fenyo-panzio.hu
Munkatársakat keresünk hosszú
távra Alsózsolcai munkahelyre:

ÖSSZESZERELŐ

Női-Férfi fodrász Pogonyi Szilvia
06-20/920-8058. Festés, melir,
vágás, dauerolás, hajhosszabbítás, fonások. Cím: Prímavéra
Szépségszalon, Kazincbarcika,
Szabadság tér 7.
Víz, gáz fűtés szerelés, hiba illetve duguláselhárítás, gázkészülékek szerelése, javítása garanciával. Tel.: 06-20/628-5085.

Ka
Kazincbarcikai
élelmiszer üzletbe
élel

(8 általános végzettséggel,
bér: br. 735 Ft/h)

GÉPKEZELŐ

(szakmunkás végzettség,
tolómérő és műszaki rajzismerettel,
bér: br. 1.000 Ft/h) és

KIEMELT KERESETI
LEHETŐSÉGGEL

NEMZETKÖZI
GÉPKOCSI VEZETŐKET

RAKTÁROS (OKJ-s
végzettség, targoncás jogosítvány
3324-3312- 3313 gépcsoportra,
informatikai ismeretek,
bér: br. 825 Ft/h) pozíciókba.
Bejárás: ingyenes céges buszokkal.

keresünk 40 tonnás szerelvényre.
Export-import fuvarfeladatok
végzésére, (nem uniózás)
új flottával, miskolci telephelyre.
 Elérhetőség:
20/520-8732, 46/505-088

Jelentkezés: 06 (30) 864-2350
andrea.molnar@kellyservices.hu

Egyéb eladás

Kazincbarcikán Kórházhoz közel
51m2-es I.emeleti 1,1/2 szobás
lakás eladó.: Tel.: 06-20/5291182

Pollack úton I.emeleti,2 szobás, jó
állapotú lakás eladó. Ár: 4,6 M Ft.
Tel.: 06-30/515-7956.

Magas áron vásárolok festményeket, porcelánokat, benzinbiztonsági lámpát, régiségeket, hagyatékot, felhúzós karórát-zsebórát. Tel.: 06-20/2471538.

értesíti a Tisztelt lakosságot, hogy Kurityánból Múcsonyba költöztünk.

Kalodás tüzifa, ingyen házhoz
szállítva 11.500Ft/m3. 06-30/8751174.
Tűzifa erdészettől 6 m3 ömlesztve
konyhakészen 345x215x83 raktérben. Érd: 06-30/964-9571.
Kalodás tűzifa akció! Házhoz szállítva 3 kaloda esetén fuvarmentes!
Akác, tölgy, bükk kb. 10 hónapos
kitermelés! 80x80x130-as kaloda
Ár: 14500 Ft Konyhakészen! Tel.:0630/514-4340.

Ha a
Kazinbarcikai
Szuperinfóba
ügyfélszolgálatunkon
ü
feladja
fe
apróhirdetését
kétszer, akkor a

harmadik apróhirdetését

AJÁNDÉKBA* KAPJA!
Válassza a Szuperinfót, hogy a
hirdetése a legtöbb olvasóhoz eljusson!
További részletekről érdeklődjön
személyesen az ügyfélszolgálati irodánkban
(Kazincbarcika, Egressy út 22.),
vagy hívjon minket a 06-48/512-038
vagy 06-48/512-039 telefonszámon!

*Az akció visszavonásig érvényes!

Zubogyon családi ház, családi okok miatt áron alul eladó
vagy értékegyeztetéssel kazincbarcikai panelra cserélhető. Tel.:
06-20/317-9960.

Kórházdombi garázssoron hosszú
távra garázs kiadó. Villany és akna
18mm 12ezer/hó Tel: +36/30- 3314478 Vezetékes: +48/317-907

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.0630/486-3578.

HERCZEG
TEMETKEZÉS

383141

Sajószentpéter Kinizsi P út 2
sz alatt nagy családi ház+külön
bejáratú garzon, üzlethelység
eladó. Ár: 18M Ft (volt Ádám
söröző)Tel.: 06-20/235-0948.

