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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 07. hét

Az étel legyen finom. Az étel 
legyen olcsó. Két aranysza-
bály, de hol marad a közép-
út?/3. oldal

Ki mit főz?

Teremben az ördögök

Erő, tudás, technika, szabad-
ság, és dugig tömött lelá-
tó: ilyen a futsal Kazincbarci-
kán./5. oldal
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Már csóválja a farkát! Brazíliában karnevál, 
Mohácson busójárás, van ahol szambával, van 
ahol fánkkal, de szinte mindenütt ünneplik az 
ezerarcú farsangot!
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Kazincbarcika, Egressy út 52./A (A Szent Rafael Gyógyszertár fölött, a régi Gösser helyén)

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

Gösser Pizzéria

KERETEK 
40% KEDVEZMÉNNYEL!
MULTIFOKÁLIS LENCSÉK 

30% KEDVEZMÉNNYEL! 
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 fi zethet!

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

ÁGNES OPTIKA

KAZINCBARCIKA FATELEP
Szuhakálló futballpálya mellett

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

 Kazincbarcika, 
Hotel Lukács

Mátyás Király u. 50.
2017. 02. 25. /szombat/   10-18 ó.• 
2017. 02. 26. /vasárnap/  10-17 ó.• 

Kövessen minket a Facebook-on is!
http://www.facebook.com/GalTarsa 

Továbbra is válassza a megbízhatóságot_ Válassza a Gál és Társát!

GÁL ÉS TÁRSA BT.
A LÁTVÁNY MINŐSÉGE

Bemutatóterem, telephely:
3720 Sajókaza, Sajó utca 3.

Mobil: +36(20)433-0223
http://www.ablak-ajtok.hu

e-mail: galestarsabt@gmail.com

18 éve széleskörű szolgáltatásokkal állunk vevőink
 rendelkezésére:

Műanyag minősített nyílászárók Aluplast profi lból
Alumínium nyílászárók: lépcsőházi portálok, 

függönyfalak, télikertek
Tűz- és füstgátló ajtók alumíniumból

MABISZ által minősített ajtók, bejárati portálok

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

díjmentes kiszállás.

GÁZKÉSZÜLÉKEK JAVÍTÁSA, 
KARBANTARTÁSA, SZERELÉSE 
GARANCIÁVAL .
Rövid határidő, ingyenes kiszállás!
Tel: 06-20/330-89-44
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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, Építők 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

ÖN MÁR FELKÉSZÜLT A TAVASZRA?

Mi már igen!
Nálunk megtalálja az idei trend színeit 

festékben és tapétákban egyaránt!

Nyitva tartás: 
H-P.: 

7.00-17.00; 
Szo.: 

7.30-12.00

Ka
zincbarcika, Építők útja 39.

Putnok, Bajcsy-Zs. út 4 .

Telefon: 06 48/412-702

SZÁMÍTÓGÉPES SZÍNKEVERÉS.
20 KM-ES KÖRZETBEN

HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS
20.000 FT FELETT 5% KEDVEZMÉNY

BANKKÁRTYA ELFOGADÓHELY.

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.

KISCHEMICALS Gyártó és Kereskedelmi Kft.
Szeretnél egy dinamikusan fejlődő vegyipari vállalatnál dolgozni?
Akkor juttasd el hozzánk magyar nyelvű önéletrajzodat a jobs@kischemicals.hu 
e-mail címre.
Az alábbi műszakos munkakörbe keresünk munkatársakat:

Laboráns
Főbb feladatok:

l A beérkező különböző alap-, segéd és hatóanyag, valamint a gyártott üzemközi 
 termékek, minőségellenőrzése műszerrel vagy klasszikus analitikai módszerrel 
 a kiadott vizsgálati utasítás alapján 
l Mérési eredmények előírás szerinti dokumentálása 
l Vizsgálati és kontrollminták kezelésével kapcsolatos tevékenység ellátása 
l Munkautasítások szerinti pontos munkavégzés 

Az álláshoz tartozó elvárások:
l Szakirányú végzettség 
l Analitikai módszerek és műszerek ismerete (pl. HPLC, GC, UPLC) 
l MS O�ce felhasználói szintű ismerete 

Előny jelent:
l Felsőfokú képesítés
l Gyógyszeripari/vegyipari laboratóriumban szerzett tapasztalat 

Munkavégzés helye: Sajóbábonyi Vegyipari Park

KISCHEMICALS Gyártó és Kereskedelmi Kft.
Szeretnél egy dinamikusan fejlődő vegyipari vállalatnál dolgozni?
Akkor juttasd el hozzánk magyar nyelvű önéletrajzodat a jobs@kischemicals.hu
e-mail címre.

Az alábbi műszakos munkakörbe keresünk munkatársakat:
Rendszerkezelő

Főbb feladatok:
l vegyipari berendezések készségszintű ismerete és üzemeltetése
l rendszerszintű ok-okozati összefüggések felismerése, üzemelési paraméterek 
 változtatása
l mintavétel, annak eredménye alapján történő beavatkozás
l gépek berendezések állapotának, üzemelésének felügyelete, rendellenességek 
 megállapítása
l anyagmozgatás kézi- illetve gépi erővel
l anyagfajták, típusok veszélyességének ismerete

Az álláshoz tartozó elvárások:
l középfokú végzettség 
l kémiai alapismeretek és gyakorlati alkalmazása
l jó kommunikációs képesség
l precíz, önálló munkavégzés

Munkavégzés helye: Sajóbábonyi Vegyipari Park

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 

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

AUTÓMENTÉS
6 tonnáig
0-24 óráig

30/542-42-33

- Gépi földmunka
- Beton
- Homok, sóder,
  föld

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

Rostás Szabolcs

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

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

Médiareferens

METAL-SOUND Kft. 
Fémhulladék kereskedés

Kazincbarcika, Gorkij út 3. (a régi kenyérgyár mögött)
Nyitva tartás: H.-P.: 8.00-16.00; Szo.: 08.00-12.00

 Tel.: 06-20/338-1725; 06-20/943-0647

Vas és fémhulladék mellett leadható telepünkön
 akkumulátor 110 Ft/kg, alumínium italos doboz 120 Ft/kg,

 vegyes papír hulladék 6 Ft/kg, számítógép alaplap 500 Ft/kg.
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Valentin és csipkék. „Csipkés az én szoknyám széle” címmel 
nyílt meg Neszádeliné Kállai Mária munkáiból a Gimi Galéria legújabb 
tárlata február 14-én. Az alkotó elhozta legszebb és legújabb munkáit 
is az intézmény galériájába. A kiállítást február 28-ig tekinthetik meg az 
érdeklődők. Forrás: opont.huSzuper ügyek

Sok dolog múlik a  ■
megfogalmazáson. Ha 
például azt mondjuk, az 
egykor „Five a Side”-nak 
nevezett játékban már az 
ördögök is pályára lépnek 
az idén, csak igen keve-
sen kapják fel a fejüket. 

