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Kulturált kiszolgálás, korrekt ár, 
HOGY 6 FŐVEL is jól járjon; utazzon 

féláron!

JÁZMIN

TAXI
20/410-77001-4 főig  160 Ft/km

5 fő  180 Ft/km
6 fő  200 Ft/km
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HAJDÚSZOBOSZLÓ 2015. július 3., XXIV/27.

Barcika 06. hét

2017-ben hosszú időre bezár-
ta kapuit a műjégpálya Ka-
zincbarcikán. Hogy mi ennek 
az oka, arra keresünk választ. 
/3. oldal

Bezárt a műjégpálya

Vámos-Toros Napok

Sajóvámoson idén is megtar-
tották a szokásos télűző fesz-
tivált, ami egyben a böllérek 
örömünnepe is volt./5. oldal

Fo
tó

: S
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A szerelem ünnepén. 
A Valentin-napon kicsit még 
jobban szeretjük párunkat, mint 
a hétköznapokon. Legalábbis 
több figyelmet szentelünk neki. 
Lapunkban annak jártunk utána, 
hogyan tudjuk még szebbé tenni 
ezt a napot./3. oldal

FRISSEN SÜLTEK • HAMBURGEREK • GYROS • TORTILLA

Kazincbarcika,
Széchenyi út 91. 

kriglietelbar.hu
krigli-söröző     

PUB �  SÖRÖZŐ

Kazincbarcika,
Széchenyi út 91. Széchenyi út 91.

kriglietelbar.hui lb
krigli-söröző

PUB �  SÖRÖRÖRÖ ÖÖZŐKrigli Krigli 
Házhozszállítás:  48/820-386, 30/467-9659

Frissensültek széles
választékát kínáljuk 

kiszállítással és helyben 
fogyasztva is!

SZÉP kártyával, Edenred 
kártyával, bankkártyával 
otthonában is fi zethet 

futárunknál!

ÚJDONSÁGAINK FEBRUÁRTÓL:
pikáns karaj bundában•  1.290 Ft
juhtúrós sztrapacska•  950 Ft
kolbásszal töltött tarja rántva•  1.290 Ft
sátán vacsorája•  1.190 Ft
bolognai spagetti•  1.250 Ft
babgulyás •  890 Ft

SÜTEMÉNYEK:
Marlenka, baklava•  300 Ft

TOVÁBBI ÉTELEINK
VÁLTOZATLAN ÁRON:

Hamburgerek (15 féle, 3 méretben)•  500 Ft-tól
Gyros pitában•  610 Ft-tól
Gyrostál•  990 Ft-tól

Kazincbarcika, Egressy út 52./A (A Szent Rafael Gyógyszertár fölött, a régi Gösser helyén)

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

Gösser Pizzéria

Kazincbarcikán és vonzáskörzetében
kedvező árakkal, rövid határidővel!

KENÉZ LAJOS
06-30/644-60-97

Víz- fűtésszerelés,

dugulás-, hibaelhárítás
garanciával.

fürdőszoba felújítás,

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

KAZINCBARCIKA FATELEP
Szuhakálló futballpálya mellett

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

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

Kazincbarcika, Egressy út 39. 
(a K&H Bankkal szemben)

BELVÁROSI 
PÉNZVÁLTÓ
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Nyitva: H-P: 9-17-ig Szo: 9-12-ig
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KAZINCBARCIKÁN A
 LEGALACSONYABB KEZELÉSI

KÖLTSÉGGEL

VALUTA 
VÉTEL-

ELADÁS
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A SZEMÜVEGKERETEK
ÁRÁBÓL.
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A SZEMÜVEGKERETEK%%E%%A SZEMÜVEGKERETEK%ÜA SZEMÜVEGKERETEK

AHÁNY ÉVES 
ANNYI % 
KEDVEZMÉNY 

>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

Komplett szemüveg készítés esetén
Az akció 2016. december 01-től 2017. január 31-ig érvényes!

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

30 ÉV=
30%

ka Sajószentpéter, Bercsényi tér 1.

VVV II Z S G Á L A T *
ejelentkezés: 06 30/206-3354
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SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS

395 Ft/nap

ÉLIM Szolgálat
Nyugdíjasok, rokkantnyugdíjasok részére

4 féle menü, eldobható edény, házhoz szállítással.

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

HÁZÉPÍTÉS 
teljes körű kivitelezéssel,
CSOK felhasználással is!

Tel.:  06-30/584-85-88

Vállalunk továbbá szakipari 
épületfelújítási munkálatokat:
• kőműves 

munkák, 
•festés, 
•hőszigetelés, 

• gipszkarton 
szerelés, 

• hideg-meleg 
burkolás!

MEZÕGAZDASÁGI ÉS
KERTÉSZÁRUHÁZ

FESTÉK-HÁZTARTÁSI BOLT

VAKOLAT ÉS HÕSZIGETELÕ
KÖZPONT

TAPÉTA, HUNGAROCELL
SZAKÜZLET

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

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

Sajószentpéter, Kossuth út 200.

PUSKÁS JÁNOSNÉ

Tájékoztató közlemény!
Felhívjuk figyelmét, hogy a kéményseprőipari szolgáltatást  
2016. július 1-től kötelező megrendelni a 21/2016. (VI.09)  

BM. rendelet értelmében a közületi szektorban!
(cégek, intézmények, önkormányzatok, székhely, telephely,  

fióktelephelyként bejelentett lakóingatlanok)
Válasszon Ön is helyi megbízható kéményseprőipari céget!

Tel.: +36 46 596 396
Mobil: +36 20 999 6012

www.abakemeny.hu
encs@abakemeny.hu

Abakémény Kft.
3800 Szikszó,  

Pázmány P. tér 14. fsz/3.

20 éve a lakosság szolgálatában, 
jelenleg is 77 településen közszolgáltatóként!

Ha az önkormányzatok megbíznak bennünk, Ön miért ne tenné?!

Ne hagyja magát megvezetni!
Ne fogadja el a „házalók” ajánlatát!

Ne fizessen többszörös árat
ugyanazért a munkáért!

Kérjen árajánlatot az Abakémény Kft.-től!

Az Észak-Magyarországi régióban 22 jogpont irodában, Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyében 11 irodában működik ingyenes jogsegélyszolgálat. Munkavállalók, mun-
káltatók, és vállalkozások egyaránt igénybe vehetik az ingyenes személyes, telefonos, 
online, e-mailes jogi tanácsadást a munkajog, társadalombiztosítási jog, társasági-cég-
jog, adójog témakörökben. Új szolgáltatás az alternatív vitarendezés, döntőbírásko-
dás, melyet szintén ingyenesen vehetnek igénybe az érdeklődők. 
JOGpont irodák:

INGYENES JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT
és alternatív vitarendezés 

GINOP-5.3.3.-15-2015-00002

Dr. Bratu Tamás  3860 Encs, Petőfi u. 62.  szerda: 14:30-18:30
Dr. Iván Zsolt  3752 Szendrő, Hősök tere 1.  szerda: 14:00-19:00

További információ, jogpont irodák elérhetősége,
az ügyfélfogadás rendje:

www.jogpontok.hu
Ingyenesen hívható Zöld szám: 

06-80-77-88-00
E-mail: jogpontok@kisosz.hu

Infó: www.bogacsitermalfurdo.hu   06/49 534-410
www.facebook.com/bogacsitermalfurdo.hu   
„BOGÁCS AHOL NEM CSAK A FÜRDŐZÉS ÉLMÉNY!”

