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Kockázatértékelés készítése

Megoldjuk 
RÁGCSÁLÓ-

PROBLÉMÁJÁT!
Barcika Rovar Kft.

Csótány-, 
ágyi poloska-, 
hangyairtás, 

GARANCIÁVAL!
HACCP rendszer
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HAJDÚSZOBOSZLÓ 2015. július 3., XXIV/27.

Barcika 09. hét

Nem, nem sportgazdaság-
ról lesz szó cikkünkben. Csu-
pán pénzről és rekordokról. 
/5. oldal

Százas csúcstartó

Zebrák az utakon

A zebrákat nem csak az állat-
kertben kell szemmel tartani, 
hanem az utakon is érdemes, 
hiszen rengeteg baleset írha-
tó a gyalogátkelőn figyelmet-
lenül áthajtó autósok rovására. 
/5. oldal
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Nőnap. Szerkesztőségünk nőtagjai vállalkoztak címlapfotózásra 
nőnap alkalmából. Ezzel is kívánva minden nőtársuknak virágokban 
gazdag idei ünnepet./3. oldal A virágot a The Prestige Roses biztosította!

2017 LEGÚJABB SZEMÜVEGDIVATJA !

Orvosi szemvizsgálat (bejentkezés szükséges) 
Rendel: Dr. Semsey István szemész főorvos; 
Látásvizsgálat, kontaktlencse illesztés, a hét minden napján. 
Bankkártyával, egészségbiztosítási és szép kártyával is � 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

40 % 
KERET AKCIÓ 

A KÉSZLET EREJÉIG.

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

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

Gösser PizzériaKAZINCBARCIKA FATELEP
Szuhakálló futballpálya mellett

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

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

díjmentes kiszállás.

Üzleteink:
Kertész Áruház Miskolc, Búza tér 10.

Kertész-Iparcikk Szaküzlet
3700 Kazincbarcika, Mátyás király út 36.

Ke rtész Áru háza k Kf t.  ...h a Ön te rmésben gondolk odi k.

Aktuális 
akciós ajánlatunkban 

2017. március 2-től - 2017. március 8-ig minden
250 grammos kiszerelésű borsó vetőmag 
-os kedvezménnyel  vásárolható meg.

VETŐMAGOK KIEMELT 
KISKERESKEDELMI 
FORGALMAZÓJA

20%
Az akcióban résztvevő termékekből 

kereskedelmi mennyiséget 
nem szolgálunk ki!

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

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

Hűtőgépek, klímaberendezések 
javítása, beüzemelése, telepítése

Háztartási gépek javítása

HŰTŐGÉPSZERVIZ

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.
Telefon: +36(48)512-459 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
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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 2017. március 31-ig érvényes!

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. február 22-tõl,  
a készlet erejéig tart!

TÉL VÉGI AKCIÓ
Minden bútor és lámpa 

10-50%
 kedvezménnyel!

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.

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

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

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 

AUTÓMENTÉS
6 tonnáig
0-24 óráig

30/542-42-33

- Gépi földmunka
- Beton
- Homok, sóder,
  föld

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.

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
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A megújulás kezdete. Ahogy a hóvirág a tavasz egyik első hírnöke, 
úgy a költöző madarak visszatérése, a madárének felcsendülése az erdőkben 
ugyanúgy a megújulás kezdetét jelzi. Elsők között érkeznek haza a gólyák, hogy 
elfoglalják megszokott fészkeiket a villanypóznák és a kémények tetején. Az ő 
megjelenésükre márciusban már lehet számítani!

A vacsoraesten egy középkorú 
házaspár ült az asztal túl olda-
lán. A szórakoztató produkciók 
hangzavara nem könnyítette 
meg a társalgás fesztelenségét. 
Kezdetben mindenki a közvet-
len szomszédjával csevegett. 
A pálinkás poharak emelgeté-
se egyre hangosabbá tette a 
férfiakat, így már nem tudtam 
nem meghallani a szemben ülő 
pár férfi tagját, aki minden hoz-
zászólásában nagyon okos és 
ellentmondást nem tűrő volt. 
A felesége szerényen ült az ol-
dalán és egyetlen hangot sem 
ejtett ki és az arcáról sem tud-
tam leolvasni semmit. Még ak-
kor sem, amikor egyre inkább 
pipaccsá vált a férje feje, jelez-
ve több pohár már biztos nem 
fér bele. Száz nőből kilencven-
kilenc ilyenkor durcássá válik, 
megpróbál tenni valamit, de 
ő ekkor sem mozdult. Egyet-
len egyszer kísérelte meg ki-
mozdítani az illetőt azzal, hogy 
már elfogyott a sor a svédasz-
tal előtt. A férfi megalázóan 
felemelte a hangját, mondván 
sztoriban van, ne zavarja.
Amikor a nő egyedül indult a va-
csoráért belegondoltam, hogy 
mit érezhet. Mennyire megalá-
zó ez az egész számára, ahol 
sem emberként, sem társként 
nem tiszteli a párja idegen em-
berek előtt. De milyen élete le-
het otthon egy ilyen társ mel-
lett? Milyen szerepe lehet egy 
ilyen kapcsolatban?
Menet közben tudomásomra 
jutott, hogy a férj egy dúsgaz-
dag vállalkozó és ezen egyál-
talán nem is lepődtem meg. 
No nem a gazdagságán, ha-
nem inkább az attitűdjén. Saj-
nos nem először tapasztalom, 
hogy ha valaki akár az átlagnál 
egy kicsit tehetősebb, úgy vi-
selkedik, mintha a tévedhetet-
len lenne. És a többségük még 
azt is hiszi: a körülettük lévő 
emberek a saját szolgahaduk. 
Hogy honnan veszik a bátorsá-
got ehhez? Meggyőződésem, 
hogy a környezetükben lévők 
rendkívül felelősek ezért. Hagy-
ják, hogy uralkodjanak rajtuk, a 
másik pénze legyen az egyetlen 
mérce, ezzel kiváltva minden 
más elvárást. 
A kedvenc könyvem a Büsz-
keség és balítélet Darcyját 
Elizabeth megleckéztette. A fel-
fuvalkodott, gazdag főnemes 
álmában sem gondolta, hogy 
Lizzy, a szerény hozománnyal 
rendelkező, de rendkívül okos, 
egyedi és öntudatos lány nem 
megy hozzá első szóra. A tör-
ténetet tudjuk, a tanítás örök-
re szólt. Ha többet olvasnánk 
ilyen regényeket, talán elhin-
nénk: a tisztelet mindenkinek 
kijár, szegénynek, gazdagnak 
egyaránt.