Ha azonban úgy fogal-
mazunk, hogy ettől az év-
től Kazincbarcikának is van 
futsal csapata, máris valami 
labdás sportra gondolunk, 
és megmozdul bennünk a 
lokálpatrióta.

Szóval, igen, a Kazincbar-
cikai Ördögöknek már nem 
csak a jégen, de az új Don 
Bosco Sportközpontban is le-
het szurkolni, hiszen futsal 
csapatuk az idénytől szerepel 
a sportág férfi másodosztá-
lyában. És a barcikaiak élnek 

is ezzel a lehetőséggel, hiszen 
eddig szinte minden alkalom-
mal teltház közeli nézőszám 
előtt rúghatták a bőrt a fiúk. 
Sőt, futsal berkekben az is 
közismert tény, hogy az or-
szág egyik, ha nem a legné-
pesebb 
s z u r -
kolótá-
borával 
rendel-
keznek 
az ör-
dögök, 
h iszen 
meccsenként általában 600-
700 ember kíváncsi a mérkő-
zésekre, de egy komolyabb 
rangadón 800 feletti is lehet 
ez a szám.

Az is érdekes sztori, hogy 
hogyan született az egész őrü-
let. A barcikai futsal. Az igazi 

helyi sportőrülteknek, de még 
a kevésbé fanatikusoknak is 
ismerősen cseng Badalik Sza-
bolcs neve, aki nemrég még 
a KBSC megbecsült focistája 
volt, mellette pedig a magyar 
strandlabdarúgó válogatott 

tagja. A 
39 éves 
l a b d a -
rúgó jó 
viszony-
ban bú-
csúzott 
a KBSC-
től, és 

úgy döntött, új területeken 
kamatoztatja tudását, tapasz-
talatát. Amellett, hogy ő fogta 
össze a csapatot, és csábított 
oda minőségi játékosokat, 
maga is aktív szerepet vállal 
a pályán is. 

De miért is lehet ez a sport 

olyan népszerű? A kulcs a lát-
ványos, pörgős, dinamikus 
játékban rejlik. A futsal a 
labdarúgás alapmozdulata-
it használva mutatja be azt, 
hogy hová fejleszthető a tech-
nika, a taktika, a játékolvasás 
képessége. A futsalhoz éles 
szem, gyors gondolkodás és 
még gyorsabb játék kell. A 
futballvilág legendás klasz-
szisai is gyakran megfordul-
tak a teremben, ha másért 
nem, a játék élvezete miatt. 
A négy aranylabdát begyűjtő 
Christiano Ronaldo a követ-
kező szavakkal fémjelezte a 
sportot: erő, tudás, technika, 
szabadság. Ennek tükrében 
talán érthető, miért volt ki-
tűnő választás Kazincbarci-
kán is meghonosítani komoly 
szinten ezt a sportágat. 

   SZI - BM 

Új sportőrület Kazincbarcikán a futsal

Húzzuk meg a farsang farkát: vidámság és jelmezek
A farsang igazán kü- ■

lönleges ünnep, még 
ha gyakran össze is ke-
verik más álarcos szo-
kásokkal.

Ha a szórakoztató jelme-
zek, maszkok, a táncolás és 
vidám bálozás kerül teríték-
re, akkor általában véve há-
rom lehetőség áll fent. Egy, 
éppen halloween van, és el 
kell magyarázni a gyerekek-
nek, ők miért nem mehetnek 
úgy cukrot gyűjteni az ut-
cára, mint az amerikai fil-
mekben. Kettő, február van, 
Mohácson vagyunk, és né-
hány busó vesz éppen kör-
be minket. Három, február 
van, és farsangi mulatság. 
Az utóbbi esetben nyugod-
tan vegyünk még egy csö-
rögefánkot a halomból, dől-
jünk hátra, és élvezzük a 
műsort. Lazítás közben pe-
dig akár el is gondolkodhat-
nánk azon, mi különbözteti 
meg a farsangot a többi jel-
mezes ünneptől.

Példáu l a z,  hog y 

februárban van, ami hivata-
losan is az utolsó téli hónap. 
Ez pedig a tavaszvárás ideje, 
amit a legtöbb kultúrában vi-
gasság és jókedv kísér. A far-
sangi időszak lényege a ne-
vetés, és a színek. Jelentése, 
hogy vége a télnek, minden 
új életre fog kelni. Jeles el-
térés a halloweentól, hogy a 
farsangolás nem egy naphoz 
kötődik. Hivatalosan úgy 
szól a meghatározása, hogy 
vízkereszttől hamvazószer-
dáig tart. A vízkereszt napja 
január 6.-a, de a hamvazó-
szerda minden évben más 
dátumra esik, így csak az 
a biztos, hogy egy szerdai 
nap. Hamvazó szerda után 
indul a vallásos életben a 
nagyböjt időszaka, amikor 
is böjtölés és Jézus halál-
lára való emlékezés miatt 
nem szerveznek mulattsá-
gokat. Így a farsangolás volt 
hivatott a zord tél és a böjt 
közti önmegtartóztató idő-
szakba kacagást és mókát 
csempészni. A középkori 

Magyarszágon több réteg is 
megünnepelte a farsangot. 
Egyfelől a nemesi udvarok-
ban bálokat rendeztek. Más-
részről a polgárság is ren-
dezvényeket szervezett, és a 
falusi néphagyományokban 
is fontos szerepet játszott. A 
farsang csúcspontja hagyo-
mányosan a karnevál, amit 
magyarul a farsang farká-
nak nevezünk. Ez a farsang-
vasárnaptól húshagyó ked-
dig terjedő 3 nap, ami nagy 
mulatságok közepette meg-
rendezett tulajdonképpeni 
télbúcsúztató.