Február 11-én 
szombaton 

„A MEGÚJULT BOGÁCSI GYÓGY- ÉS STRANDFÜRDŐ 
ÉS SZÁLLÁSHELYEI EGÉSZ ÉVBEN VÁRJA A VENDÉGEIT!

„Valentin-napi 
zenés éjszakai 

fürdőzés”
Dj BB-vel!

Folyamatosan 
bővülő cégünkhöz 

nemzetközi 
gépkocsivezető

kollégákat 
keresünk siló- és 
vegyi tartányos 

nemzetközi
fuvarozásra.

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

  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)
 
  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.

Takarítás

- szőnyeg-, kárpittisztítás
- atkátlanítás - lépcsőház-takarítás

Hívja 
Andreát!

Tel.:  06-70/398-9233
03-70/398-9234
06-70/398-9218

SZŐNYEGTISZTÍTÁS
Új technológiával, 

24 órás vállalási idôvel
10 m2 alatt 1100 Ft/m2/db
10 m2 felett 1000 Ft/m2/db

K.barcikai lakosoknak szállítás ingyenes!

Kazincbarcika, Építők útja 31.

lomtalanítás, takarítás, fertőtlenítés
EXTRÉM TAKARÍTÁS: 

Cégeknek, intézményeknek,
magánszemélyeknek

TAKARÍTÁST VÁLLALUNK!

MIRA-
FRESH 

KFT.

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

Hűtőgépek, klímaberendezések 
javítása, beüzemelése, telepítése

Háztartási gépek javítása

HŰTŐGÉPSZERVIZ

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

h–p.: 9.00–17.00, szo.: 9.00–12.00Hitelügyintézés!
Akció 2017. január 25-tõl,  

a készlet erejéig tart!SZEKRÉNYEK, GARDRÓBOK, 
KISBÚTOROK, KONYHABÚTOROK, 

KÁRPITOS GARNITÚRÁK 
ÉS MINDENFÉLE BELTÉRI 

LÁMPÁRA 

10-50% 
KEDVEZMÉNY.

Lengyel szén 
(6500 kcal,  7%
hamutartalom) 

folyamatosan kapható! 
Tel.: 06-30/415-2428
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Sakkbajnokság. Sakk körzeti diákolimpiai döntőt játszot-
tak Kazincbarcikán az Ádám Jenő Tagiskolában február máso-
dikán a helyi és környékbeli általános iskolások. Az első helyen 
végzett tanulók a megyei döntőbe jutottak, amelyet február 20-án 
rendeznek a Kazincbarcikai Sportközpont Munkacsarnokában. 
Forrás: opont.huSzuper ügyek

Bon-bon, rózsa, gyű- ■
rű, szép szavak. Általá-
ban ezek a legkelen-
dőbb Bálint-napi ter-
mékek. Ám az oxitocin, 
a romantikus érzelmek 
hormonja, képes tágí-
tani képzeletünk hori-
zontján.

A szerelemről beszélni 
konkrét példa nélkül, kicsit 
olyan, mintha a trójai hábo-
rúból kihagynánk Paris her-
ceget és Szép Helénát. Vagy 
a falovat. Ennek kapcsán be-
szúrnánk egy a témához csak 
lazán tartozó, de annál vic-
cesebb érdekességet, még-
pedig azt, hogy az amerikai 
egyetemi futballigában az 
UFC Trojans, magyarul tró-
jaiak csapata az év eleji iga-
zolási szezonban megvásá-
rolt egy fiatal játékost, akit 
Josh Falonak hívnak. Szóval 

a trójaiak egy Faloval akar-
nak erősíteni. 

Csodálkoztak is, hogy mi-
ért mosolyog ezen minden 
magyar származású ember. 
Lehet ez az egész véletlen, 
de vehetjük a geget egyfaj-
ta ajándéknak is a sors ré-
széről, amiért így, Valentin-
nap közeledtével efféle tréfás 
emléket állított a világ egyik 
legismertebb szerelmespár-
ja előtt.

És ha már a trójai hábo-
rút kirobbantó mátkapár-
ról beszélünk, nem mellé-
kesen meg kell említenünk, 
hogy Paris a szerelemért egy 
aranyalmát adott cserébe, egy 
olyan mítikus gyümölcsöt, 
amire még a leghatalmasabb 
istennőknek is fájt a foga. 

Ebből kiindulva, hogy to-
vábbra is a görögöknél ma-
radjunk, Demoklész kardja-
ként lebeg felettünk a kérdés: 

Ön mit ajándékoz kedvesének 
Valentin-napra? A labda, illet-
ve az alma, fel van dobva!

Zsolt (31)
Valentin-napkor bálba me-

gyek, de sajnos nem a párom-
mal. A kollégáimmal tarunk 
céges rendezvényt, amin 
szervezőként dolgoznom 
kell, így nem lenne célsze-
rű a kedvesemet is vinni. A 
párom megérti a dolgot, de 
azért nem szeretném, hogy 
elhanyagolva érezze magát, 
így még hétfőn meglepem egy 
gyertyafényes vacsorával!

Viktor (22)
Egy kedves költő  ismerő-

sömnek éppen aznap lesz 
önálló estje, így oda vagyok 
hivatalos. A szerelmem-
mel nem is nagyon erőltet-
jük ezt a Valentinozást. Úgy 
gondoljuk, azt a pénzt, amit 

ajándékra költenénk, fonto-
sabb helyekre is tehetjük. 
Szeretni meg minden nap 
szeretjük egymást.