SZI – Maros Éva

RÚZS

Tisztelet
Férfinap mikor lesz,  ■

viccelődött velem az 
egyik férfi kollégám, 
amikor arról határoz-
tunk: a heti számunk 
címlapfotóját a nőnap-
nak szenteljük, de ki-
csit rendhagyó módon. 
Szerkesztőségünk nő-
dolgozói – úgy nyolc-
van százalékos arányt 
képviselünk a lapjaink-
nál – vállaltuk azt, hogy 
kamera elé állunk. Ez-
zel is megmutatva a 
nők sokféleségét és 
sokszínűségét. 

A kollégám akkor még 
nem ismerhette a cikkünk 
tartalmát, ami az idei nő-
napot a férfiak szemüvegén 
keresztül mutatja be. Mert 
a két nem – a férfi és nő –, 
mint jin és jang nem létez-
het egymás nélkül. Hiszen 
önmagunkat csak a másik 
viszonyulásában ismerhet-
jük meg igazán.

Levente (36)
A jelenlegi helyzetben 

most kicsit elegem van a 
nőkből. Két éve váltam el, és 
azóta sem találok olyan kap-
csolatot, ami örömöt okoz-
na számomra. Ma már ki tu-
dom mondani, az én hibám 
is, hogy elhidegültünk egy-
mástól. Még nem volt egyi-
künk sem harminc, amikor 
öt év együttélés után oltár 
elé álltunk. Mivel a kezde-
tektől nem számíthattunk 
szülői segítségre, így hajtot-
tuk a munkát lakásra, au-
tóra. Amikor a kislányunk 
megszületett, mindenünk 
meglett. De valami mégis 
elveszhetett, mert nem ta-
láltam otthon nyugalomra. 
A mindennapos veszekedé-
sektől tartva egyre később 
jártam haza, nagyon egye-
dül éreztem magam. Aztán 
az egyik nap a feleségem 

bejelentette: elválik. Már 
nem lehetett beszélni ve-
le. Összejött egy tizenéves 
szerelmével. Én nem va-
gyok egy lelkizős fajta, úgy 
gondoltam ez a nő felada-
ta lett volna. Máig sem ér-
tem, miért nem mondta el a 
volt párom, hogy mi a baja 
a házasságunkkal.

Roland (24)
Ha nő, akkor csajozás. Jó 

dolog megszerezni egy nőt. 
Azokat a helyzeteket ked-
velem, amikor agyafúrtnak 
kell lennem hozzá, hogy cél-
ba érjek. Persze kipróbáltam 
már a könnyebb megoldást 
is, amikor semmit sem kell 
tennem és a nő tapadt rám. 
De igazából két-három nap 
után kiderült, ezek a lányok 
nem kötnek le. Nem talá-
lom velük a hangot, mindig 
ugyanaz a nóta. A hétvégi 
bulik, ahol másnap reggel-
re nem emlékszünk, mi tör-
tént előző este. Ha őszintén 
magamba nézek, egy olyan 
nőre vágyok, akire fel tudok 
nézni. Akinek vannak céljai. 
Nemcsak az, hogy genetikai 
donort keres a leendő gyere-
keinek és minden teher alól 
kihúzza magát. Most szó 

szerint udvarlok egy lány-
nak, aki nem igazán adja be 
a derekát. Tetszik benne a 
határozottsága, a világlátá-
sa, a kedvessége. Ennyi ener-
giát még soha sem fektettem 
egy lányba, de tudom, hogy 
megéri.

Gábor (58)
Mi jut eszembe arról, hogy 

nő? Ma már a végtelen sze-
retet, amit a lányaim, az 
anyám és a feleségem iránt 
érzek. Mert szoktam mon-
dani, bizony nálunk nőura-
lom van. Még élt az édes-
apám sokszor mosolyogtunk 
azon: a sors nagy türelem-
re tanít bennünket, hiszen 
nem könnyű eligazodni a 
nőkön. Hát ha még négy nő 
él velünk együtt három ge-
nerációból. Az édesanyám 
mindig is meghatározó volt 

a családunk életében. Édes-
apám mindig azt mondogat-
ta egy döntésnél: anyád ezt 
jobban tudja. És valahogy 
mindig igaza volt. Édes-
anyám a mai napig valahogy 
ráérez arra mi a helyes, és az 
élet ezt visszaigazolja. Ez az 

én életemben is igaz 
volt. Soha nem fogom 
elfelejteni, amikor jó 
tanuló vidéki fiúcs-
kaként azzal küzdöt-
tünk, hová menjek 
középiskolába. Az ak-
kori haverjaim mező-
gazdaságiba mentek, 
mentem volna utánuk. 
Édesanyám szavaira 
ma is emlékszem: mi 

a bánatot akarsz te ezzel, mi-
kor a kapa nyelét sem tudod 
megfogni? Így gimnázium-
ba parancsolt, ahonnan a 
műszaki egyetemre vitt az 
utam. A feleségem ösztöké-
lésére a kilencvenes években 
megszereztem a környezet-
védelmi mérnök másoddip-
lomámat is, hiszen akkor 
már látszott a bányamérnö-
kivel nem fogunk boldogul-
ni. Jó látni ma azt, hogy a 
lányaim is hasonló módon 
támogatják a férjüket.