Érdekes tény, hogy 

nem csak nálunk időzítik 
ilyenkorra a csinnadrattát, 
de például a velencei, vagy 
a riói karnevál is ekkor ve-
szi kezdetét. Cikkünk elején 
sokan felhördülhettek, hogy 
különválasztottuk a moh-
ácsi busójárás és a farsang 
fogalmát. Ez a kettő azon-
ban olyan kapcsolatban van, 
mint a bogarak és a rovarok. 
Nem minden farsang busó-
járás, tarthatná akár a híres 
mondás, hiszen az ottani so-
kácok jellegzetes köntösbe 
burkolva tartják meg az ün-
nepet, de ez már egy másik 
történet!                 SZI - BM

Azt, hogy nemcsak az idézetek 
könyvében létezik az önzetlen 
szeretet akkor tapasztaltam 
meg, amikor fiam született. 
Nem mintha nem tudtam volna 
adni magamból előtte mások-
nak, de ha így visszagondolok 
arra a huszonéves lányra, azért 
minden nyitottság és mások-
ban jót kereső törekvésben 
ott volt a szorongás. Mi van 
ha tévedek? Mi van, ha olyan-
ra pazarolom el a szeretete-
met, aki kihasználja és sem-
mibe veszi azt?
Fiam iránti érzés más volt. Kü-
lönbözött a szüleim iránt ér-
zett szeretettől, az átélt sze-
relmek olykor felemelő, olykor 
mélybe vivő hullámvasútjától, 
a barátok iránt táplált megbe-
csüléstől. Sokáig meg sem tud-
tam fogalmazni mi ez. Még ha 
adott pillanatban plafonon is 
voltam a tehetetlenségemben, 
ha ránéztem újra elöntött ez a 
simogató érzés. Akkor is, ami-
kor egész éjszakát végig bőgte 
és akkor is, amikor két évesen 
fehér irha bundában – amit én 
erőltettem rá – a megolvadt 
hólében fetrengett. Az elmúlt 
három évtizedben megtanított 
sokféleképpen szeretni. Féltő-
en, ragaszkodóan, elengedően, 
tisztelettel, önzetlenül.
Hálás vagyok sorsnak, a fiam-
nak, a feleségének azért, hogy 
részese lehetek újra annak a 
csodának, ami egy kisgyerek 
érkezését jelenti a családban. 
Az unokámnak, aki beara-
nyozza sokunk életét. Akiben 
ott van a születése pillanat-
tól kezdve az őszinte szeretet. 
Akire, ha rámosolyognak, visz-
szamosolyog és szeméből árad 
az a melegség, amire ősidők 
óta vágyik az ember.
Élete első szülinapján is állta a 
sarat. A népes családja, nagy-
szülők, nagynénik, keresztszü-
lők mind részesei szerettek 
volna lenni ennek a napnak, 
sok ajándékkal és feléje irá-
nyuló figyelemmel. És a négy-
kézláb már remekül mászó, a 
járást most tanuló nagy egy-
éves fáradtságot nem kímélve, 
az alvást elhanyagolva, kézről 
kézre járva figyelt minden sze-
retetnyilvánulásra és vevő volt 
minden közös játékra. A kapott 
ajándékokat egyenként meg-
szemlélte, kipróbálta és még a 
gyertya meggyújtásánál is úgy 
tudott pózolni, hogy a fotók is 
remekül sikeredtek.
A kifogyhatatlannak látszó 
akkumulátorai négy óra körül 
kezdték felmondani a szolgá-
latot. Ahogy békésen ölben ült, 
áradt belőle az elégedettség. A 
nagy napja a mi napunk is volt. 
Az igazi szeretet napja.

SZI – Maros Éva

RÚZS
 A nagy 

nap 
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Felsőtelekes központjában családi 
ház kiadó vagy eladó, esetleg csere 
Sajószentpéter vagy Kazincbarcikai 
értékegyeztetéssel. Tel.: 06-70/421-
5128

Sajószentpéteren, 91m2 3 szobás 
családi ház garázzsal, melléképüle-
tekkel, 842m2 telken eladó. Ár: 4.99 
M Ft Tel: 06-70/701-2271

L a k á S e L a d á S

derkovits téren fszi, erkélyes garzon 
eladó. Ár: 4,15 MFT. Tel.: 06-30/584-
8872.

eladó Kazincbarcikán, a Babits Mihály 
úton, IV. emeleti, 35m2-es, főzőfül-
kés, kész panelprogramos, tehermen-
tes, felújítandó lakás. Ár megegyezés 
szerint.. Tel.: 06-30/330-7331.

15 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• 
Devizahiteleseknek tanácsadás• 

Jókai téren felújításra szoruló 2 
szobás gázfűtéses lakás alkalmi 
áron eladó! 06-70/315-34-86
Azonnali készpénzfi zetéssel vásá-
rolunk lakásokat! (Felújításra szoruló, 
vagy jelzáloggal terhelt előnyben)
 Tel.: 06-70/315-34-86
Albérletbe kiadó egy nagyszobás 
lakás Városközpontban! Tel.: 
06-70/315-34-86 

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, 
akik szerették és ismerték, hogy

Molnár István
nyugalmazott kazincbarcikai aknász 

2017. 02. 09-én 73 éves korában elhunyt.
Hamvasztás utáni búcsúztatása 

2017. február 18-án szombaton 12 órakor lesz 
a kazincbarcikai temető ravatalozójában. 

 A gyászoló család

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 a Don Bosco Sportközpontban!! 

I n g a t L a n
Sajóivánkán 24m2-es borospince a 
pincesoron eladó. 15 éves tégla épí-
tésű. Ár alkuképes 1,2M Ft. Tel.: 
06-20/222-8477

H á z ,  H á z r é S z  e L a d á S
Múcsonyban két szintes családi 
ház eladó. Tel.: 06-30/898-2423, 
06-48/403-802.

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

Sajószentpéteren, kitűnő 
helyen, áron alul, sürgősen 
eladó kétszintes, 125 m2 
családi ház, rendezett tel-
ken. 13MFt. 30/336-7663

zubogyon családi ház eladó vagy 
kazincbarcikai 1,5 szobásra cse-
rélhető értékegyeztetéssel. Tel.: 
06-20/317-9960.