Egyéb keresés

383141

Albérletet keresek március 1-től.
Minimum 1,5-2 szobást. Tel.:
06-70/231-5403.

382803

Kulcslyukas ház teljesen felújítva a Barabás utcában eladó. Érd.:
06-20/487-2308.

Akció!Tüzifa az erdészettől eladó.
Tel:70/532-2021.

382822

A l b é r l etet k e r e s

383176

Ház, házrész eladás

5

2017. február 3.

Szuper ügyek

Homok,
vagy só? A téli napokon mivel akadályozzuk meg a fagyás- és csúszásveszélyt járdákon? A só jól végzi a dolgát, de erősen káros a természetre,
ezért nem szokás már használni. Életképesebb módszer a faforgács
kihelyezése, melynek semmilyen mellékhatása nincsen, viszont drága.
Hasonlóan jól működik a homok kiszórása is, még ha hatásfoka nem is éri el
a sóét, de legalább a környezet sem sínyli meg. Kezünkben a választás.

Célkeresztben volt a nagy nap az esküvői kiállításon

■ Különleges helyszín,
álomruhák, csodálatos
virágköltemények, elbűvölő ékszerek: mindez nem csak a nagy napot jellemezheti, hanem egy esküvői kiállítás jelzői is lehetnek.

A házasságkötés terén is
hódítanak olyan divatok,
amik akár hóbortosnak is
tűnhetnek a konzervatívabbak számára. „Eddigi életem legfontosabb pillanata”.
„A nagy nap”. „A közös élet
kezdete”. Ezekkel a szavakkal szokták illetni a házasulandók esküvőjüket, aminek tükrében nem is csoda,
hogy sokak számára nagyon
fontos, hogy a legapróbb dolgok is tökéletesek legyenek.
Vendégként minden olyan
egyszerűnek tűnik, mintha

a pillanat varázsa szülte volna
a szépséget. Pedig a valóságban
ez éppen fordítva
működik.
A k i va la ha
is bepillantást
nyert már a másik oldalról egy
lagziba, az tudhatja, hogy nem
csa k komoly
szer vezőmu nka, de profi stáb
is szükséges ahhoz, hogy
minden flottul menjen. Gyakorlatilag a pillanat manipulálásának művészete ez.
Első lépésben megtörténik
a hely kiválasztása, az időpont lefoglalása, utána jöhet
az anyakönyvvezető, a templomjárás, a ruhavásárlás,

vagy a hosszú délutánok a
szabónál. Egyeztetni kell a
zenekarral, a virágkötővel, a
fényképésszel, gondoskodni
kell vőfélyről, meg kell tervezni az ünnepi menüsort,
és az egész este menetrendjét. Ez egy átlagos esküvő
alapvető receptje.

Álmaink megvalósításához tehát érdemes profik
segítségét kérni, vagy ellátogatni olyan eseményekre,
mint amilyen az II. Kazincbarcikai Esküvői Kiállítás és
Vásár volt a Mezey István
Művészeti Központban január 14-15-én. Tudniillik, az

Sajóvölgye Kupa négy héten át
■ A Putnoki Városi Sportcsarnokban január utolsó hétvégéjén kezdetét vette a már-már hagyománynak számító Sajóvölgye Kupa-sorozat.

A teremtorna a 2003-as korosztály játékával kezdődött, ahol többek között a hazai csapatok mellett neves külföldi
fiatalok is megmutathatták felkészültségüket, tudásukat. A jeles sportesemény négy hétvégén keresztül tart, ahol
7 korosztályban, csaknem 50 együttes verseng majd a minél jobb helyezésekért. Az első hétvége a házigazda, azaz a Sajóvölgye csapatai veretlen sikerével zárult. A rendezvényen Török Dezső, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Közgyűlés elnöke, Demeter Zoltán országgyűlési képviselő és Negrutz Ágoston, a Sajóvölgye Focisuli elnöke is
részt vett. Igazi gólzápor volt at Sajóvölgye Kupán. A focistáknak a díjakat Török Dezső és Negrutz Ágoston elnöki
tanácsadó adta át. Végeredmény: I. Svf SE II. Rimaszombat III. Mezőkövesd IV. Ózdi FC V. KBSC VI. Buzita.
Fotók: Varga Tamás
SZI - BGy