 SZI - MÉ

Nők a férfiak szemüvegén át
Szuper ügyek



4 2017. március 3.

Eladó bontott cserépkályha, komp-
lett újraépíthető 50E Ft, bútorlap 
vágó asztal körfűrésszel 25E Ft, ajtó-
lapok leszorítására acél asztalos bak 
12 db orsóval 30E Ft, asztalos acél-
vágó szerkezet motorral, korongok-
kal ellátva 45E Ft. 06-30/648-9274

Eladó egyedi gyártású nagy méretű 2 
db asztal, kárpítozott székekkel 150E 
Ft, szobabútor akasztós 3 db táro-
ló szekrénnyel 15E Ft. 06-70/775-
5309

Eladó kihúzhatós 3 személyes, ágy-
neműtartós, jó állapotú heverő. 20E 
Ft. Tel.: 06-20/428-3581.

E g y é b  k E r E s é s

becsüs magas áron vásárol fest-
ményeket, porcelánokat, ben-
zin-biztonsági lámpát, régisége-
ket, hagyatékot, felhúzós karórát-
zsebórát,ezüst kétszázasokat. 
Tel.: 06-20/247-1538.

Dunnát, párnát, komplett hagyaté-
kot veszek, hívásra házhoz megyek. 
Érd.: 06-30/233-2199

Ezüst, platina, palládium paszta, nit-
rát, forrasztópálca, amalgám, érint-
kező pogácsa felvásárlás minden 
formában, ezek ötvözeteit. Tel.:06-
20/923-4251

gyűjtő,szakképzett műtárgybe-
csüs, magas áron vásárol régiséget, 
bútort,festményt,porcelánt,ezüsttár
gyakat,hagyatékot.  Tel:0646/348-
436,0620/388-7997.

Használt, fölöslegessé vált újságja-
it díjmentesen elszállítom egyeztetés 
alapján. Tel sz: 06 305352378.

régi kázsmér kendőt, népvise-
letet, zománcozott babakádat, 
fateknőt, horgonyzott fürdőká-
dat, dunnát, vászonzsákot, métert 
vásárolok. Tel.:06-20/428-3455

személyautókat és vashulladékot 
vásárolok. Tel:70/555-12-62.

s z o l g á l t a t á s t  k í n á l

„redőnyjavítás, redőny készítés! 
Gurtnicsere akár még ma! Péter úr! 
06-20/ 414-9838!”

LAPZÁRTAVÁLTOZÁS!
Tisztelt Ügyfeleink!

A március 17-ei 
lapszámunk 

előrehozott lapzártája 
2017. március 14. kedd 

16:00 óra.

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
Újkazinci városrészen 1 + 2 félszo-
bás jó állapotú 2. emeleti lakás 
eladó! Tel.: 06-70/315-34-86 

�� 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• 

38
78

39
Eladó a Kertvárosban (Csalogány 
úton) 86 m2-es 2 és 1/2 szobás 
felújításra szoruló családi ház.

Ár: 9,5 M. Ft.
Tel.: 06-30/471-82-10 vagy 

0049/173-839-85-81

38
78

46

38
78

87

Ipari gépek mechanikai javítása
Zárcsere, zárjavítás, esztergálás

Közületek számára is!

VILLANYSZERELÉS

06-30/334-5449
/Endi-Villanyszerelés 38

78
83

KENÉZ LAJOS
06-30/644-60-97

Víz- fűtésszerelés,

dugulás-, hibaelhárítás
garanciával.

fürdőszoba felújítás,

38
85

35

I n g a t l a n

Cégünk részére keresünk eladó 

ingatlanokat értékesítési célra. 

06-30/254-5523

sajóivánkán 24m2-es borospince 

a pincesoron eladó. 15 éves tégla 

építésű. 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.

Összkomfortos családi ház nagy 

kerttel a Völgy úton eladó. Irányár: 

6M ft. 06-70/600-7094.

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

sajószentpéteren, kitű-
nő helyen, áron alul, sürgősen 
eladó kétszintes, 125 m2 csalá-
di ház, rendezett telken. 13MFt. 
30/336-7663

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

Csokvaományban 2 szintes csalá-
di ház nagy telekkel olcsón eladó. 
Ár: 4,5M Ft. Dózsa György út 129. 
06-20/279-0848.

Putnokon 80m2 (+80m2 pin-
ce) családi ház eladó. 4M Ft. Tel.: 
06-30/716-7771

l a k á s E l a D á s

Eladó Kazincbarcika Pollack út Sza-
lagos házban, földszinti 1+1/2 szo-
bás lakás 3,9M Ft. Tel.: 06-48/782-
182

Eladó Kazincbarcikán, a Babits 
Mihály úton, IV. emeleti, 35m2-
es, főzőfülkés, kész panelprog-
ramos, tehermentes, felújítandó 
lakás. Ár megegyezés szerint.. Tel.: 
06-30/330-7331.

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

kazincbarcikán Alsóvárosi kör-
úton 63m2-es felújítandó 1 eme-
leti lakás eladó, vagy 1 1/2-2 szo-
bás lakásra cserélhető érték-
egyeztetéssel 06-48/318-846, 
06-70/242-3720

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

kazincbarcikán, Árpádfejedelem 
téren 2 szobás lakás eladó,esetleg 
kiadó dolgozó párnak. Eladási ár 
megegyezés szerint. 06-70/319-
0869.

Ózdon, Újtelepen 1,5 szo-
bás összkomfortos, műanyag 
nyilászárókkal, riasztóval ellá-
tott lakás melléképületekkel, 
garázzsal együtt eladó. Érd: 
30/3360813

61m2-es 1+2 fél szobás lakás 
Egressy 47-ben, beépített konyha-
bútorral, előszoba bútorral eladó. 
Irányár:6,3M Ft. Bercsényi úti 
garázzsal együtt kedvezőbb. Tel.: 
06-20/597-2278.