Ágota (32)
Tavaly egy gyönyörű fül-

bevalót kaptam a páromtól, 
mivel azon az éven voltunk 
öt évesek. Én nem vásárol-
tam neki ilyen értékes dol-
got, de úgy gondoltam, idén 
pótolom ezt a hiányosságot, 
így befizettem magunkat egy 
romantikus wellnessezésre. 
Úgy érzem, a legjobb, amit 
adhatok neki most, egy kis 
nyugalom, és némi kettesben 
töltött idő.   SZI 

Célkeresztben a szerelem, a Valentin-nap
Egy magas, szőke, karcsú nő 
lépegetett előttem az utcán, 
kerülgetve a megolvadt hóku-
pacokat. Mivel majdnem talpig 
fehérben volt ezért kicsit rá is 
csodálkoztam. Láttam magam 
előtt, ahogy az édesanyja reg-
gel moroghatott, hogy minek 
vesz fehér hótaposót ebben a 
sáros lével ellepett utakra. A 
fehér kötött sapkája alól kivil-
lant szőke, két csurkába fonott 
haja, hosszított steppelt dzse-
kijét derékban egy gumis övvel 
fogta össze. 
A jelenetre valószínű nem emlé-
keznék ilyen részletesen, ha rá 
egy órára nem jött volna szem-
be velem ugyanaz az ember. A 
magas, szőke, karcsú nő csep-
pet sem volt fiatal. Vékony arca 
beesett és életunt volt, bőréből 
ítélve olyan hatvan pluszra tip-
peltem. Az első gondolatom az 
volt, milyen szerencsés, hogy 
megőrizte sudár alakját. Min-
den ruhadarab, ami rajta volt 
– beleértve a frizurát is – a ti-
zenévesek stílusára hajazott. 
De a nő kisugárzásából még-
sem áradt ez a fiatalság, inkább 
diszharmóniát éreztem.
Azt tudjuk, minden kornak fon-
tos kifejező eszköze volt a ru-
házat. Évszázadokon keresztül 
megkülönböztetve a szegényt 
és gazdagot, a falun és a város-
ban élőt, és nemzetek tagjait 
egymástól. A divattal pedig el-
indultunk az önkifejezés útján, 
hiszen a magunkon viselt dara-
bokkal üzentünk és üzenünk is a 
világnak. Ha meglátunk valakit, 
abban a bizonyos első benyo-
másban, ami alapján automati-
kusan sorolja az agyunk a meg-
felelő skatulyába az illetőt nagy 
szerepet kap a külső megjele-
nés. Az ápoltság, az elhanya-
goltság, a harsányság, a szo-
lidság a másodperc tört része 
alapján teszi a másikat szimpa-
tikussá vagy unszimpatikussá.
A külső megjelenésre nemcsak 
a divat, hanem kommunikációs 
iparág is épült. A szavak nélkü-
li beszéd, a metakommunikáció 
ugyanis fétissé vált a mai vilá-
gunkban. Mert mindenki úgy 
gondolja: a jó ruha és márkás 
ruha egy olyan jól szabott álarc, 
ami felemeli és sikeressé teszi 
– pénzben, kapcsolatokban – a 
viselőjét. Persze azért sokszor 
kilóg a lóláb. Mert hiába emel-
jük le a polcról hatvanévesen 
a huszonévesek divat cucca-
it, ha nem tudtuk magunkban 
megőrizni fiatalkori énünket. Ha 
feladtuk, ha megkeseredettek, 
életuntak, cél nélküliek és bol-
dogtalanok lettünk, nincs az a 
ruha ami fiatallá varázsol, akár-
hogy erőlködünk is.

SZI – Maros Éva

RÚZS

A külső

Bezárta kapuit a műjégpálya Kazincbarcikán
Nemrégiben írtunk  ■

cikket arról, hogy mi-
lyen élvezetes sport is 
télen a korcsolyázás.

Latolgattuk azt is, hogy Ka-
zincbarcikán vajon meddig 
és milyen körülmények kö-
zött látogathatják a műjeget 
a siklani vágyók. Úgy látszik 
valamit megéreztünk, hiszen 
a Kazincbarcikai Jégpálya 
Facebook-oldalán nemrégi-
ben olvashatóvá vált, hogy 
január 29-én végleg bezár 
az intézmény. Mielőtt valaki 
akármilyen politikai cselszö-
vést, klímaváltozás-elméletet 
találna ki, vagy eszébe jutna, 
hogy talán a nyári sportok 
szerelmesei hackelték meg a 
projektet, szólunk, ne is fára-
dozzon. A műjégpályát üze-
meltető cég vezetője, Szatmá-
ri Gergő szerint a bezárás az 
állandóan szigorodó jogsza-
bályokra vezethető vissza. 
Azt is be kell ismerni, hogy a 

kazincbarcikai volt az utolsó 
ammóniás hűtőközeggel mű-
ködő pálya, tehát a modern 
kor kívánalmainak, sem felelt 
már meg, így semmilyen ál-
lami, vagy uniós támogatást 
nem lehetett igényelni rá. 

Nyilvánvaló, hogy ezáltal 
igencsak beszűkül a téli spor-
tokra kínálkozó lehetőségek 
száma a városban, és ezt fő-
leg a Kazincbarcikai Ördögök 
SE jégkorongozóit érintheti 
kellemetlenül. Azonban az is 
igaz, hogy a műjeget az utób-
bi években egyre kevesebben 
látogatták. Hogy ennek mi 
lehet az oka, nem tudjuk. Hi-
bás marketing, érdektelen-
ség, esetleg a felgyorsult élet? 
Jobban esik már a számítógép 
előtt szemlélni a világot, mint 
megélni a dolgokat? Érdeke-
sebb egy jegesmedve a kép-
ernyőn, mint a valódi csúsz-
kálás a jégen? Bár a kérdés 
tényleg költői, azt azért be 

kell látni, hogy a fogyasztók 
hiányával is lehet magyaráz-
ni bizonyos termékek és szol-
gáltatások megszűnését. A 
rúd pedig igencsak rájár a téli 
sportokat favorizáló létesít-
ményekre az idén. Gondol-
junk csak a felkapott videó-
ra, ahol egy riporter szerette 
volna kipróbálni az alföldi 
Himaláját, ami egy 37 mil-
lió 380 ezer forintból épült 
szánkódonb, és a világ leg-
magasabb hegyét mintázza  
az Alföldön. A domb 8,8 mé-
ter magas, 125 méter hosszú, 
17 méter széles. Mondhatni, 
hogy Sanyi bácsi a pincétő 

lefele jövet na-
gyobbat csúszik, 
ha megbotlik a 
csizmaszárában, 
de a legizgalma-
sabb dolgot még 
nem említettük a 
projekt kapcsán: 
télen zárva tart. 

Állítólag az érdektelenség 
miatt. Persze nem gondoljuk 
úgy, hogy a barcikai jégpálya 
és az alföldi szánkódomb ese-
tében érdemes bármilyenfajta 
párhuzamot állítani, hacsak 
azt nem, hogy mind a kettőre 
kisebb igény volt, mint ami-
re számítani lehetett. Pedig 
a sport jó. Télen is. Aki ked-
vet kapott a korcsolyázáshoz 
hirtelen, az se csüggedjen el 
nagyon. Az üzemeltető cég 
szerint van rá némi esély, 
hogy bizonyos technikai újí-
tások után a műjégpálya új-
ra kinyissa kapuit a jövőben. 
                                SZI - BM
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Női-Férfi fodrász Pogonyi 
Szilvia 06-20/920-8058. Fes-
tés, melir, vágás, dauerolás, 
hajhosszabbítás, fonások. 
Cím: Prímavéra Szépségsza-
lon, Kazincbarcika, Szabad-
ság tér 7.