Esküvő Kiállítást Barcikán
először tavaly rendezték
meg, ám olyan sikert aratott, hogy azon felbuzdulva
a szervezők úgy döntöttek,
hogy nemcsak hagyományt
teremtenek a programból,
hanem idén már két naposra is bővítik azt.
A kiállításon húsznál is
több kiállító várta az érdeklődőket, a stylistektől kezdve, rendezvényszervezőkön
vagy esküvői fotósokon, videósokon át, egészen ékszerészekig, bármelyik kiállító
munkásságába bepillanthattak a látogatók. A rendezvény háziasszonya Dér Heni énekes volt, aki párjával
szintén készül az esküvőre,
amire biztos, hogy néhány
ötletet frissiben el is lesett.
SZI - BM
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hirdetésfelvételi p

KAZINCBARCIKA, Vasvári tér 1. (Kultúr Kuckó), Egressy út 43. (Szinkron Műszaki üzlet)
SAJÓSZENTPÉTER, Kossuth út 200. (Puskás Festék Szaküzlet)

A Séfünk igazi szerelmi lakomával kedveskedik a mai estén a pároknak.
A Séfünk
igazi
szerelmi
lakomával
kedveskedik
a mai
estén
a pároknak.
A Séfünk
igazi
szerelmi
lakomával
kedveskedik
a mai
estén
a pároknak.
AElőételként
Séfünk igaziésszerelmi
lakomával kedveskedik
a mai estén
a pároknak.
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kalács
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száraz
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Főételek:

Főételek:
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csirkemell, camembert mártás,
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Végezetül egy igazán fenséges desszertet
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4 fogásos vacsoránk ára: 5.900 HUF + ajándék 1 pohár pezsgő
4 fogásos
vacsoránk
ára:
5.900
HUF
+ ajándék
1 pohár
pezsgő
4 fogásos
vacsoránk
ára:
5.900
HUF
+ ajándék
1 pohár
pezsgő
4 fogásos vacsoránk ára: 5.900 HUF + ajándék 1 pohár pezsgő

Ha a Valentin napot egy igazán kellemes
a Valentin
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Kedves Vendégeinket már 17.00 órától várjuk!
Kedves
Vendégeinket
17.00
órától
várjuk!
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Vendégeinket
mármár
17.00
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0617.00
70/órától
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Asztalfoglalás:
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3331992
Asztalfoglalás:
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70/
3331992
Asztalfoglalás: 06 70/ 3331992

Víz, gáz, központi fűtés szerelőt, csőszerelőt felveszek. Tel.:
06-30/983-9521.
213.000 Ft bruttó fizetés, ingyen
szállás, előleg megoldott. Sárvárra betanított munkásokat keresünk több műszakos munkarendbe.
Érd.: 06-20/224-0242, 06-30/7910950
Gyakorlattal rendelkező, önállóan dolgozni tudó autószerelőt keresünk. Jelentkezni az
autoszerelomuhely75@gmail.com
email címen lehet.
Betanított munkásokat keresünk folyamatos munkavégzésre Kazincbarcikán. Tel.:
06-48/512-907.