é P í t é s I  t E l E k

Vadnán 1075m2 építési telek eladó. 
Tel.: 06-70/329-8776

a l b é r l E t

kiadó albérletet keresek. Tel.: 
06-20/211-1483

g a r á z s

Eladó garázst keresek. Az Alsóvárosi 
krt. előnyben, de minden megoldás 
érdekel. 06-20/966-8413.

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 szelep, 
igényesen felújított, 6 hónap 
garanciával 16E Ft, cseredarab 
esetén csak 12E Ft. Utánvét meg-
oldható. Tel.: 06-20/226-9169.

á l l a t

nyulak eladók vágásra, tovább 
tartásra. Súlyuk: 3-3,5 kg. Érd.: 
06-20/453-0886 Mucsony

tojótyúk, 599 Ft/db. Szép barna 
tollas, kiválóan tojó, ingyen házhoz 
szállítva. 06/70-240-13-31

terményen hizlalt hússertések 
eladók. Tel.: 06-30/366-9932

Eladó sima szőrű, 10 hónapos faj-
tiszta német vizsla, csokoládé barna 
világosan pettyezve 3X oltva. Lány-
kutya. Ár megegyezés szerint. Tel.: 
06-30/328-0944, 06-48/783-894

n Ö V é n y

Eladó kiskocka széna bála 500Ft/db, 
búza 5000Ft/m, kukorica 5500Ft/m. 
Vadna Tel.: 06-70/451-4326.

kocka bálás széna, lucerna, búza, 
kukorica, zab eladó Mucsonyban. 
Tel.: 06-20/917-1973.

E g y é b  E l a D á s

Eladó hagyományos színes televí-
zió, benzin motoros önjáró fűnyíró és 
asztali álló fúrógép. Tel.: 06-20/217-
5073

Elektromos rokkantkocsi szinte új 
állapotban, szemes tengeri 5-10 
mázsás tételben házhoz szállítva 
eladó. 06-70/302-4409

két szobás Lakás berendezése 
olcsón eladó. Tel.: 06-30/329-0393

Méteres tüzifa eladó.Tel:70/555-
12-62.

tárcsás mosógép, női-férfi korcso-
lya, 16 sebességes női-férfi bicik-
li, XL-es motoros bőrdzseki. Tel.: 
06-20/287-6768

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

szorosan sorbarakott, kalodás 
tüzifa 12000Ft/m3.számlával. 
Garantált minőség, mennyiség.
Tel.:06-20/541-8861.

Útjavításhoz különböző kresz táb-
lák, útjelzések eladók, JCB mocsár 
kanál 1,8m vágószélességben 
06-30/648-9274

Ha a 
Kazinbarcikai 
Szuperinfóba

ügyfélszolgálatunkon 
 feladja apróhirdetését 

kétszer, akkor a

ü
fe
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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!

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik drága halottunk

Erős Istvánné
temetésén megjelentek, 

és fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
A gyászoló család 
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Rekord nézőszám és jó eredmény. Nemrégiben hírt adtunk arról, hogy a 
Kazincbarcikai Ördögök futsal csapata meccsről-meccsre rekord nézőszám előtt 
játszik hazai pályán. Emellé azonban eredmények is társulnak, hiszen a csapat csak 
egy hajszállal maradt le a hazai másodosztály alapszakaszának második helyéről. 
Fordulatokban gazdag meccsen, négy győzelem után kaptak ki Csengeren, így a 
futsal NB II keleti csoportjában a 3. helyet szerezve meg az alapszakaszban. 

Nem, nem sportgaz- ■
daságról lesz szó cik-
künkben. Csupán pénz-
ről és rekordokról. 

Csak a 30-on túli generá-
ciók gondolkodhatnak el né-
ha azon, hogy a kezükben 
tartott pénz, mintha más-
milyen is lett volna egykor. 
Sokak emlékében élhet, mi-
kor a nagyméretű száz-
forintost felváltotta a 
mostani, európai minta 
alapján tervezett százas 
érme. Az is elgondolkod-
tató, hogy immár az öt-
forintos a legkisebb vál-
tónk, holott nem is olyan 
régen még szó szerint fil-
lérekért adták a különböző 
termékeket a boltokban. A 
magyar numizmatika világa 
igen érdekes, és tele van csa-
varokkal. Híres történet pél-
dául, hogy amikor a pengő 
elértéktelenedett, akkor volt 
aki millpengősökkel tapétá-
zott, mert a milliós bankjegy-
gyel olcsóbb volt a művelet, 

mint tapétával. Hogy miért 
érdekes most ez a téma? 

70 éve történt, szinte nap-
ra pontosan, mikor rende-
letileg eldöntötte az állam, 
hogy az 1946-ban beveze-
tett forintbankjegyek helyett 
új dizájnnal ellátott soroza-
tot hoznak forgalomba. Ez a 
dizájn olyan tartósnak bizo-

nyult, hogy csak jó negyven 
évvel később született ötlet a 
lecserélésükre. Ennek az oka 
a megkapó stílus lehetett, 
ami a forrongó évtizedek 
változó ízléseit egyaránt ki-
szolgálta. Valamint az, hogy 
korszakokon keresztül nem 
kellett a forinthoz nyúlni, a 
pénzügyi stabilitás látszatát 

is fenntartotta. Az 1947-es 
sorozat bankjegyeire a ma-
gyar történelem kimagasló 
alakjai kerültek, a zöld 10 
forintosra Petőfi Sándor, a 
kék 20-asra Dózsa György, 
a piros 100-asra Kossuth La-
jos. A sorozat címleteinek ki-
vonását csak a rendszervál-
tás után kezdték meg, a 100 

forintossal viszont 1998. 
december 31-éig lehetett 
fizetni. Ez csúcstartó-
vá tette a Horváth Endre 
által tervezett címletet, 
hiszen ötven éven ke-
resztül szolgálta a ma-
gyar készpénzforgal-
mat. Ez idő alatt négy 

különböző magyar címerrel 
tizenhárom kiadást élt meg. 
Vajon a mostani legkisebb 
papírpénzünknek, az 1998-
ban kiadott, Rákóczival dí-
szített ötszázasnak vagy a 
szintén lassan húszéves Má-
tyás-ezresnek lesz esélye a 
rekorddöntésre? 
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Sokan mondják,  ■
hogy a természet meg-
bolydult, hiszen a nyá-
ri hőség gyakran októ-
berig tart, míg a tél leg-
többször már csak a hi-
deg szellőkkel ad hírt 
magáról.  