SzolgáltatáS kereSéS
kisegítő hölgyet keresek napi 1 órás házi-
munkára. Tel.: 06-48/788-626.

á l l á S

alumínium hegesztésében jártas AFI 
hegesztőket keresünk Budapesti munka-
végzésre. Jelentkezni: 8-16 között. Tel: 
20/440-8355.

ausztriai Nightclub hostess munkára 
keres csinos lányokat 19 éves kortól, top 
keresettel. Tel.: 00-43-664-599-96-95, 
06-30-313-35-16

I n g a t l a n
kazincbarcikán frekventált helyen vál-
lalkozásra, raktározásra, építkezésre alkal-
mas tehermentes ingatlan eladó, közművel, 
ipari árammal. Tel.: 06-70/511-7965.

H á z ,  H á z r é S z  e l a d á S
kulcslyukas ház teljesen felújítva a 
Barabás utcában eladó. Érd.: 06-20/487-
2308.

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.

Felsőtelekes központjában csalá-
di ház kiadó vagy eladó esetleg cse-
re Sajószentpéteren vagy Kazincbarci-
kán értékegyeztetéssel. Tel.: 06-70/421-
5128.

Sajószentpéteren, kitűnő helyen, áron 
alul, sürgősen eladó két szintes, 125 m2 
családi ház, rendezett telken. 13MFt. 
30/336-7663

Sajószentpéteren, 91 nm 3 szobás csa-
ládi ház garázzsal, melléképületekkel, 842 
nm telken eladó. Ár: 4.99 M Ft Tel: 0670-
701-2271

l a k á S e l a d á S

eladó 20 szobás 56m2-es -, III.emele-
ti erkélyes, jó állapotú lakás a Pollackon 
5,5M Ft-ért. Tel.: 06-20/573-6019.

kazincbarcikán Kórházhoz közel 51m2-
es I.emeleti 1,1/2 szobás lakás eladó.: Tel.: 
06-20/529-1182

kazincbarcikán 2 szobás lakás az Árpád 
fejedelem téren eladó. Tel.: 06-70/319-
0869

Miskolcon 1,5 szobás III. emeletes 
37m2es nagy erkélyes lakás eladó. Tel.: 
06-30/434-5312

ormosbányán 2szobás társasházi lakás 
eladó 2,8millióFt 06-30/852-3784

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

építők útján 37m2es garzon lakás eladó. 
Tel.: 06-20/593-9053.

Sajóbábony Széchenyi utcán, tégla falaza-
tú, gáz fűtéses 1. emeleti, 36 nm 1 szobás 
lakás eladó, 40 Év alattiaknak: 800.000.- 
Ft-os Önkormányzati támogatással.  Ár: 2.6 
M Ft Tel: 0670-701-2271

Ha a 
Kazinbarcikai 
Szuperinfóba

ügyfélszolgálatunkon 
 feladja apróhirdetését 
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harmadik apróhirdetését 
AJÁNDÉKBA* KAPJA!

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!

Válassza a Szuperinfót, hogy a 
hirdetése a legtöbb olvasóhoz eljusson!

�� 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

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

Jókai téren felújításra szoruló 2 
szobás gázfűtéses lakás alkalmi 
áron eladó! 06-70/315-34-86
Azonnali készpénzfi zetéssel vásá-
rolok 1 + 2 félszobás, vagy 3 szobás 
lakást Kazincbarcikán!
 Tel.: 06-70/315-34-86
Albérletbe kiadó egy nagyszobás 
lakás Városközpontban! Tel.: 
06-70/315-34-86 
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Kazincbarcikai étterembe 
SZAKKÉPZETT SZAKÁCSOT 

és FELSZOLGÁLÓT 
keresünk!

Tel.: 06-70/379-0545 38
42

34

Egyedi csokoládé fi gurák 
kézi csomagolásához, 
kézügyességgel 
rendelkező 
munkavállalókat 
felveszünk. 

Érdeklődni: 
06-30/663-02-54, 

06-48/525-278
info@linga.hu

38
45

68

38
38

30

A sajószentpéteri Láng Pizzéria 
Szakács-pizza szakácsot keres!
Állandó foglalkoztatás, teljes munkaidő, 

végzettség nem feltétel!
Akár pályakezdők is jelentkezhetnek!

Pizza készítésben való jártasság 
előnyt jelent! Érd.: 20/627-6499

l a k á S k e r e S é S
kazincbarcikán keresek eladó 3 szobás 
(73m2) lakást. Tel.: 06-30/899-9832.

a l b é r l e t e t  k e r e S
albérletet keresek március 1-től. Mini-
mum 1,5-2 szobást. Tel.: 06-70/231-
5403.

g a r á z S
garázs eladó a Tavasz úti garázssoron 
Tel.: 06-20/529-1182.

J á r M ű  a l k a t r é S z

Suzuki Wagon R+ EGR szelep, 
igényesen felújított, 6 hónap 
garanciával 16E Ft, csereda-
rab esetén csak 12E Ft. Utánvét 
megoldható. Tel.: 06-20/226-
9169.

á l l a t
terményen hizlalt hús sertések eladóak. 
Tel. :06-30/366-9932.

Terményes hízók eladók. Tel.: 
06-30/366-9932

tojótyúk egyéves, nagyon szép barna tol-
las, kiválóan tojó, 599 Ft/db. áron ingye-
nes házhoz szállítással rendelhető. 06/70-
240-13-31

Vörös tojótyúk házhoz szállítva 650,-Ft/
db. Tel.: 06-20/204-2382

10 hónapos beagle fiú kutya eladó. Érd.: 
06-30/330-7199.

e g y é b  e l a d á S

Akciós,-hasított tüzifa szám-
lával: 13 EFT/m3 kiszállítással 
hétvégén is. Tel.:06-70/561-
3996.

Eladó bükk,tölgy tüzifa kalo-
dába rendezetten rakva 11500.-
FT/m3 (kaloda) Tel.: 06-20/933-
7465.

Tüzifa, konyhakészen eladó 
bükk-tölgy vegyes, kalodában 
13E FT/m3. 06-70/606-5247, 
06-20/468-4804. 