Kazincbarcikai zöldségesbe keresünk azonnali kezdéssel szakképzett eladót. Tel.: 06-70/3654776.
Betanított dolgozókat keresünk
kiemelt bérezéssel mosonmagyaróvári és győri munkahelyünkre.
Szállás, étkezés, utazás biztosított. 06-70/354-9321
Gépkezelő és összeszerelő operátor munkatársakat keresünk
alsózsolcai partnercégünkhöz több
műszakos munkarendbe. Hosszú
távú munkalehetőség, versenyképes fizetés, Cafeteria, vidéki munkatársaknak munkába járás támogatása. Jelentkezés: az iroda.
miskolc@adecco.com vagy személyesen a Miskolc Szentpéteri
kapu 80. 2. emelet címen. Adecco
Kft. 06-30/210-5584

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: Délkelet-Press Kft. 5600 Békéscsaba, Kétegyházi út 20.
Terjeszti: Szuperinfó Média Kft. Sokszorosítás ideje: csütörtök
Megrendelési szám: 2017/5. 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

MEZÕGAZDASÁGI ÉS
KERTÉSZÁRUHÁZ
FESTÉK-HÁZTARTÁSI BOLT

- Gépi földmunka
- Beton
- Homok, sóder,
föld

30/542-42-33

60 éves érzelmileg elhanyagolt
férfi keres hosszabb távra hasonló
problémákkal küzdő hölgyet partneri kapcsolatra. Tel.: 06-20/2435742.

PUSKÁS JÁNOSNÉ

VAKOLAT ÉS HÕSZIGETELÕ
KÖZPONT

Szabadidő, üdülés

TAPÉTA, HUNGAROCELL
SZAKÜZLET
Sajószentpéter, Kossuth út 200.

Édesipari csomagoló pozícióba
keresünk női munkatársakat miskolci partnercégünkhöz. Jelentkezés fényképes önéletrajzzal:
az iroda.miskolc@adecco.com
vagy a Miskolc Szentpéteri kapu
80. 2. emelet címen Adecco Kft.
06-30/210-5584
Alkalmazottat felvesz ingatlaniroda fő vagy másodállásban
(alapbér+jutalék).
06-30/3345262
AWI-kombináltos
hegesztőket CO2-gyakorlattal keresünk.
Magas órabér! Szállás biztosított.
06-70/206-2621,
06-70/5087583, szupermunka@index.hu

O k tat á s
Angol nyelv kikérdezéséhez napi
15 percben keresek tanulótársat
skype-on is. Tel.: +36-30/8945373.
Dajka, gyógypedagógiai és pedagógiai asszisztens tanfolyam indul
Kazincbarcikán részletfizetéssel.
Tel.: 30/6374083, 20/4237877Eng.
sz.: E-000452/2014
Orosz nyelvből tanítást vállalok
minden szinten, nyelvvizsgára felkészítést. Rugalmasan tudok alkalmazkodni. Tel.: 06-20/590-6949.

Nyitvatartás:
H-P 7.30-17.00, Szo 7.30-12.00

Tel/fax: 48/345-442 Mobil: 30/218-04-82

Bolti

eladó,

Boltveze-

tő, Szakács, Cukrász, Pincér,
Vendéglátásszervező-Vendéglős,
Vendéglátó Eladó, Aranykalászos
Gazda OKJ tanfolyam. 06-70/5246166.

www.oktatohazkelet.hu

(E-000937/2014/A001-A011)

Vegyes

383491

Valentin Nap a2017. február-ben14.

AUTÓMENTÉS
6 tonnáig
0-24 óráig

373098

Dűlő Étterem és Bormúzeum, Miskolc, Görgey A. u. 10.
Dűlő
Étterem
Bormúzeum,
Miskolc,
Görgey
Dűlő
Étterem
és és
Bormúzeum,
Miskolc,
Görgey
A. A.
u. u.
10.10.
● www.dulo.hu
Dűlő Étterem70/333-1992
és Bormúzeum,
Miskolc, Görgey A. u. 10.
70/333-1992
● www.dulo.hu
70/333-1992
● www.dulo.hu
70/333-1992 ● www.dulo.hu

Pultos állás! Szakképzett vagy
gyakorlattal rendelkező pultost keresek sörözőbe. Akár
pályakezdő is jelentkezhet. Tel:
06-20/491-9445.

nt!