Ha nincs egy hirtelen vál-
tás, nem kezd hétágra sütni a 
nap, honnan tudhatjuk még-
is, hogy tavasz van? Például 
nézzünk ki a kertbe!

A tavasz március 21-én 
kezdődik, első hírnökeivel 
azonban már néhány héttel 
korábban is találkozhatunk. 
A korai virágok már febru-
ár végétől-március elejétől 

jelzik a kikelet közeledtét. 
A nappalok hosszabbodnak, 
kinyílnak az első virágok, 
a fák és bokrok új hajtáso-
kat hoznak, és a téli álmuk-
ból ébredő állatok is előbúj-
nak. A hóvirág, ami először 
tör utat a fagyos földben, 
minden tavaszváró szívét 
megdobogtatja kicsit. Mel-
lette azonban egész korán 
feltűnik a sáfrány és a barka-
fűz virágzata is! A barkafűz 
március elejétől virágzik, a 
méhek számára gyakran el-
sőként biztosítva a kiadós 
étkezést a hosszú téli hóna-
pok után. 
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Százas csúcstartó: változó magyar pénzügyek

Megjelentek a tavasz első hírnökei

Borsod megye nem  ■
áll túl jól a közúti bal-
esetek tekintetében 
az országos ranglis-
tán.

„2017. február 27-én sze-
mélyi sérüléssel járó baleset 
történt Kazincbarcikán, az 
Egressy Béni úton (a Már-
kával szemben). A gyalo-
gosok részére kijelölt gya-
logátkelőn közlekedett egy 
idősebb nő és egy gyermek, 
akik részére az elsőbbsé-
get nem adta meg egy arra 
közlekedő gépkocsi. A gyer-
mek könnyebben, az idősebb 
nő súlyosabban sérült, akit 
karcsonttöréssel szállítottak 
kórházba.”- ad hírt a szomo-
rú esetről a sajómente.hu. 
Bár a helyi rendőrség híres 
arról, hogy éles szemmel 
halásszák ki a szabálysze-
gőket a forgalomból, sőt, a 
z egy főre jutó tekintélyes 

számú körforgó, fekvőrend-
őr és zebra is segíti a balese-
tek elkerülését, ilyen szeren-
csétlenségek folyamatosan 
előfordulnak. 

Ennek az egyik oka a nagy 
áthaladó forgalom. A 26-os 
főút igen tetemes forgalmat 
bonyolít le nap-mint nap, 
és ezen autók jó része nem 
csak a főúton közlekedik. Ez 
eddig teljesen természetes, 
ám a nagy forgalom fokozott 

veszéllyel is jár. Hol kezdő-
dik a probléma? 

Megyénk autóvezetőinek 
többsége még abban a kor-
ban él, ahol a gyalogost át-

engedni gesztus, nem kö-
telezettség. Hány járókelőt 
látunk még mostanság is, 
akik átkelés közben megkö-
szönik az autósnak, hogy át-
engedte őket a zebrán? Pedig 
a piros lámpa sem mosolyog 
ránk, ha megállunk neki, és 

a járdaszegély sem tapsikol, 
mert nem hajtunk rá. Ezek 
rögzített szabályok, amik 
nem az alkalmi kedvünkhöz 
igazodnak. A gyalogosnak, 
aki láthatóan át szeretne 
kelni a zebrán, elsőbbsége 
van, ha más forgalomirányí-
tó jelzése nincs érvényben- 
gondolunk itt lámpára, vagy 
rendőri irányításra. Ezt meg 
kell szokni, el kell fogadni. 

Borsod egyébként 2016-
ban benne volt a top 5-ben 
a legtöbb közúti balesetet 
számláló megyék tekinte-
tében: 563 jegyzett baleset 
történt a múlt évben, ebből 
23 volt halálos kimenetelű. 
Egyébiránt biztatónak tű-
nik, hogy a 2015-ös évhez 
képest lényegesen kisebb ez 
a szám, ami azt jelenti, van 
még esély a biztonságosabb 
közlekedésre az utakon!

SZI - BM

A zebrát nem csak a természetfilmekben kellene figyelni
Szuper ügyek

A Szuperinfó „Sikerte- ■
lepülések2017” elnevezé-
sű külön kiadványába - 
mely február 24-én jelent 
meg - értelemzavaró hiba 
került bele a Berentén új-
ragondolják a település jö-
vőjét című cikkbe.

A vonatkozó rész helyesen így 
hangzik: Berentére sokan kicsit 
irigykedve néznek a megyénk-
ben. Leginkább azért, mert min-
denki úgy gondolja: az adóbe-
vételei miatt könnyű és kiemelt 
helyzetben van a BorsodChem 
szomszédságában megbúvó a 
több, mint ezer lélekszámú tele-
pülés. 2017-ben azonban nagy ki-
hívás és változás előtt áll Berente 
- fogalmazta meg Roza László 
István polgármester az idei esz-
tendő feladatait. A legnagyobb 
problémának azt tartja a polgár-
mester, hogy a múltban olyan hi-
bákat követtek el, amely veszély-
be sodorhatja Berente jövőjét. A 
mostani vezetés nyakába sza-
kadtak ezek az ügyek, aminek a 
rendbetétele nem könnyű, nem 
népszerű és nem is hálás feladat. 
Ezen örökséget a jelenben és a 
jövőben kell majd megfizetnie az 
önkormányzatnak.
 SZI 