Szorosan sorbarakott, kalodás tüzifa 
12000Ft/m3.számlával. Garantált minő-
ség, mennyiség.Tel.:06-20/541-8861

Februári tűzifa akció tavalyi áron! Kaloda 
80x80x130m ár: 13000Ft-14500Ft-ig Ter-
mékeink kb. 10hónapos kitermelés, akác, 
tölgy, bükk Fuvar mennyiségtől, függően 
ingyenes házhoz szállítás! Akár 24 órán 
belül fuvarunkat teljesítjük.80x80x130-
as kaloda Ár: 14500 FtÖmlesztett m3 ár: 
15500 Ft-16500 Ft. Hívjon bizalommal! 
Tel.:30/752-1650

kalodás tüzifa, ingyen házhozszállítva 
11.500Ft/m3. 06-30/875-1174.

konyhakész, ömlesztett, kalodás tüzifa, 
kiszállítással 12500FT/m3. Szén kapható. 
Tel.:06-20/467-8539, 06-20/467-8839.

rendelhető kalodás és ömlesztett kony-
hakész hasított tűzifa. Jelenlegi terméke-
ink: száraz minőségi törzsfa, tölgy, bükk, 
akác. Kiszállítás több helyre és településre 
megoldható. Szállítás mennyiség függvé-
nyében ingyenes. Kaloda 1mx1mx1xm ár: 
14500 Ft Üzemi ömlesztett ár: 17500 Ft /
m3 Hívjon bizalommal: 20/512-6628

tűzifa erdészettől 6 m3 ömlesztve kony-
hakészen 345x215x83 raktérben. Érd: 
06-30/964-9571.

zanussi felülfagyasztós használt hűtő 
17000.-Ft-ért eladó.(220/50L). Tel.: 
06-20/340-0946.

kalodás tüzifa eladó 15EFT/m3. Tel.: 
06-30/798-8490.

eladó használt szekrénysor, 5 részes, vilá-
gos színű, megkímélt. Irányár: 50EFt. Tel.: 
06-70/204-7321.

155/70R 13 nyári gumiabroncs 
és némakacsák eladóak. Tel.: 
06-30/472-6331

akció! Tüzifa az erdészettől eladó. 
Tel:70/532-20-21.

e g y é b  k e r e S é S

Antik bútort, porcelánt, fest-
ményt, pipát, játékot, köny-
vet, vásznat, ezüstöt, órát, 
fegyvert, érmét, katonai-népi-
egyházi tárgyat, teljes hagya-
tékot vásárolok korrekt áron. 
Kérem hívjon bizalommal! 
Ingyenes kiszállás becsületes 
értékbecslés. 06-30/486-3578

dunnát, párnát, komplett hagyatékot 
veszek, hívásra házhoz megyek. Érd.: 
06-30/233-2199

gyűjtő, szakképzett műtárgybecsüs, 
magas áron vásárol régiséget, bútort, fest-
ményt, porcelánt, ezüsttárgyakat, hagya-
tékot.  Tel: 06-46/348-436, 06-20/388-
7997.

Magas áron vásárolok festmé-
nyeket, porcelánokat, benzin-
biztonsági lámpát, régisége-
ket, hagyatékot, felhúzós kar-
órát-zsebórát. Tel.: 06-20/247-
1538.

Vásárolok használaton kívüli hagyomá-
nyos tárcsás mosógépet és centrifugát. 
Tel.: 06-20/593-6999.

Co hegesztő gépet keresek megvételre 
reális áron. Tel.: 06-70/532-2021.

Vásárolok készpénzért régi bútorokat, 
dunnát, párnát, házi szőtteseket, zsákot, 
népviseleti ruhákat, hagyatékot. Tel.:06-
70/217-3347

ezüst, platina, palládium paszta, nitrát, 
forrasztópálca, amalgám, érintkező pogá-
csa felvásárlás minden formában, ezek 
ötvözeteit. Tel.:06-20/923-4251

S z o l g á l t a t á S t  k í n á l
Idősek, betegek gondozását, felügye-
letét vállalom, csak Kazincbarcikán. Tel.: 
06-20/522-3074.

Lelassult a gépe? Sokáig tölt a 
Windows? Vállalom számítógé-
pek javítását, telepítését, prog-
ramok, 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.

Víz, gáz fűtés szerelés, hiba illetve 
duguláselhárítás, gázkészülékek szerelé-
se, javítása garanciával. Tel.: 06-20/628-
5085.

beugrós pizzafutárt keresünk szombati 
napokra. Tel.: 06-70/773-3792.

dániába keresünk tapasztalattal rendel-
kező mezőgazdasági munkásokat, trak-
torosokat, tehenészeket, sertésgondo-
zókat (háztáji vagy üzemi tapasztalattal). 
Alap angol nyelvtudás feltétel. Jelentke-
zés: 06-70/949-0400,adrienn.paloczy@
andreasagro.com  www.andreasagro.com

gyakorlott villanyszerelőket keresünk 
Budapesti munkavégzésre. Fizetés: nettó 
200.000 Ft-tól. Tel.:06-20/409-0094

Víz, gáz, központi fűtés szere-
lőt, csőszerelőt felveszek. Tel.: 
06-30/983-9521.

213.000 Ft bruttó fizetés, ingyen szál-
lás, előleg megoldott. Sárvárra betaní-
tott munkásokat keresünk több műsza-
kos munkarendbe. Érd.: 06-20/224-0242, 
06-30/791-0950

gyakorlattal rendelkező, önállóan dolgoz-
ni tudó autószerelőt keresünk. Jelentkezni 
az autoszerelomuhely75@gmail.com ema-
il címen lehet.

Betanított munkásokat kere-
sünk folyamatos munkavég-
zésre Kazincbarcikán. Tel.: 
06-48/512-907.

kazincbarcikai zöldségesbe keresünk 
azonnali kezdéssel szakképzett eladót. 
Tel.: 06-70/365-4776.

Sajószentpéteri optikába 
keresünk szakképzett látsze-
részt, 8 vagy 4 órás munka-
körbe. Jelentkezni fényképes 
önéletrajzzal az alábbi email 
címen lehet: fokuszoptika1@
gmail.com

Kertváros és Herbolya terü-
letére napilap terjesztéshez 
kora reggeli órára kerékpá-
ros kézbesítőt keresünk. Tel.: 
06-30/919-1085.
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Közelítő tél. Aki a szekrénybe akasztotta a nagykabátot, az 
kicsit korán tette azt. Bár havazásra mostanság nem lehet számítani, 
a jövő héttől fokozatosan visszatér a fagy. Az előrejelzések szerint, 
míg hétvégén némi napsütésre lehet számítani, hétfőn a hőmérséklet 
a -15 fokot is elérheti. Szuper ügyek

Fellendülőben van  ■
az idegenforgalom 
Tiszaújvárosban. A für-
dő-, sport- és rendez-
vényturizmus mellett 
ebben jelentős szere-
pet játszik a gazdasági 
élethez kapcsolódó 
úgynevezett hivatástu-
rizmus is. 

A turizmus Európa szá-
mos országában, így Ma-
gyarországon is erősödött 
az elmúlt években. A 2015-
ös rekordév után 2016-ban 
ismét csúcsot döntött ha-
zánkban az iparág: 2016. 
novemberéig 25,9 millió 
vendégéjszakát regisztrál-
tak, amely 6,5%-kal több az 
előző év azonos időszaká-
hoz képest.