Hajdúszoboszlói üdülés félpanzióval, 20.500 Ft/fő/7éj, 13.900
Ft/fő/3éj www.frankvendeghaz.hu
06-30/944-9398

AIRÁNYZOTT
JÓL

HIRDETÉS

Kultúr Kuckó Szemere Bertalan tér 11. (Toto-Lotto,
Tipmix stb.) fogadásai mellett, vegyes bolti jellegben is
működünk. Nyitva tartás: H-P:
7:00-19:00, Szo.: 7:00-18:00,
V: 8:00-18:00. Újdonságaink:
8 tojásos házi tészta, különféle
gyorsfagyasztott, készre sütött
termékekkel és ezen kívül sok
minden mással is várjuk kedves vásárlóinkat. Nézzen be
hozzánk!

Társkeresés
Független, egyedül élő nyugdíjas
férfi társat keres komoly kapcsolatra, 70 év körüli hölgy személyében.
Tel.: 06-30/787-3215.

N HOROSZKÓP 6. HÉT (2017. február 6-tól február 12-ig)
Kos - Az elkövetkezendő
időben a bolygók állása teret
enged az apróbb vitáknak,
így kisebb kudarc érheti a
magánéletében, de ne vegye
túlságosan a szívére. Most csak a csatát
veszítheti el, ettől függetlenül a háborút
még megnyerhetik együtt. A munkájában
nyugodt napokra számíthat.
Bika - Az elmúlt időszak sikeresen növelte önbizalmát.
Ünnepelje meg ezt a kellemes
változást! Rendezzen összejövetelt az otthonában, vagy
foglaljon asztalt egy kellemes sörözőben.
Hívja meg barátait és családtagjairól se
feledkezzen meg! A közös ünnep további
közös sikerek előfutára lehet.
Ikrek - Ön végre megnyugodott,
most azonban az otthonában
tombolnak az indulatok. Ne
engedje, hogy ez kizökkentse
Önt a kiegyensúlyozottságából.
Ha szép szavakkal nem sikerül elsimítani
a helyzetet, inkább hagyja a vitázó feleket,
oldják meg a problémájukat az Ön segítsége nélkül.
Rák - Ha útközben fel is adná,
akkor se tegye, végig tartson
ki elhatározásai mellett! Lehet,
hogy nehéz időszakként élheti
meg ezeket a napokat, de
gondoljon arra, hogy semmi sem történik
ok nélkül. Nem csak saját magának,
de kapcsolatának is új célokat kellene
kitalálnia.

Oroszlán - Óriási kihívással
kell szembenéznie, de meg
sem fordul a fejében, hogy
féljen, mert imádja, ha megmérettetheti magát. Itt az alkalom, máris készüljön föl rá. A munkában
szokás szerint az oroszlánrészét vállalja
a feladatoknak, és rettentően élvezi a
felelősséggel járó hatalmat.
Szűz - Ha nem jönnek azonnal
a megoldások, inkább engedje
el a problémát. Ne azzal töltse
az idejét, hogy visszavonul
és bosszankodik, hiszen
sokan vágynak a jelenlétére. Legyen számukra elérhető, hogy az Ön nyugalmából
táplálkozhassanak. A kisugárzása békét
hoz a vitázó felek számára.
Mérleg - Végre léphet, cselekedhet, minden elérthető távolságba kerül, sőt mi több, ezek
után a siker is szélsebesen
érkezik meg Önhöz. Mindezek
hatására pedig rohamosan lecsökken
a stressz az életében. Most, hogy kezd
helyrebillenni a lelki világa, képes lesz a
szerelmi életére is koncentrálni.
Skorpió - Kisebb egészségügyi panaszok keserítik meg
a napjait, emiatt rosszkedvű.
Szerencsére nem nagy a baj,
pihenjen sokat, ha teheti. Ez az
időszak nem rejt különösebb kihívásokat,
így tud a jövőtervezésre koncentrálni.
Fontos, hogy ilyenkor ne csak a saját
érdekeit tartsa szem előtt.