Sajószentpéteren 3 szoba+nappalis 
felújított,műanyag nyílászárós szi-
getelt 90m2-es családi ház dupla 
garázzsal,városközpontban 416m2-es 
telken  eladó! 18,5M Ft 06-70/454-
5427

kazincbarcikán  a Munkás úton 3 
szintes  193m2-es 6 szobás ,2 für-
dőszobás családi ház  2 garázzsal  
745m2-es telken eladó! 19,9M Ft 
06-70/454-5427

Múcsonyban 2+3 fél szobás jó álla-
potú ,tégla építésű 118m2-es csalá-
di ház 1258m2-es telken eladó! 7,5M 
Ft 06-70/454-5427

Parasznyán 3 +1 fél szobás ,2 fürdő-
szobás 2 szintes családi ház garázs-
zsal eladó .Telek  755m2. 11M Ft 
06-70/454-5427

eladó 2 szobás 56m2-es -, III.emeleti 
erkélyes, jó állapotú lakás a Pollackon 
5,5M Ft-ért. Tel.: 06-20/573-6019.

elcserélném vagy eladnám 
Sajószentpéter Szabadság telepi 
lakásomat, kazincbarcikai 1 vagy 
1,5 szobás lehetőleg nagy erkélyes-
re. Tel.: 06-20/487-8069.

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

kazincbarcikán Vasvári Pál téren 2 
szobás erkélyes jó állapotban lévő 
műanyag nyílászárós erkélyes lakás 
eladó! 4,99M Ft 06-70/454-5427

alsóvárosi körúton első emeleti  
62m2-es,külön bejáratú  társasházi 
lakás,udvarán garázzsal,tároló helyi-
séggel eladó! 8,9M Ft 06-70/454-
5427

edelényben központi helyen 2 szo-
bás erkélyes első emeleti,műanyag 
nyílászárós,redőnyös,jó állapot-
ban lévő társasházi lakás,udvarán 
fedett kocsi beállóval eladó! 6,5M Ft 
06-70/454-5427

kazincbarcikán Tavasz úton  1+2 fél 
szobás felújított 3.ik emeleti 49m2-
es lakás eladó! 5,4M Ft 06-70/454-
5427

kazincbarcikán II. emeleti 37m2-
es műanyag nyílászárós,erkélyes, jó 
állapotú másfél szobás lakás eladó! 
4,6M Ft 06-70/454-5427

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

Sajóbábony Széchenyi utcán, tégla 
falazatú, gáz fűtéses 1. emeleti, 36 
nm 1 szobás lakás eladó, 40 Év alat-
tiaknak: 800.000.- Ft-os Önkormány-
zati támogatással.  Ár: 2.6 M Ft Tel: 
0670-701-2271

L a k á S k e r e S é S

kazincbarcikán keresek eladó 3 szo-
bás (73m2) lakást. Tel.: 06-30/899-
9832.

a L b é r L e t

albérletet keresek Sajószentpéteren. 
Tel.: 06-70/236-5715

g a r á z S

garázs eladó a Tavasz úti garázsso-
ron Tel.: 06-20/529-1182.

J á r M ű  a L k a t r é S z

Suzuki Wagon R+ EGR sze-
lep, igényesen felújított, 6 
hónap garanciával 16E Ft, 
cseredarab esetén csak 
12E Ft. Utánvét megoldha-
tó. Tel.: 06-20/226-9169.

á L L a t

Lovat veszek, öreget, selejtet is. 
06-30/729-9170, 06-70/362-6325, 
06-20/493-4607

terményen hizlalt hús sertések eladó-
ak. Tel. :06-30/366-9932.

tojótyúk, 599 Ft/db. Nagyon szép 
barna tollas, kiválóan tojó, ingyen 
házhoz szállítva. Összeírók jelentke-
zését is várjuk 06/70-240-1331

n ö v é n y

eladó kukorica (6000Ft/m), és búza 
(5000Ft/m) nagyobb mennyiségben is. 
Tel.: 06-30/221-8241. Sajószentpéter 
Batthyány út 20.

e g y é b  e L a d á S

Eladó bükk,tölgy tüzifa 
kalodába rendezetten rak-
va 11500.-FT/m3(kaloda) 
Tel.: 06-20/933-7465.

elektromos rokkantkocsi, szinte új 
állapotban házhoz szállítva eladó. 
06-70/302-4409

tárcsás mosógép, női-férfi korcso-
lya, XL-es motoros férfi bőrdzseki, 
csizma, bőr ülőgarnitúra eladó. Tel.: 
06-20/287-6768

tüzifa eladó. Tel.: 06-30/459-1245.

tűzifa erdészettől 6 m3 ömlesztve 
konyhakészen 345x215x83 raktér-
ben. Érd: 06-30/964-9571.

tűzifa rendelhető közvetlen 
az erdésztől 15000ft-tól(15Ft/
kg-tól,1x1x1,70m). Kis- és nagy 
mennyiségben is szállítunk. Érd.:06-
70/223-0712

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

kalodás tüzifa 12-14EFt/m2, hasított 
tüzifa 11EFT/m3 kedvező áron eladó. 
Tel.: 06-20/469-3536, 06-30/304-
9807.

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

Tüzifa és szén kapható, 
tekézett, hasított, kalodás. 
Szén a bányától, dió, koc-
ka, darabos. Tel:06-70/545-
7791

Szorosan sorbarakott, 
kalodás tüzifa 12000Ft/
m3.számlával. Garan-
tált minőség, mennyiség. 
Tel.:06-20/541-8861.

Akác, tölgy, hasított tűzi-
fa számlával 13000 Ft/m3 
kiszállítással. Hétvégén is! 
06-20/623-9069.

eladnám 3+2+1 ülőgarnitúrám, 
elöltöltős mosógépem, tévém Tel.: 
06-20/436-1012.

e g y é b  k e r e S é S
antik bútort, porcelánt, festményt, 
pipát, játékot, könyvet, vásznat, ezüs-
töt, órát,  fegyvert  érmét  katonai-
népi-egyházi tárgyat  teljes hagya-
tékot vásárolok korrekt áron. Kérem 
hívjon bizalommal! Ingyenes kiszállás 
becsületes értékbecslés. 06-30/486-
3578

Becsüs magas áron vásárol 
festményeket, porceláno-
kat, benzin-biztonsági lám-
pát, régiségeket, hagya-
tékot, felhúzós karórát-
zsebórát,ezüst kétszá-
zasokat. Tel.: 06-20/247-
1538.