Egyértelműen érezhető 
a fellendülés

A turizmus fellendülése 
Tiszaújvárosban is egyértel-
műen érzékelhető, az elmúlt 
hat évben megduplázódott 
a településen eltöltött ven-
dégéjszakák száma. A város 
idegenforgalmi szempont-
ból legvonzóbb attrakciói: 
a Gyógy- és Strandfürdő, 
a Sportcentrum, valamint 
a legnagyobb érdeklődés-
nek örvendő rendezvény, a 
Triatlon Nagyhét. 

A számok tükrében
A tendencia és az érdek-

lődés elsősorban a számok 
tükrében pontos és érde-
kes. 2016-ban rekordot 
döntött a vendégforgalom: 

a Központi Sta-
tisztikai Hivatal 
adatai szerint a 
Tiszaújvárosba 
érkező vendé-
gek 2016 novem-
beréig 73.640 éj-
szakát töltöttek 
el a kereske-
delmi szállás-
helyeken, ami 
közel 35%-os 
növekedést je-
lent az előző év 
adataihoz ké-
pest A vendégek 
többsége – mintegy 65%-a 
– külföldi volt, az átlagos 
tartózkodási idő 3,6 napra 
emelkedett. 

Az erősödő kereslet nem 
csak az előbb felsorolt 

vonzerőknek tulajdonítha-
tó, jelentős szerepe van a hi-
vatásturizmusnak is. 

A befektetőbarát kör-
nyezetnek, az önkormány-
zat vállalkozásbarát dön-
téseinek köszönhetően a 

településen működő vállala-
tok, valamint a folyamatban 
lévő beruházások is nagy-
mértékben hozzájárulnak 
az idegenforgalmi mutatók 
pozitív alakulásához. 

SZI - BGy

Növekvő vendégforgalom Tiszaújvárosban

A téli vigadalmak- ■
ban egy dolog közös ál-
talában: a malacok el-
vesztik a fejüket. 

Hogy miért nem szokás 
nyáron disznót vágni? Töb-
bek között azért, mert a hur-
kába jobban illik a gersli, 
mint a légy, a szúnyog, vagy 
egyéb rovarok. Másrészről az 
sem árt, ha a frissen bontott 
disznó nem fő meg egyből az 
asztalra kitéve a nagy meleg-
től. A harmincöt fokos hőség 
ugyanis nem tartósít. Így te-
hát a féldisznó körül molyoló 

emberek képe nem csak a pá-
linkás demizsonnal, de a tél-
lel is egybeforrt. Nem csoda 
tehát, hogy Sajóvámoson a 
disznóvágást összehozták a 
télűzéssel. Három évvel ez-
előtt ugyanis a település bele-
fogott egy téli gasztronómiai 
rendezvény megszervezésé-
be, amelynek a Vámos-Toros 
nevet adták. A rendezvény 
nem csak azért érdekes, mert 
tükörfordításban körülbelül 
annyit tesz spanyolul, hogy 
„irány a bikafutatás”, hanem 
azért is, mert a rendezvény 

mára a térség legnagyobb 
télűző fesztiváljává nőtte ki 
magát.

Régebben írtunk arról, 
hogy mostanság divatos, 
hogy mindennek van feszti-
válja, a baracknak a kolbász-
nak, a pincének, a fánknak, 
és számos más, szinte hi-
hetetlen ételnek, tárgynak, 
vagy fogalomnak. A böllér-
fesztivál sem új keletű do-
log, ahogy a tavaszvárás sem, 
együtt azonban üde színfol-
tot varázsolnak a színes ka-
valkádok kavalkádjába. A 
rendezvény ügyesen integ-
rálja a tradicionális hagyo-
mányokat a modern kultu-
rális események közzé. Az 

erőfeszítések meghozták 
gyümölcsüket, mivel a fesz-
tivál napján az érdeklődők 
szépen megtöltötték a Szőke-
kastély előtti teret. A nap fo-
lyamán több ezren látogattak 
ki a Vámos-Toros fesztiválra. 
A korán kelők a hajnali disz-
nóvágás rejtelmei mellett azt 
is megtudhatták, hogy mi is 
az a „fogópálinka”. A rendez-
vény kezdetén nyolc csapat, 
nyolc disznót vágott le. 

Váradi Lajos polgármester 
elmondta, hogy a csapatokat 
a helyi kulturális-, egyházi-, 
sport szervezetek adták, és az 
önkormányzattól támogatás-
ként kapták az élő állatot az-
zal a feltétellel, hogy azokat 

a fesztiválon kell feldolgozni 
ízletes falatokká, és az érté-
kesítésből befolyó összeggel 
szabadon rendelkezhetnek.

Azonban sértés lett volna, 
ha csak a sertésé a főszerep 
egy hagyományos télűző mu-
latságon, így sor került pálin-
ka- és pogácsaversenyre is. 

A nap folyamán bírálták 
el a pálinka- és pogácsa 
verseny nevezéseit. A pá-
linkaverseny szakértői zsű-
ri elnöki tisztére, Demeter 
Zoltán országgyűlési képvi-
selőt kérték fel a szervezők, 
majd a nehéz döntések meg-
hozatala után, Sajóvámos 
polgármesterével, Váradi 
Lajossal kiosztották az ok-
leveleket. A kések sercegé-
sét és a pogácsák roppanását 
Balázs Fecó, a Miskolci Illés 
EmlékZenekar és az Agyag-
banda kísérte. Akinek pedig 
volt némi dícsérő mondan-
dója a rendezők felé, az, kis 
humorral élve, nyugodtan 
böllérre ereszthette. 
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Kos - Végig kell türelmesen 
hallgatnia a másik felet ahhoz, 
hogy valóban megértse az 
álláspontját. A lényeg ugyanis 
éppen azokban a fél szavakban 

rejtőzik, amiket olyan nehezen tud kimon-
dani. Ez a hozzáállás mind a munkában, 
mind a párkapcsolatban kifizetődő lehet az 
Ön számára mostanság.

Bika - A csillagok állása igazán 
kedvező energiákat sugároz 
Ön felé. Határozott fellépé-
sével és pozitív kisugárzásával 
most azokat a problémákat is 

orvosolhatja, amelyek megoldása eddig 
gondot jelentett. Azonban nem szabad 
siettetni semmit. A párkapcsolat terén is 
sikeres lehet ez a hét.

Ikrek - A következő időszakban 
úgy érzi, a család és a munka-
hely között kell választania. Jó 
tanács: ne tegye! Ha a sok teher 
meg is viseli, akkor is hagyjon 

időt magának, ne tegyen olyan lépéseket, 
amiket megbánhat. Az égi konstellációk 
jelenleg nem kedveznek Önnek, de ez 
nemsokára változik. 

Rák - Alkalma nyílik a zűrös 
ügyei rendezésére. Ha nem is 
olyan eredményeket ér el, ame-
lyek látványosak, de rendezni 
tudja a kapcsolatait, és végre 

ismét nyugalom köszönt Önre. Hosszú 
távon pedig mindenképpen hasznos, ha 
megteremt egy olyan környezetet, ahol jól 
érzi magát.