Nyilas - Magányra vágyik, ezért
szívesen félrevonulna. Próbálja
ezt úgy megoldani, hogy a
környezetében élők ne vegyék
menekülésnek. A helyzet
ugyanis feszült és számítanának a segítségére. Ha önmagában sikerül rendezni
a dolgokat, már könnyebben adhat tanácsot. Legyen határozott!
Bak - Másképp kell gondolkodnia és a háttérből irányítani.
Így észrevétlenül éri el a célját,
nem ütközik ellenállásba. Azt
ugyanis nehezen tűrné, ha harcolnia kellene azért, hogy a véleményét
elfogadják. Családi életében azonban adja
át kicsit a gyeplőt és engedje, hogy más
is irányítson.
Vízöntő - Új löketet kap a csillagoktól, hogy még nagyobb
erővel és ihlettel álljon feladatai elvégzéséhez, problémáihoz. Ezáltal rengeteg dolgot
sikerülhet kiviteleznie és elvarrnia a
szálakat. Ugyanakkor mégis érez egyfajta
nyugtalanságot, amit talán a pénzügyei
okozhatnak.
Halak - Tavacskája felett
kedvező szelek fújnak, kedves
Halak, ám Ön ebből nem sokat
érez, ha bekucorodik a mederfenékre. Próbáljon változtatni a
napi rutinon, hiszen a monotonitás nem
az Ön terepe! Bár tele van ötletekkel, de
hiányzik a lendület ahhoz, hogy ezeket
meg is valósítsa.
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Szuper ügyek
A nagy hideg veszélyes a vízórákra is
■ Sokan a télvízből bizony csak a telet érzik.

Ez nem véletlen, hiszen
a nagy mínuszokban országszerte fagynak szét a
vízórák. Sokan ébredhettek
arra az utóbbi időben, hogy
nincs víz a lakásban, pedig
kifizették a számlákat, karbantartják a rendszert, és bizonyos időközönként még az
esőtáncot is eljárják a biztonság kedvéért. A vízórák azonban hajlamosak szétfagyni a
nagy hidegben, ilyen esetekben pedig a víz is hajlamos
elapadni a csapban. Ugyan a
fagy leggyakrabban a nyaralóknál vagy a ritkán használt
vízvezetékeknél okoz csak
komoly károkat, ugyanakkor a legdurvább mínuszok
sokszor azokat a háztartásokat sem kímélik, ahol sok
vizet használnak, és erős az

áramlás. Azonban nem kell
mindjárt a legrosszabbra gondolni, hiszen két dolog lehet
a probléma forrása. Egyfelől,
lehet, hogy csak befagyott a
vízóra. Ez a szerencsésebb
eset, hiszen melegítéssel, hősugárzóval ki lehet olvasztani, és többnyire nem károsodik ilyenkor a szerkezet.
Másik esetben valóban szétfagyott, a számlapját belül
szétnyomta a jég, ilyenkor
mindenhol ömlik a víz, ami
ilyen hidegben, többnyire hamar meg is fagy, ezt jégcsapok is jelzik a vízórán. Ilyenkor már működésképtelen a
szerkezet, így ki kell cserélni.
Hogy ezt megelőzzük, érdemes figyelni, nincs-e víz az
aknában, és helyén van-e az
aknafedél, amit alulról is szigetelhetünk. Aki óvatosabb,
az a vízmérőt is lefedheti.
SZI - BM

Újabb bemutató. Elza, vagy a világvége címmel február 3-án újabb bemu-

tatóra várja nézőit a Miskolci Nemzeti Színház. Babits Mihály Elza pilóta vagy a
tökéletes társadalom című regényéből kiindulva a budapesti K2 színház két rendezője, Benkó Bence és Fábián Péter állítja színpadra a különleges, sci-fi elemeket
tartalmazó előadást.

A hóember nem akar elolvadni

■ Ez akár egy életigenlő mese címe is lehetne, de nem az.