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

gyűjtő, szakképzett műtárgybe-
csüs magas áron vásárol régisétet, 
bútort, festményt, porcelánt, ezüst-
tárgyakat, hagyatékot. 46/348-436, 
20/388-7997

S z O L g á L t a t á S t  k í n á L
a cserepes lemeztetők készítése akár 
bontás nélkül a palára is. Palatetők 
átfedése bitumenes zsindellyel. Lapos 
tetők hő- és vízszigetelése. Csator-
názás, Kéményrakás. Ingyen áraján-
lat! 15% kedvezmény!T.:06-70/ 591-
9739

burkolás, festés, parkettázás, hőszi-
getelés, kőműves munkák kedvező 
áron. 06-20/578-4213.
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Idén is célkeresztben a kultúrházak. Magyar Népműve-
lők Egyesülete ebben az évben is meghirdette a „Kultúrházak Éjjel-Nappal” 
elnevezésű országos programot. Az idei rendezvénysorozat témája és 
egyben alcíme „Mindennapi hagyományaink” volt. Sajószentpéteren ezt 
fő tárgykör köré fonták, melyek a „Farsangi hagyományok bemutatása, 
megélése”, valamint a „Péteri Táncház” fantázianevekre hallgattak. Szuper ügyek

A tavaszi nagytaka- ■
rítás, mint fogalom, 
nem hiába alakult ki. 

A jó idő beköszöntével ab-
lakot nyitunk, és kisöpör-
jük azt a port és koszt, ami 
a téli időszak alatt felgyü-
lemlett. Bár tavaszról még 
koránt sem beszélhetünk, 
por és kosz annál több van. 
Most nem pusztán azokról 
a szennyező anyagokról be-
szélünk, amik az ágy alatt, a 
polcok tetején, vagy a külső 
illesztések réseiben rakód-
nak le, hanem főleg azokról, 
amelyek a szervezetünket 
nyomasztják. 

A szmoghelyzet elég nagy 
port kavart mostanában a 
médiában is, mi is többször 
hívtuk fel a levegő veszélyes 

pm10 tartalmára a figyelmet. 
Naiv dolog lenne azt hinni, 
hogy tavasszal nyom nélkül 
eltűnik a testünkből minden 
olyan lerakódás, amit a üle-
pedő köd idején szereztünk, 
méghozzá varázsütésre. A 
következőkben ablakot nyi-
tunk a testünk szennyező-
déseire, és tippeket adunk 
ahhoz, hogyan söpörjék 
ki őket sikeresen a kikelet 
beköszöntéig. 

Ehhez elsőnek azt kell 
megértenünk, hogy a kö-
högés nem a probléma 
oka, hanem egyfajta jelzés 
és megoldás.  Ugyanis a tüdő 
úgy tisztítja magát, hogy a le-
rakódások köré nyák anyago-
kat választ ki, amit köhögés-
sel és egyéb módszerekkel 

a nyelőcsövünkbe jut. Ez 
a ragadós massza magá-
ba zárja a szennyeződést, 
majd szépen távozik a tes-
tünkből. Ezt a folyamatot 
meggyorsíthatjuk, ha időn-
ként mellkasunkat és hátun-
kat hurutoldó krémekkel, il-

lóolajokkal dörzsöljük be. 
Ezen hatóanyagok hatására 
gyakorlatilag azonnal érez-
hető, hogy a légzés köny-
nyebb lesz, felszabadultabb. 
Bár a jelenlegi levegőn még 

nem ajánljuk semmiképp, 
de egyébként a testmozgás 
is nagyszerűen segíti a tü-
dő méregtelenítését. A szív- 
és érrendszer edzése mun-
kára fogja a légzőrendszert, 
amely segíti a méregtelení-
tést. Eltávolítja a tüdőt bélelő 

egészségtelen nyálkahár-
tya réteget, mely toxicitást 
okoz a tüdőben. A szív- és 
érrendszert igénybevevő 
testmozgás valójában nem 
a tüdőt méregteleníti, ha-
nem javítja az egészségét 
azáltal, hogy hatékonyabb 

működésre serkenti.
A tüdő mellett nem árt, 

ha a méregtelenítésért fele-
lős legfontosabb szerven, a 
májon is nagygenerált vég-
zünk. Az Agatha Christie 

által megálmodott mesterde-
tektív, Hercule Poirot is azt 
vallotta az egyik regény ol-
dalain, hogy a májat kell iga-
zán óvni, a többi szervet már 
megvédi az. Bár ezt hallva 
sok orvos most biztosan fel-
hördülne, hogy azért nem 
ilyen egyszerű a dolog, az 
mégis bizonyos, hogy máj 
megtisztítása az epekövektől 
drámaian javítja az emész-
tést, ami egészségünk alap-
ját képezi. A kúrát végez-
hetjük májvédő gyógyteák 
fogyasztásával is, de hatéko-
nyabb a jól végrehajtott kese-
rűsókúra. Ennek pontos le-
írását érdemes megnézni az 
interneten, vagy megkérdez-
ni róla gyógyszerészünket. 

SZI - BM

Év eleji megtisztulás testben és lélekben egyaránt

A környék fonto- ■
sabb horgásztavai is 
pihennek télen. Ám 
nem telik tétlenül az 
évszak: a tervezge-
tés, folyamatos meg-
újulás időszaka ez.

Szinte mindenki, fiatalab-
bak és idősebbek egyaránt, 
ismeri Csukás István nagy-
szerű meséjét A Nagy Ho-
Ho-Ho Horgászt. A sztori 
bájosan egyszerű: egy ki-
csit kétbalkezes, ám annál 
elszántabb pecás társával, 
a Főkukaccal karöltve neki-
vág a tavak világának, hogy 
kifogjon néhány cserfes ha-
lat. Ez nagyjából minden 
horgászra igaz lehet, annyi 
különbséggel, hogy a való-
ságban a halak kicsit keve-
sebbet beszélnek. Azt azon-
ban már kevesebben tudják, 
hogy a népszerű sorozatnak 
volt egy „második évada” is, 
melynek címe A Nagy Ho-
Ho-Ho Horgász Télen. Ezek-
ben a részekben hó veri a 
tájat, és hősünk kénytelen 

otthon ülni, és rendezgetni a 
horgászfelszerelését, zsíroz-
gatni az orsókat és várni a ta-
vaszt. Nos, bár sokakat tény-
leg eltántorít a rossz idő, a 
valódi horgászok kicsit más-
képp állnak a télhez. Nemré-
giben például Európa-szerte 
tombolt a fanatikusok között 
egy kihívás, melynek lénye-
ge, hogy karácsony napja a 
tóparton érje az igazi pecást. 
Sok kép is született a léken 
horgászó megszállottakról, 
akik mellett kis műfenyő 
világított.