Berentéről újra

386125 
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KAZINCBARCIKA
Megjelenik: Kazincbarcika, Sajószentpéter és Edelény környékén minden pénteken

Kiadó: Szuperinfó Média Kft. Ügyvezető igazgató: Fodor István B.-A.-Z. megyei vezető, főszerkesztő: Maros Éva
Felelős szerkesztő: Rostás Szabolcs; szabolcs.rostas@szuperinfo.hu

Szerkesztőség, hirdetésfelvétel: 3700 Kazincbarcika, Egressy u. 22.
Tel.: 48/512-039, Tel/fax: 48/512-038 E-mail: barcika@szuperinfo.hu www.szuperinfo.hu

Sokszorosító szerv: 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: 2017/9. 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 - Jó pár dolgot kínál ez 
a hét. A bolygók szembenál-
lásai a Kos jegyében Önt is 
türelmetlenné teszik. Már a 
hét elején érezni fogja, hogy a 

sors nem kíméli, újabb és újabb terheket 
rak a nyakába. Mindezek ellenére merjen 
belevágni új projektekbe, mert a sikerre 
még most is van lehetősége!

Bika - Az utóbbi idők aktivi-
tása minden téren meghozta 
az eredményét! Munkájának 
gyümölcse érik, azonban a 
fáradtság kezdeti jelei is meg-

mutatkoznak Önön! Igyekezzen úgy beosz-
tani teendőit, hogy lelkiismeret-furdalás 
nélkül legyen képes lazítani. A csillagok 
most felettébb empatikussá teszik.

Ikrek - Ezen a héten Mars 
teljes ereje a rendelkezésére 
áll, lendületet ad Önnek ez a 
rengeteg energia! A hét ele-
jén alig lehet megfékezni Önt! 

Mindezek ellenére folyamatosan úgy érzi, 
hiába minden elszántság, áthatolhatatlan 
falak állják az útját, de ne adja meg magát 
a kudarcnak!

Rák - Egy kis türelemre van 
szüksége és rendeződik minden. 
A csillagok jóslata szerint a héten 
minden napra jut majd valami 
pozitívum, kellemes meglepetés 

az életben. Ezek tulajdonképpen előjelek, 
amik egy még nagyobb dologhoz veze-
tik. Mindenesetre legyen engedékenyebb 
önmagával szemben a héten!

Oroszlán - Ön a hét legnagyobb 
nyertesei közé tartozik! Mars, 
Jupiter és Uránusz az Oroszlán 
oldalán állnak, rengeteg pozitív 
energiát biztosítva Önnek. Ha 

Vénusz egy tüzes jegyben áll, amilyen az 
Öné is, annak mindig különös jelentősége 
van. Hagyja, had szárnyaljanak az érzel-
mei szabadon! 

Szűz - Most még arra is 
hajlandó, hogy sokkal nyilván-
valóbban fejezze ki az érzelmeit 
és ne csak a problémáit merje 
őszintén elmondani, hanem a 

pozitív jellegű érzelmeit is. Ez kifejezet-
ten attraktív dolog. Néhány emberrel a 
környezetéből érdemes lenne mélyebb, 
bizalmi kapcsolatot építenie!

Mérleg - Ezen a héten Mars 
eléggé dominánsan áll az Ön 
jegyéhez. Ha valami rosszul áll, 
akkor a feszültségek tovább 
fokozódhatnak. Most fontos, 

hogy ezeket beszélgetésekkel feloldja. A 
szerettei próbálják elterelni a figyelmét a 
feladatokról, hiszen látják, szüksége lenne 
egy kis pihenésre. 

Skorpió - Találja meg azt 
az arany középutat, amikor 
elvégzi a feladatait, de közben 
a szeretteivel is tölt annyi időt, 
hogy ismét meghitté váljon a 

viszony. Amikor velük foglalkozik, felejt-
se el a problémáit és legyen nyitott az 
irányukba. Tegyék félre a gondokat és 
lazítsanak kicsit!

Nyilas - Ez a hét két részre 
oszlik. Az első három napon 
Mars és a Hold is támogatják 
Önt, majd a Nap, Merkúr és 
Neptunusz lesz aktív, gyengítve 

energiáit. Így elsőre azt hiheti, hogy 
egy nyugodt és békés hét elé néz, de 
hamar szembesülnie kell majd ennek az 
ellenkezőjével. 

Bak - Most bármit képes lesz 
véghezvinni, illetve bárkit 
meggyőzni egy ötletéről, avagy 
lehetőségről. Még Önt is meg-
lepetésként éri majd, mennyien 

egyet értenek Önnel vagy fogadják el 
terveit, ajánlatait. Ezért bármit is szeretne 
megvalósítani, annak most érdemes neki-
futnia.

Vízöntő - A héten tele lesz 
tettvággyal, amit érdemes 
kihasználnia és folyamatosan 
építgetnie a magánéletét és 
a karrierjét. A csillagok azt 

súgják, most különösen érdemes többet 
beszélgetnie másokkal, mert kivételesen 
jó tanácsot, tippet kaphat. Az energiái 
növekvőben vannak.

Halak - Az égi konstellációk 
csalhatatlan ösztönnel ruházzák 
fel Önt. A problémákat is ösz-
tönösen oldja meg és esélye- 
it is első pillanatban felismeri. 

Kreativitása is előtérbe kerül. Használja 
ki ezt az időt arra, hogy hobbijait, amiket 
az utóbbi időben elhanyagolt, újra fel-
elevenítse.

 HOROSZKÓP 10. HÉT (2017. március 6-tól március 12-ig)

gyakorlott TMK 
villanyszerelõt

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

Szendrő-
Galva Kft.
felvételre 

keres 

SÓDER
(0/24, 0/16);

 HOMOK
 (0/4, 0/1, sárga); 

KAVICS 
(4/8, 8/16, 16/32) 

kiszállítás 
HÉTVÉGÉN IS!