Nem egy festett téli tájról beszélünk egy színes
gyerekkönyvben, hanem a
januári hóról, ami köszöni, jól érzi magát szilárd
halmazállapotban.
Sokan kedvelik a téli táj
képét, hiszen utánozhatatlan romantikával bír az egybefüggő fehérség. Az utóbbi
időben azonban nem kellett
ehhez a látványhoz semmilyen természetfilm a tajgáról, sem szibériai életképek,
elég volt kinézni az ablakon
is. Ám nem csak a hóemberek és a tél szerelmesei élvezik a havat. Sok év után
végre lekopott a szánkótalpról a rozsda, lekerültek
a „popsitepsik” a szekrények
tetejéről, és a korcsolyázók

is
g ya ko rolhatják a
nyolcasokat.
Van azonban egy olyan
embercsoport,
akit nem hat
meg a tél romantikája.
Nem a zér t
mert alkatilag immunis
rá, pusztán munkaköri kötelességből. Az ilyen embert
pedig közterület-felügyelőnek hívják. Hála a hónak,
sok helyen nem lehet tisztán látni az utak vagy parkolók felfestéseit, így sok sofőr esett abba a hibába az
elmúlt hetekben, hogy tilosban parkolt autójával. Persze
a szemfüles közteresek figyelmét nem kerülik el a legapróbb kihágások sem, így a

Kolbászból fonták a kerítést

■ Tíz csapat indult az I. Szirmabesenyői kolbásztöltő versenyen, amelyet a III. Besenyői Röfi
Nap alkalmából rendeztek meg január 28-án a Szirmay-kastély udvarán.

Ha csak egy napig is, de kolbászból fonták a kerítést Szirmabesenyőn. A megnyitón Csöbör Katalin országgyűlési
képviselő és Török Dezső, a megyei közgyűlés elnöke mondott az alkalomhoz illő, rövid köszöntőt. A protokoll után
Kis Grófo, majd a jó Laci betyár lépett színpadra, a csikorgó hideg ellenére több száz néző előtt. Eredmények: 1.
Arnóti lakodalmasok (Arnót), 2. Hústolók (Kulcs Magazin),3. Kollár Pince Klub (Szirmabesenyő). Különdíjas lett az
Ezüst Szirmok Nyugdíjas Egyesület (Szirmabesenyő). A zsűrielnöki teendőket Fazekas József, a Sajó-Hús Kft. tulajdonosa és ügyvezetője látta el közmegelégedésre. Elmondta, hogy a házigazda település polgármestere, Huszti
Gábor négyféle kolbászt töltött fel, mindegyiket szívesen látná a saját boltjaiban is a zsűrielnök, ám díjazott a sportszerűség miatt mégsem lehetett, így be kellett érnie a nyíltszíni dicsérettel.
Fotók: Buzafalvi Győző SZI - BGy

sofőr feladata, hogy parkolás
előtt megbizonyosodjon arról, jó helyen hagyja gépjárművét. Máskülönben drága
meglepetéscsomag landolhat a szélvédőn. Tehát, aki
autóba ül, ne csak a vezetésre legyen gondja, hanem
fokozottan figyeljen a megállásra is, hiszen, a hóval ellentétben, a büntetés tavaszra sem tűnik el.
SZI - BM
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Richard Férfi Divat

EMBLÉMÁZÁS

Kezdje Nálunk a vásárlást!
MI 30 PERC ALATT
FELÖLTÖZTETJÜK
TETŐTŐL - TALPIG!
ESKÜVŐRE:

Öltönyök, mellény szettek,
Ingek, cipők nagy választékban!

PÓLÓ

NAGY VÁLASZTÉKBAN!
Öltönyök, zakók, nadrágok
slim-ﬁtt fazonban is!

nagyker

Egyedi igénye, vagy
egyedi mérete van?

Várjuk régi és új ügyfeleinket!

nemzetközi
gépkocsivezető
kollégákat
keresünk siló- és
vegyi tartányos
nemzetközi
fuvarozásra.