Mindezek ellenére a tél a 
horgászsportban is a pihe-
nés és a tervezgetés idősza-
ka. Levonni a tanulságot az 
elmúlt esztendő tapaszta-
lataiból, és a kellő módon 
hasznosítani azokat. Nem 
történik ez másképpen Ka-
zincbarcikán sem. A Csóna-
kázó-tavat és a Herbolyai-
tavakat üzemeltető Barcika 
Park Kft. a szezonkezdet 
beköszöntével módosítá-
sokat kíván végrehajtani 
a horgászrenden, amelyek 
nem megkötések, hanem 

inkább sporthorgász irány-
elvek lesznek. Ezek a vál-
toztatások az Önkormány-
zat, mint a tavak tulajdonosa 
által kerülnek jóváhagyásra, 
de szívesen veszik a horgá-
szok véleményeit is. A halak 
szállítójával történt előzetes 
tárgyalások eredményeként 
már körvonalazódni látszik 
a telepítések rendje és meny-
nyiségi eloszlása is, ami iga-
zán jó hírnek tűnik. 

Kicsit nyugtalanítóbba 
helyzet a környék ékszer-
dobozaként is emlegetett 
Varbón. A tó nagy részét még 
mindig jég borítja, így a vár-
ható nyitásra csak március 
1-jén lehet számítani, addig 
természetesen tilos a horgá-
szat. Kirándulók és termé-
szetbarátok továbbra is sű-
rűn látogatják a helyet, ám 
a horgászoknak már most 
akadnak fenntartásaik. Két 
évvel ezelőtt írtunk arról, 
hogy milyen nagy formátu-
mú horgászparadicsom lett 
az egykor békalencsés tóból. 
Tavaly olyan módosítások 

születtek, amik a horgász-
rend szigorodását vetítették 
elő. Ezzel ellentétben na-
gyon sok horgász panasz-
kodott az ellenőrzés hiányá-
ról és a hallopásról. Volt, aki 
egyenesen azt mondta, hogy 
az egykor halaktól hem-
zsegő vízből annyi nagy 
amúrt és pontyot loptak ki 
a rapsicok, hogy évekbe tel-
het visszaállítani az egykori 
halbőséget. Mindenesetre a 
tó honlapján azt írják, hogy 
Varbó község önkormány-
zata 2017. január 1-től 2031. 
december 31-ig elnyerte, a 
Varbói-víztározó halgazdál-
kodási jogának a hasznosítá-
sát, így lehet, hogy bizonyos 
mértékű újításokkal számol-
hatunk. Az is biztató, hogy 
a 2017-es idényre vonatko-
zó jegyárak nem mutatnak 
különösebb változást. Re-
méljük a visszhangok túl-
zónak bizonyulnak majd, 
és a tó újra a turisták és a 
pecások kedvenc helye lesz 
a környéken!

SZI - BM

Konstruktív szervezéssel telik a tél a tavak környékén
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gyakorlattal rendelkező, önállóan dol-

gozni tudó autószerelőt keresünk. 

Jelentkezni az autoszerelomuhely75@

gmail.com email címen lehet.

Betanított munkásokat 
keresünk folyamatos mun-
kavégzésre Kazincbarci-
kán. Tel.: 06-48/512-907.

Sajószentpéteri optiká-
ba keresünk szakképzett 
látszerészt, 8 vagy 4 órás 
munkakörbe. Jelentkez-
ni fényképes önéletrajz-
zal az alábbi email címen 
lehet: fokuszoptika1@
gmail.com

Kertváros és Herbolya 
területére napilap terjesz-
téshez kora reggeli órá-
ra kerékpáros kézbesítőt 
keresünk. Tel.: 06-30/919-
1085.

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: Russmedia Kft. 4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 11. Tel.: 52/526-626, fax: 52/526-615 • www.russmedia.hu
Nyomdavezető: Dubóczki Tibor Terjeszti: Szuperinfó Média Kft. Sokszorosítás ideje: csütörtök

Megrendelési szám: 2017/7. Eng. szám: 163/1426/2011 „2012-ben Superbrands díjas!” 
A Kiadó az elfogadott megrendelés alapján átadott hirdetések tartalmáért, azok valódiságáért, harmadik 
személyeknek okozott jogsérelemért felelősséget nem vállal, nem köteles olyan tényeket, vagy körülményeket 
keresni, melyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak, az ezzel kapcsolatos jogvitákból keletkező 
következményeket és hátrányokat a Megrendelőre hárítja. 

MTI
HÍRFELHASZNÁLÓ

Kos - Ezen a héten Vénusz és 
Mars az Ön jegyében állnak, 
ezáltal valami különleges kisu-
gárzása lesz, fokozott Önben 
az öntudat. Lehet, hogy nagyon 

békésen telnek a napjai, de attól még, 
hogy nem kerül konfliktusba, nem jelenti 
azt, hogy lazsálhat is. A legjobb most is 
a középút!

Bika - A planéták pillanatnyi-
lag más jegyeket támogatnak. 
Időnként a Hold áll az Ön 
oldalán, de csak a hét második 
felében. Csak a feladataira 

összpontosítson, ne engedje, hogy a 
gondolatai bár merre is elkalandozzanak. 
Sajnos, volna min törnie a fejét, mert a 
gondjai egyre csak szaporodnak.

Ikrek - A pénzügyek terén 
javulhatnak a kilátásai. És 
végre szabad utat engedhet az 
érzelmeinek. Bátran beszéljen 
arról, ami foglalkoztatja és 

felejtse el kicsit a rideg valóságot. Merkúr 
és Mars szextil fényszög alatt találkoznak 
egymással, ami kedvező Önre nézve. Ez 
jó előjel! 

Rák - Ezen a héten nem áll 
minden planéta az Ön oldalán, 
de a Hold nem hagyja cserben. 
Ő az, aki erőt ad, ha nem tudja, 
hogyan tovább. A csillagok Ön 

ellen vannak, még Uránusz is, aki quad-
rát fényszögben áll a Rák jegyéhez, és 
több változatosságról gondoskodik, mint 
amennyit szeretne.

Oroszlán - Ez az Ön hete lesz! 
A teljes csapat planéta Önt 
segíti. Vénusz és Mars a Kos 
jegyében gondoskodnak arról, 
hogy biztosan ne unatkozzon. 