Oroszlán - Keressen olyan fel-
adatokat, amelyek felmutatható 
eredményekkel járnak. Szük-
sége van ugyanis arra, hogy a 
környezetében élők elismerjék 

a teljesítményét és közben bebizonyítsa 
azt is, egyedül képes boldogulni. Az aka-
ratereje nagy, de azért ne higgye, hogy 
nincs szüksége másokra.

Szűz - Ezen a héten egy 
új életérzés, ötlet, idea keríti 
hatalmába és ennek is kez-
di szentelni az életét. Ehhez 
párosul a felfokozott szabad-

ságvágy is, ami új kalandokba és kihívá-
sokba kergeti. Nyitottá válik új dolgokra. 
A munkakörétől függ, hogy mennyire 
engedik szárnyalni. 

Mérleg - A héten a csillagok 
nem könnyítik meg a dolgát és 
nehéz döntéseket kell meghoz-
nia. Valószínűleg lesz is része 
egy-két kellemetlen élmény- 

ben, de ne aggódjon, komolyabb prob-
lémákkal nem kell szembenéznie. Szeren-
cse, hogy a szerelmi élete rendezett, így 
számíthat majd párja megértésére.

Skorpió - Itt a megújulás ideje, 
először az érzelmi életében 
lásson hozzá! Plútó bolygó 
segíti megszabadulni a rossz 
szokásaitól. Ne várjon azon-

nali javulást, az eredmény a befektetett 
munkáján múlik. Érdemes lenne kicsit 
foglalkozni olyan dolgokkal, amiket 
mostanság hanyagolt.

Nyilas - Ez a hete nem a nyuga-
lomról és kiegyensúlyozottság-
ról szól. A gondjai sajnos nem 
új keletűek és a megoldásához 
türelemre és komoly önismeret-

re van szüksége. Ha úgy érzi, hadilábon áll 
a szerencsével, az csak annak a jele, 
hogy kimerültek az energiakészletei! Ideje 
feltöltődni!

Bak - Ez a hét szerelem és 
párkapcsolat terén a legjob-
bakat ígéri! A szinglik rátalál-
hatnak a nagy szerelemre, 
míg a párkapcsolatban élők 

előreléphetnek és akár meg is állapodhat-
nak. De kétségkívül erősebb lesz a kap-
csolatuk, mint valaha és ennek valamilyen 
módon jelét is adják majd.

Vízöntő - Kicsit akaratosabb, 
harciasabb lesz a napokban, de 
csak olyan értelemben, hogy 
semmit sem hagy vagy enged, 
hanem ha kell, akkor erővel, de 

mindent véghezvisz vagy elintéz. Ebben 
Mars vezeti és még önmaga is meglepődik 
saját kurázsiján. A szerelem terén azonban 
maradjon gyengéd!

Halak - Változatosságra vágyik, 
de nem meri mondani a ked-
vesének, nehogy megbántsa. 
Akkor legalább próbálja meg 
vele éreztetni vagy egy-két  

programra elrángatni. Egyébiránt nem 
kell izgulnia, hiszen most élete minden 
területe könnyen halad. Azonban ezért is 
meg kell majd dolgoznia!
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Tegye próbára árgarancia szolgáltatásunkat!

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

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

Ajánlatunk a készlet erejéig tart!

Raktár-
készletrôl 
azonnal 

szállítható 
bútorok!

Sarokülő
101.200 Ft helyett

94.900 Ft

Formálható pihenő fotel
20.900 FtNatália ágykeret wenge

58.500 Ft helyett

50.900 Ft

MEGKEZDTÜK 
fenyő bútorok és 

matracok forgalmazását
ÚJDONSÁG!

Szekrénysor
108.500 Ft
helyett

63.900 Ft

Basel szekrénysor
144.900 Ft helyett

132.600 Ft

LAKÁSFELÚJÍTÁS
06-20/325-3257

OLCSÓ ÁRAK! - MINŐSÉGI MUNKA
Anyagbeszerzéssel-bútormozgatással

Teljes körűen, vagy szakiparonként vállaljuk
Festést-mázolást-tapétázást: díszítések 
felrakásával is! (boltívek készítése, rozetták, 
díszcsíkok, díszoszlopok stb.) fólia takarással

gipszkarton csempék, térkő
kerítések mediterrán kő
lépcsők kőműves
fürdőszoba burkolás
készítése  felújítása, készítése

JAVÍTÁSOK!

HŐSZIGETELÉS!

Tetők, kémények, stablon-oromdeszkázat, 
feltáskásodott vakolatok-lábazatok, járdák, kerítések 

stb. javítása, vagy újrakészítése

8 cm-es polisztirol rendszer, színnel, 
munkadíjjal együtt 5500 Ft/m2

s! (bo ve és és
díszoszlopok stb.) fóli

f

JAVÍTÁSOK

Kertészeti- és mezőgazdasági bolt
Kínálatunkból:

Mezőgazdasági kisgépek, szerszámok

Lovas felszerelés , nyergekek ,patkók
Tápok, termények, állateledelek

Örökzöldek, díszfa, gyümölcsfák
Konténeres rózsa, álló-futó muskátli, egynyári
Kazincbarcikán a 26-os főút mellett

Miskolc irányában

Tel.: 48/311-257     Fax: 48/512-223
H-P: 7.30-16.30 Szo: 8.00-12.00 V: Zárva

Műtrágya, növényvédő szer, virágföld

Kínálatunkból:

K.barcikán a 26-os főút mellett Miskolc
irányában és a Városi Piaccsarnokban

Vetőmagok, műtrágyák, 
gyümölcsfák és dísznövények.
Lovas felszerelések, patkók, nyergek.
Mezőgazdasági kisgépek, szerszámok.

Tápok, termények, állateledelek.

AUTÓMENTÉS
6 tonnáig
0-24 óráig

30/542-42-33

- Gépi földmunka
- Beton
- Homok, sóder,
  föld
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Sajószentpéteri cég keres izometriás 
csőszerelőt, minősített hegesztőt (AWI, CO) 
és szerkezetlakatost. Érdeklődni: hétköznap 
9-14 óra között Telefon: 48/512-406

édesipari csomagoló pozícióba keresünk 
női munkatársakat miskolci partnercégünk-
höz. Jelentkezés fényképes önéletrajzzal: 
az iroda.miskolc@adecco.com vagy a Mis-
kolc Szentpéteri kapu 80. 2. emelet címen 
Adecco Kft. 30/210-5584

o k t a t á S t  V á l l a l
dajka, gyógypedagógiai és pedagógiai 
asszisztens tanfolyam indul Kazincbarci-
kán részletfizetéssel. Tel.: 30/6374083, 
20/4237877Eng.sz.: E-000452/2014

bolti eladó, Boltvezető, Szakács, Cukrász, 
Pincér, Vendéglátásszervező-Vendéglős, 
Vendéglátó Eladó, Aranykalászos Gazda 
OKJ tanfolyam. 06-70/524-6166. www.
oktatohazkelet.hu (E-000937/2014/A001-
A011)

t á r S k e r e S é S
Független, egyedül élő nyugdíjas férfi tár-
sat keres komoly kapcsolatra, 70 év körü-
li hölgy személyében. Tel.: 06-30/787-
3215.