Amit kínálunk:
Kiemelkedő bérezés
Pontos ﬁzetés, biztos cégháttér
Hosszútávú, megbízható munkalehetőség
Fiatal, jól felszerelt járműpark, teljes körű
szervizháttér
• Telephelyi indulás, telephelyi érkezés
• Folyamatos, max. 1,5 hetes járattúrák
• Vezetési és pihenőidők teljes mértékben
tarthatók. Nyugat Európai fuvarok,
de nincs Angol munka.

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

%

HŰTŐGÉPSZERVIZ

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

%%

AHÁNY ÉVES % %
%

383145

Richard Férﬁ Divat
Kazincbarcika, Egressy út 37.
Tel: 06-48/320-420

az Önök
szolgálatában

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

•
•
•
•

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

20 éve

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

GÁZKÉSZÜLÉKEK
javítása, beüzemelése
FLEXI CSŐCSERE garanciával.
Szűrös Ferenc
Tel.: 48/314-213, 30/856-1223

%%
%

%

%

383376

Folyamatosan
bővülő cégünkhöz



383164

 

Flandona Kft.

Elvárások:
• Minimum egy év nemzetközi vezetési
gyakorlat.
• GKI digitális tachográf kártya megléte.
• Tartányos ADR bizonyítvány megléte előny,
de nem feltétel (tanulmányi szerződés
keretén belül a cég támogatja a megszerzését)

383243



Kiválasztott szövetből akár a
saját méretére szabjuk öltönyét,
zakóját, nadrágját, ingét!
383494

Elérhetőségünk: Tel/Fax: 48/320-448
E-mail: info@lockvent.hu
Cím: Kazincbarcika,Gépész út 1.

383095

• minden típusú
pamut pólóra
• munkaruhára
• mezre
• esküvői szalvétára
• kocsikendőre
• teritőre
• továbbá egyedi ötletek
teljes megvalósítására
• grafikai tervezés

MINŐSÉGI FÉRFI
RUHÁZATOT KERES?

%

60 ÉV=%
%

60%

%
%
KCIÓ A %
A
!
Ó
I
C
K
A
IÓ!
IÓ!
%
C
K
A
!
IÓ! AKC
Ó
I
%
C
K
!A
Ó
!
I
C
Ó
I
K
C
A
K
IÓ!
%
CIÓ! A
K
A
!
%
Ó
!
I
C
Ft + redőny
IFtÓ % KEDVEZMÉNY
C
%
K
20.000
A
!
CIÓ59.!000AFtK+ redőny 15.000!FtAK85.C000
Ó
I
%
%
Ó
I
A!
C
Ó
A
SZEMÜVEGKERETEK
Ü
E
%
I
K
C
A
V
K
!
Ó
I
T
C
BÍ
AKC
ÁRÁBÓL. % 30 ÉV=
!
B
Ó
I
C
Ó
I
K
A
KC
CIÓ! A
SZ
C
K
S
Komplett
szemüveg
készítés
esetén
A
!
O
KCIÓ
AKCIÓ
GH
E
KCIÓ! A IÓ! AK
M
IÓ
KC
C
A
K
!
INGYENES ORVOSI SZEMVIZ S G Á LAT*
A
Ó
I
C
K
Rendel: Dr Hobaj Ildikó szemész főorvos /Kazincbarcika/ Bejelentkezés:
ejelentkezés: 06 30/206-3354
AK
!
Ó
I
C
Ó
K
I
A
C
Ft + redőny 32.000 Ft
0
!
.00
Ft
K
110
900
Ó
76.
I
KC
KCIÓ
A
!
Ó
I
www.ajtoablakmiskolc.hu
C
AK 06-30/525-60-91
KCIÓTel.:

ANNYI % %

%

Az akció 2016. december 01-től 2017. január 31-ig érvényes!

383483

AZ ABLAKOK EGYEDI MÉRETEKBEN IS RENDELHETŐK!

%

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

%

30%

>Fókusz Optika
ka 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

383483

210x150cm

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

210x240 cm

150x150cm

AJTÓ • ABLAK • REDŐNY-RELUXA • SZÚNYOGHÁLÓ!
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