06-30/415-24-28

- Kőműves munkák
- Festés és mázolás
- Villanyszerelés
- Hideg és meleg burkolás
- Vasipari munkák

3704 Berente, Bem József u. 2.
Tel: 48/310-293, 70/331-38-99
berentenonprofitkft@gmail.com

Felújítás valós garanciával! SZÉTNYÍLT falak, megsüllyedt alapok 
helyreállítása, vizes salétromos házak 

utólagos bontás nélküli szigetelése 
injektálással, garanciával!

www.vizes-repedt-hazak-javitasa.hu
Tel.: 06-20/385-5251
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Kertészeti ismeretekkel és 
B kat.  jogosítvánnyal rendelkező 

kazincbarcikai munkatársat keresünk. 

Jelentkezni a 06-20/418-31-51  
telefonszámon lehet!
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Fűnyírást, fűkaszálást felhasz-
nálást, bozót irtást, fa kivágást 
vállalok. Minőségi munka reális 
áron, számlával. Tel.: 06-70/703-
7460

lelassult a gépe? Sokáig tölt a 
Windows? Vállalom számítógé-
pek javítását, telepítését, prog-
ramok, vírus írtók telepítését. 
Tel.: 06-30/630-4028.

Palatető bontásnélküli felújítá-
sa színes, mintás, bitumenes zsin-
dellyel. Ingyenes árajánlat készítés. 
Akció -10%. 06-30/229-2206, www.
palatetofelujitasjavitas.hu

női-Férfi fodrász Pogonyi Szilvia 
06-20/920-8058. Festés, melir, 
vágás, dauerolás, hajhosszab-
bítás, fonások. Cím: Prímavéra 
Szépségszalon, Kazincbarcika, 
Szabadság tér 7.

Hulladék vasat, üzemképtelen sze-
mély és teherautót, rossz akkumulá-
tort vásárolok. Házhoz megyek. Tel.: 
06-20/958-6233.

szolgáltatás kErEsés

Homlokzati hőszigeteléshez szak-
embert keresek. Tel.: 8-17-ig. 
06-20/523-8702.

á l l á s

ácsmunkát, új tetők építését, régiek 
cseréjét, előtetők készítését, bádo-
gozást vállalok. 20/557-2928

alkalmazottat felvesz ingat-
laniroda fő vagy másodállásban 
(alapbér+jutalék). 06-30/650-6088

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

aWI-kombináltos hegesztőket 
CO2 gyakorlattal, CO2-hegesztőket, 
lakatosokat, illetve szerszámkészí-
tőket keresünk. Magas órabér! Szál-
lás biztosított. 06-70/206-2621, 
06-70/508-7583, szupermunka@
index.hu

betanított dolgozókat keresünk 
kiemelt bérezéssel mosonmagya-
róvári és győri munkahelyünkre. 
Szállás, étkezés, utazás biztosított. 
06-70/354-9321

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

Fizikai munkára keresek megbízha-
tó, jó fizikumú férfit. Alkalmi munka. 
06-30/534-9663

Megbízható traktorost keresünk 
gyümölcsösbe, Gyöngyös térségé-
ben. Állandó munka, biztos megél-
hetés, útiköltség térítés, szállás lehe-
tőség. Tel.: 06-20/9356-969

nettó 175-200 ezer Ft közötti bér-
rel, igyenes, kulturált szállással 
vagy albérlettámogatással Nyugat-
Dunántúlra hosszú távra gyári beta-
nítottakat és szakmunkásokat fel-
veszünk. Tel.: +36-20/284-0698., 
+36-30/282-6263 engedélyszám: 
49765-1/2008-5100595

Önállóan dolgozni tudó gipszkarton 
szerelőket keresünk azonnali kezdés-
sel, vidéki bejelentett munkára, heti 
hazajárással. Szállást utazást a cég 
biztosítja. Kezdő bérezés 800-1000 
Ft/óra. Tel: 06-70/420-7934.

Pultos keresek. Szakképzett vagy 
gyakorlattal rendelkező pultost kere-
sek sörözőbe. Tel: 06-20/491-9445

szerkezetlakatos-hegesz-
tő állás karbantartói munkakör-
be. Szállás, utazás, ebéd, két 
heti fizetés biztosítással, Győr- 
megyei munkahelyre. 220e/hó. 
Tel.:06203836791

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

betanított munkásokat kere-
sünk folyamatos munkavégzésre 
Kazincbarcikán. Tel.: 06-48/512-
907.

sajószentpéteri optikába kere-
sünk szakképzett látszerészt, 8 
vagy 4 órás munkakörbe. Jelent-
kezni fényképes önéletrajz-
zal az alábbi email címen lehet: 
fokuszoptika1@gmail.com

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

sajószentpéteri cég keres 
tapasztalattal rendelkező raktá-
rost, egy műszakos munkarend-
be. Érdeklődni: hétköznap 8-14 
között Telefon: 06-48/512-406

Határozott idejű munkavégzés-
hez villanyszerelőt keresek. Tel.: 
06-70/348-6582

bejáratott szépségszalonunkba fod-
rászt keresek. Babits M 2. Imázs Sza-
lon 06-20/293-8355.

segédmunkást felveszek azonna-
li kezdéssel, vidéki munkára, heti 
hazajárással. Szállást utazást a cég 
biztosítja. Előnyben, aki ajtóbeépítés-
ben jártas. Tel: 06-70/420-7934.

kazincbarcikai pizzéria ügyes, talp-
raesett munkatársat keres, betanított 
munkára. Tel.: 06-70/773-3792

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

Villanyszerelő és laka-
tos szakmunkásokat keresünk 
Tiszaújvárosi munkahelyre. 
Jelentkezni 06-48/512-907 szá-
mon munkanapokon 8-15 órá-
ig lehet.

o k t a t á s t  V á l l a l

Dajka, pedagógiai és gyógypeda-
gógiai asszisztens tanfolyam indul 
Kazincbarcikán részletfizetéssel. 
Tel.: 30/6374083, 20/4237877 Eng.
sz.: E-000452/2014

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)

szabaDIDő, üDülés, szÓrak

Hajdúszoboszlói márciusi üdü-
lés, félpanzióval 19000 Ft/fő/hét. 
06308676550

t á r s k E r E s é s

Ötvenes vállalkozó csinos, mosoly-
gós hölggyel ismerkedne komoly kap-
csolat céljából. 06-70/203-2880.