SzabadIdő, SzórakozáS

Hajdúszoboszlói üdülés félpanzióval, 

20.500 Ft/fő/7éj, 13.900 Ft/fő/3éj www.

frankvendeghaz.hu 06-30/944-9398

V e g y e S

Kultúr Kuckó Szemere Ber-
talan tér 11. (Toto-Lotto, 
Tipmix stb.) fogadásai mel-
lett, 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 ked-
ves vásárlóinkat. Nézzen be 
hozzánk!

38
38

10

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
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Reformerek a konyhában: ki mit főz a fedő alatt?
Az étel legyen fi- ■

nom. Az étel legyen ol-
csó. Két aranyszabály, 
de hol marad a közép-
út?

Befordultam a konyhába 
és rágyújtottam a Lazy Town 
- Együtt sütni főzni hidd el 
csuda jó című nótájára, va-
gyis csak rágyújtottam vol-
na, de a gáz mellett Kovács 
Lázár éppen kenyérben tá-
lalt melléfogást készített, 
amit Benke Laci bácsi né-
mi „kecsöppel” habart be, 
míg Széll Tamás márvány-
sajtos aranygaluskát reszelt 
az egészre, végül az internet 
népe kapta kézbe a fogást, 
és a kanalát hátrahajlítva, 
elkezdte vele a saját társa-
it lődözni. Elég vadul hang-
zik a fenti álomszerű jelenet, 
de igazság szerint ez tör-
tént az utóbbi hónapokban 
gasztrofronton. Legalább is 
képletesen. 

Történt ugyanis, hogy 
internethuszárok górcső 
alá vették a nemzet szaká-
csának kikiáltott Benke Laci 

bácsit, és a gasztronómiai 
melléfogásaiból egy videót 
készítettek, ami pillanatok 
alatt bejárta a világhálót, 
és elterjedt az a nézet, hogy 
az idősödő szakács nem a 
konyhába való, inkább va-
lamelyik vicclapba. Azokat 
a vádakat fogalmazták meg 
ellene, hogy nem a korszel-
lemnek megfelelően főz, és 
mesterszakács létére min-
den ételébe rak ételizesítőt, 
ketchupot, vagy éppen gép-
sonkát. Ide idézték a valami-
kor szintén népszerű tévés 
szakács, Kovács Lázár ne-
vét is, mint a nívótlan ételek 
másik arcát. 

Velük szemben állt Széll 
Tamás, aki nem csak a 
Bocuse d’Or szakácsver-
seny európai fordulóját 
nyerte meg, de világtávlat-
ban is csak pár ponttal ma-
radt le a dobogóról, ezzel 
a magyar gasztronómiát a 
világelitbe juttatva. A prob-
léma az, hogy bár mindegyi-
kük mesterszakács, teljesen 
más közönségnek főznek. 

Míg Tamás éttermében egy 
menü ára súlyos tízezrekbe 
kerül, addig Laci bácsi re-
ceptjeit bárki megengedheti 
magának. Igaz, nemrégiben 
a Lidl arcaként Széll Tamás 
is készített az áruházlánc 
kínálatában megtalálható 
termékekből finomságokat, 
ám hétköznapi pénztárcával 
mérve, azok is húzós kate-
góriában voltak, még ha a 
minőségük megkérdőjelez-
hetetlen is volt. 

A nagy vita kapcsán úgy 
gondoltuk, olvasóinkat is 
megkérdezzük arról, hogy 
mi alapján választanak re-
ceptet. Mennyire fontos egy 
vasárnapi ebéd elkészítése-
kor a pénztárca, és mennyire 
a minőség?

János (52)
Az én kedvenc ételem a 

töltött dagadó, amihez nem 
kell semmilyen recept, mert 
a feleségem kitűnően csinál-
ja. Azonban nemrégiben ő is 
elkezdett internetes recepte-
ket böngészni, és meg kell 

mondjam, nem 
is rosszak. Igaz, 
néha rá kell szól-
nom, mert képes 
lenne néhány fű-
szerért egy ebéd 
árát kidobni.

Zsófi (27)
cserepes fűszer 

helyett zacskós, 
minőségi fran-
cia csirke helyett 
magyar tanyasi, 
marha alaplé he-
lyett leveskocka, 
és a voila, kész is 
a finom ebéd. Na-
gyon szeretek főzni, de nem 
értem, miért kell vagyonokat 
költeni egy-egy étkezésre, 
amikor finom és tartalmas 
fogásokat lehet készíteni, ha 
találékonyak vagyunk. A fő, 
hogy finom legyen, ha még 
mellé olcsó is, akkor min-
denki boldog.

Áron (34)
Mostanában, havon-

ta egyszer megengedem 

magamnak azt, hogy ét-
termekbe járjak. És bizony 
nem mindegy, hol hagyom 
ott a pénzem, ahol látható-
an felmelegített, túlárazott 
ételt adnak elém, vagy ahol 
figyelnek a minőségre. Ott 
még nem tartok, hogy nyolc-
vanezerért falatozzak tízfo-
gásos ebédeket, de ott már 
igen, hogy adjak a minőségre 
a mennyiség ellenében.
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INGYENES ORVOSI SZEMVIZSGÁLAT*

KONTAKTLENCSE ILLESZTÉS
*Komplett szemüveg készítése esetén!

Dr. Kurkó Levente szemész adjunktus • kedd, szerda: 16.00-18.00
Bejelentkezés: 06-48/320-290, 06-70/389-2270 • Kazincbarcika, Épít k útja 46. 

Egészségpénztári elfogadóhely - Bankkártyás fi zetési lehetőség

Németh Optika

S Z E M Ü V E G K E R E T E K
 30-40–50% KEDVEZMÉNNYEL!

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

 40% KEDVEZMÉNNYEL!

Az akció időtartama: 2017. február 28-ig

2017. február 25. szombat 
18.00 óra

DON BOSCO  
SPORTKÖZPONT  

RENDEZVÉNYTERME

SVÁB  
DISZNÓTOR

Minden érdeklődőt szeretettel vár
Kazincbarcika Város Német Nemzetiségi Önkormányzata!

Hercegkúti „disznóságok”  
és vecsési savanyúságok
egyenesen a sváboktól!

Belépődíj: 1.500,-Ft
Jegyvásárlás február 23-ig (csütörtök) csak elővételben! 

Tel.: 06-70/948-87-95
KAZINCBARCIKA       www.folia.barcika.hu

AUTÓ- ÉS ÉPÜLETABLAK FÓLIÁZÁS, SÖTÉTÍTÉS
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