Mindenekelőtt a szerelemben és kapcso-
lataiban nem lesz oka panaszra. A Nap 
és Merkúr pedig garantálja a sikert. Így 
minden sokkal könnyebb!

Szűz - Forrongnak Önben az 
érzelmi energiák! Keressen 
magának olyan feladatokat, 
amelyek egy időre eltere-
lik a figyelmét! Most még 

túl ingerült ahhoz, hogy képes legyen 
megoldást keresni, de az nem segít, ha 
ok nélkül hibáztatja, aki az útjába kerül. 
Legyen most egy kicsit türelmesebb!

Mérleg - Ez a hét mondhatni 
fel fogja rázni a téli álmából. 
Nem csak, hogy szép lassan 
energikusabbá válik, de már 
talán neki is állt az ötletelés-

nek, hogy merre, hogyan tovább és mibe 
vágja a fejszéjét. Most bármilyen nagy 
dolgon törje is a fejét, azt az égiek is 
támogatják.

Skorpió - Ezen a héten 
nemigen élvezheti a csil-
lagok támogatását. A Nap és 
Merkúr quadrát fényszögben 
állnak a Skorpió jegyével. 

Magánéletében a rég elmúlt dolgokon nem 
érdemes rágódni, a sérelmeit felejtse el. 
Csak önmagát mérgezi vele, ha nem képes 
túltenni magát és bosszún töri a fejét.

Nyilas - Ezen a héten egy-
két kisebb zavartól eltekintve 
csodálatosan fogja érezni 
magát! A Nap, Merkúr, Vénusz 
és Mars az Ön oldalán állnak. 

Motivált lesz és másokat is lelkesíteni tud 
egy-egy ügy érdekében. De ez az időszak 
nem csak a munkára alkalmas, hanem 
egy rövidebb pihenésre is!

Bak - A csillagoknak 
köszönhetően eredményes, de 
zsúfolt napok elé néz. Min-
denáron ragaszkodik a bevált 
módszerekhez, a napi rutin-

jaihoz, de talán ideje volna ezen változ-
tatnia a maximális siker érdekében. A 
csillagok folyamatosan támogatják Önt, 
miközben erős hátszelet nyújtanak.

Vízöntő - Eljött a cselekvés 
ideje! Olyan dolgokkal kell 
szembe néznie, amik elől nem 
menekülhet tovább, de főként 
az anyagi helyzetével kell va-

lamit kezdenie. Most már muszáj komo-
lyan gondolkodnia a jövőjéről, az életéről, 
a céljairól. A Nap és Merkúr még az Ön 
jegyében iparkodnak.

Halak - Az Ön választása, mit 
tart fontosnak az életében, de 
el kell fogadnia azt is, hogy ez 
nem feltétlenül egyezik meg 
a környezete elképzeléseivel. 

Mindenesetre kedvezően haladnak a 
dolgai és a munkában is komolyabb 
sikereket érhet el a héten! A csillagok 
legalábbis támogatni fogják!

 HOROSZKÓP 8. HÉT (2017. február 20-tól február 26-ig)

MŰANYAG, FA ÉS FÉM
NYÍLÁSZÁRÓK, GARÁZSKAPUK,

ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA
FORGALMAZÁSA

KB, Mátyás k. út 22.

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

(az Autóker mögött)

Német 
alapanyagokból 
Magyarországon 

gyártott 
műanyag nyílászárók 

kedvező áron

.

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

Lelassult a gépe? Soká-
ig tölt a Windows? Válla-
lom számítógépek javítá-
sát, telepítését, progra-
mok, vírus írtók telepítését. 
Tel.: 06-30/630-4028.

Palatető bontásnélküli felújítása szí-
nes, mintás, bitumenes zsindellyel. 
Ingyenes árajánlatkészítés. Akció 
-10%. 06-30/229-2206, www.
palatetofelujitasjavitas.hu

tv-k és háztartási gépek javítása! 
Kiszállás biztosítva! TV-k, mosó-
gépek, eladók. ugyanitt szén-tüzifa 
eladás. Tel.: 06-30/963-7577.

víz, gáz fűtés szerelés, hiba illet-
ve duguláselhárítás, gázkészülékek 
szerelése, javítása garanciával. Tel.: 
06-20/628-5085.

Női-Férfi fodrász Pogonyi 
Szilvia 06-20/920-8058. 
Festés, melir, vágás, dau-
erolás, hajhosszabbítás, 
fonások. Cím: Prímavéra 
Szépségszalon, Kazincbar-
cika, Szabadság tér 7.

Februári tűzifa akció tavalyi áron! 
Kaloda 80x80x130m Ár: 13000Ft-
14500Ft-ig Termékeink kb. 10 
hónapos kitermelés, akác, tölgy, 
bükk. Fuvar mennyiségtől, függő-
en ingyenes házhoz szállítás! Akár 
24 órán belül fuvarunkat teljesítjük. 
80x80x130-as kaloda Ár: 14500 Ft. 
Ömlesztett m3 ár: 15500 Ft-16500 Ft. 
Hívjon bizalommal! Tel.: 06-30/752-
1650

kazincbarcikán és környékén víz 
szerelést vállalok. Maszlay János 
06-30/551-9883

á L L á S

aWI-kombináltos hegesztőket CO2 
gyakorlattal, CO2-hegesztőket, laka-
tosokat, illetve szerszámkészítőket 
keresünk. Magas órabér! Szállás biz-
tosított. 06-70/206-2621, 06-70/508-
7583, szupermunka@index.hu

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

dániába keresünk tapasztalattal 
rendelkező mezőgazdasági munká-
sokat, traktorosokat, tehenészeket, 
sertésgondozókat (háztáji vagy üze-
mi tapasztalattal). Alap angol nyelvtu-
dás feltétel. Jelentkezés: 06-70/949-
0400, adrienn.paloczy@andreasagro.
com  www.andreasagro.com

Víz, gáz, központi fűtés 
szerelőt, csőszerelőt fel-
veszek. Tel.: 06-30/983-
9521.

213.000 Ft bruttó fizetés, ingyen 
szállás, előleg megoldott. Sárvár-
ra betanított munkásokat keresünk 
több műszakos munkarendbe. Érd.: 
06-20/224-0242, 06-30/791-0950

Ha a 
Kazinbarcikai 
Szuperinfóba

ügyfélszolgálatunkon 
 feladja apróhirdetését 

kétszer, akkor a
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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!