V E g y E s

kultúr Kuckó Szemere Bertalan 
tér 11. (Toto-Lotto, Tipmix stb.) 
fogadásai mellett, vegyes bolti 
jellegben is működünk. Nyitva tar-
tás: H-P: 7:00-19:00, Szo.: 7:00-
18:00, V: 8:00-18:00. Újdonsága-
ink: 8 tojásos házi tészta, külön-
féle gyorsfagyasztott, kész-
re sütött termékekkel és ezen 
kívül sok minden mással is vár-
juk kedves vásárlóinkat. Nézzen 
be hozzánk!

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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MUNKALEHETŐSÉG
CO

HEGESZTŐKET,
LAKATOSOKAT

keresünk!

- Azonnali kezdés
- Bónuszrendszer
- Kiemelt bérezés

- Biztosított bejutás
- Hosszútávú munka

 
06704139273
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Március 8. - Nônapra - szeretettel:

... és egyéb termékek 
a március 1-7-ig tartó

akciós áruféleségekből!

Törzsvásárlóinknak 
kuponnal olcsóbb:

599Ft 449Ft/db 199Ft/db

Tolle trappista 
sajt 1 kg  

1399Ft

COOP
„A” rizs 
álló-
tasakos
1 kg  

299Ft

D.E. Paloma 
őr.vák.kávé
225 g, 2484 Ft/kg; 
2217,77 Ft/kg

Delikát 
ételízesítő

250 g,
1876 Ft/kg
1596 Ft/kg

1 db vásárlásnál
559 Ft/db

2 db vásárlásnál

499Ft/db

1 db vásárlásnál
469 Ft/db

2 db vásárlásnál

399Ft/db

I Love Milka 
epres, alpesi tejkr.  
120 g, 4992 Ft/kg

Orchidea 
dobozos
(márc. 6-8-ig)

Primula
(márc. 6-8-ig)

LEGÚJABB 
TAVASZI AKCIÓNK 

KÍNÁLATÁBÓL  
KAZINCBARCIKAI COOP ÜZLETEINKBEN:

MÁRCIUS 17IG

Barcika Garden Bt.
FAISKOLAI LERAKAT

Kazincbarcika, Attila út
(Tesco-val szemben)

Nyitva: H–SZ 7.30–17.30 V: Zárva
Tel.: 06-20/938-8980, 48/704-073 

ITT A TAVASZ! 
MEGNYITOTTUK 

FAISKOLAI LERAKATUNKAT! 
Gyümölcsfa- és szőlőoltványok, 

bogyósok!
Örökzöldek, díszfák, díszcserjék, 

évelők, vetőmagok, virághagymák, 
tápoldatok, műtrágyák, virágföl-
dek, növényvédőszerek

széles választékával várjuk 
kedves vásárlóinkat!

Betanított 
munkásokat 
keresünk újhartyáni (Pest megye) 
porfestő üzemünkbe, 

két műszakos munkarendbe.
A szállást biztosítjuk!

Jutattások: étkezési hozzájárulás, 
kp. cafeteria, műszak pótlék.

Érdeklődni: 20/560-6077
hétköznapokon 9-15 óra között.

Fényképes 
szakmai önéletrajzokat az

info@ktechkft.hu címre várunk.

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.

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

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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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
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50 %

Megéri, ha régi 
keretét újra cseréli!
Szemüvegkeret  
-50 %
Komplett szemüveg 

készítése esetén féláron 
választhat 

kereteink közül.

>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

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

M E G H Í V Ó

Ideje: 2017. március  11.
Helye: Mezey István Művészeti Központ

Jótékonysági bált 
szervez!

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Részvételével támogatja Tagóvodánk 
Alapítványát, melyet ezúton is köszönünk!

Jelentkezés: Mesevár Tagóvoda
Liptákné Gergely Valéria tagóvoda vezető
06-20/269-16-41

A Kazincbarcikai Összevont Óvodák MESEVÁR Tagóvodája 
fennállásának 50. évfordulója alkalmából 

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

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

•Eredeti és utángyártott 
nyomtató kellékanyagok forgalmazása

•Patron-, 
és tonertöltés

•bélyegzőkészítés

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

Mikrohitel Program www.mva.huwww.mikro-hitel.hu

Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány  Telefon: +36 49 500 094, E-mail: info@mva.hu

ORSZÁGOS MIKROHITEL PROGRAM
Fix ügyleti 

kamat:

3,9
százalék

max.
Hitelösszeg:

10 
millió Forint

max.

10 
év

HELYE: 
Szalézi Szent Ferenc Gimnázium
Kazincbarcika, Jószerencsét út 2.

Ideje: 
2017. március 11-én (szombat) 9-12 h

Asztalfoglalás és további infó: 
06-30/521-54-46

VII. BO(S)ZI BABA-BÖRZE
ÉS GYERMEKRUHA VÁSÁR

KAZINCBARCIKÁN, 
A VÁROSKÖZPONTBAN.

JÁZMIN

TA
XI20/410-7700

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

1-4 főig  160 Ft/km
5 fő  180 Ft/km
6 fő  200 Ft/km

GÁZKÉSZÜLÉKEK 
javítása, beüzemelése 

FLEXI CSŐCSERE garanciával.
Szűrös Ferenc

Tel.: 48/314-213, 30/856-1223

Mindenféle kőműves 
munkát, burkolást, 

festést vállalok.
Rövid határidő, precíz kivitelezés!

Tel.: 06-30/913-57-86
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