Szendrő-Galva kft.
felvételre keres 

gyakorlott gépészt 
üzemvezetôi

munkakörben.
Elvárások:

1. felsőfokon gépész végzettség
2. acélszerkezet gyártói tapasztalat
3. B kategóriás vezetői engedély

Előnyt jelent: 
1. német nyelvtudás
2. horganyzó üzemi gyakorlat

Érdeklődni: 
Végh Ferenc cégvezető

Tel.: 06-20/559-2939

alkalmazottat felvesz ingatlaniroda fő 

vagy másodállásban (alapbér+jutalék). 

06-30/650-6088

Homlokzati hőszigeteléshez szak-

embert keresek. Tel.: 8-17-ig. 

06-20/523-8702.

S z a b a d I d ő ,  ü d ü L é S
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bolti eladó, Boltvezető, Szakács, Cuk-

rász, Pincér, Vendéglátásszervező-

Vendéglős, Vendéglátó Eladó, 

Aranykalászos Gazda OKJ tan-

folyam. 06-70/524-6166. www.

oktatohazkelet.hu (E-000937/2014/

A001-A011)

dajka, gyógypedagógiai és peda-
gógiai asszisztens tanfolyam indul 
Kazincbarcikán részletfizetéssel. 
Tel.: 30/6374083, 20/4237877Eng.
sz.: E-000452/2014

t á r S k e r e S é S

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

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 tar-
tás: H-P: 7:00-19:00, Szo.: 
7:00-18:00, V: 8:00-18:00. 
Újdonságaink: 8 tojá-
sos házi tészta, különféle 
gyorsfagyasztott, készre 
sütött termékekkel és ezen 
kívül sok minden mással is 
várjuk kedves vásárlóinkat. 
Nézzen be hozzánk!
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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

38
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AKCIÓS TÜZIFA AKÁR 24 ÓRÁN 
BELÜLI HÁZHOZSZÁLLÍTÁSSAL!

Száraz tölgy, bükk, cser, akác. 
Gallyfa mentes.

12.000 Ft/m3-től! 
Tel.: 06-70/277-46-19 38
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ÚJABB 
FARSANGI AKCIÓ  

KAZINCBARCIKAI 
COOP ÜZLETEINKBEN

FEBRUÁR 1521IG!

HÉTVÉGI AKCIÓ TŐKEHÚST ÁRUSÍTÓ 
ÜZLETEKBEN FEBRUÁR 16-18-IG! 

Eh.Csontos 
csirkemell 1 kg  

799Ft

COOP prémium 
csemege szalámi
380 g, 3155 Ft/kg

1199Ft

Pöttyös 
tejsüti 
kakaós, 
tejes
28 g

89Ft

Delikát 
ételízesítő 
klasszikus
75 g, 2387 Ft/kg

179Ft

Miskolci 
Búzafinom-
liszt 
1 kg 119Ft

Eh. sertés karaj 
csont nélkül 1 kg 

1199Ft

Eh. Sertés 
comb 1 kg 

999Ft

Keresse az egyéb akciós 
termékeket az üzletek 

polcain!

KISCHEMICALS Gyártó és Kereskedelmi Kft.
Szeretnél egy dinamikusan fejlődő vegyipari vállalatnál dolgozni?
Akkor juttasd el hozzánk magyar nyelvű önéletrajzodat a jobs@kischemicals.hu 
e-mail címre.
Az alábbi műszakos munkakörbe keresünk munkatársakat:

Tartályparki rendszerkezelő
Főbb feladatok:

l gépek berendezések állapotának, üzemelésének felügyelete, rendellenességek 
 megállapítása
l munkarendhez tartozó adminisztrációs feladatok elvégzése
l tartály, tankkonténer töltési, lefejtési műveletek biztonságos elvégzése
l tartályparkban lévő anyagok kiadása, bevételezése
l anyagmozgatás kézi- illetve gépi erővel

Az álláshoz tartozó elvárások:
l középfokú műszaki végzettség (előny vegyipari, gépész, vegyész)
l kémiai alapismeretek és gyakorlati alkalmazása előny
l targonca vezetői jogosítvány és gyakorlat
l jó kommunikációs képesség
l precíz, önálló munkavégzés

Munkavégzés helye: Sajóbábonyi Vegyipari Park

gyakorlott TMK 
villanyszerelõt

hosszú távra.
Érdeklődni: Végh Ferenc
Tel.: 06-20/559-2939

Szendrő-
Galva Kft.
felvételre 

keres 

SZIVATTYÚ-
TECHNIKA
Miskolc, Gépész út 4. 
Tel./fax: 46/335-574

z IPARI, HÁZTARTÁSI
 ivóvíz, szennyvíz, termálvíz, fűtés szivattyúk
z Szivattyúalkatrészek, tartályok, 
 szerelvények
z Csúszógyűrűs tömítések
z Szivattyúk javítása előzetes 
 ajánlat alapján.
E-mail: bagi.jozsefne3@chello.hu

Mobil: 06-20/9579 189

Lapzárta szerda 12:00 óra

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

SAJÓSZENTPÉTER, Kossuth út 200. (Puskás Festék Szaküzlet)
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Temetkezési iroda
Teljeskörű temetkezési szolgáltatás

Kurityán, Kossuth út 157.
Iroda: Herczeg Béláné 
Tel: 06-20/805-28-76

 Állandó ügyelet: 

06-20/35-27-246
Gyertyaláng - Részvét Kft

SÍRKŐKÉSZÍTÉS!
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>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

MEG
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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

GÁZKÉSZÜLÉKEK 
javítása, beüzemelése 

FLEXI CSŐCSERE garanciával.
Szűrös Ferenc

Tel.: 48/314-213, 30/856-1223
Dojcsák László•Kazincbarcika, Deák tér 13.

 06-30/399-6599

Hűtőgépek, klímaberendezések 
javítása, beüzemelése, telepítése

Háztartási gépek javítása

HŰTŐGÉPSZERVIZ

KENÉZ LAJOS
06-30/644-60-97

Víz- fűtésszerelés,

dugulás-, hibaelhárítás
garanciával.

fürdőszoba felújítás,

 10 év - 15.000 - 200.000 m2

eladott laminált padlóvásárló

Köszönjük vásárlóinknak!

3700 Kazincbarcika, Széchenyi u. 119.

A sikertörténet folytatódik

1.799 Ft/m2
                 7 mm IP31

Laminált padló
ajándék szegélyléccel
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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.
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