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Kockázatértékelés készítése

Megoldjuk 
RÁGCSÁLÓ-

PROBLÉMÁJÁT!
Barcika Rovar Kft.

Csótány-, 
ágyi poloska-, 
hangyairtás, 

GARANCIÁVAL!
HACCP rendszer

DARÁZSIRTÁS
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Barcika 11. hét

Ahogy közeledik a tavasz, 
mindenki kicsit jobban vá-
gyik a mozgásra. Kedvcsiná-
lóként úgy gondoltunk, tartunk 
egy barcikai sportszemlét! 
 /3. oldal

Sportcity

A kapszaicin, vagyis a csípős 
paprikák hatóanyaga minden 
bizonnyal hatással van a szer-
vezetünk működésére. A kér-
dés az, hogy milyen ez a ha-
tás./5. oldal
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Játék a szabadban. A kinti időtöltés 
megkerülhetetlen helyei a játszóterek a 
gyerekek számára. Valamiért azonban mégis 
sokan megkerülik őket. Pedig a szabadban 
töltött játék a gyermekkor szerves része 
kellene, hogy legyen./3. oldal

Csípjük, ha csíp?
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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

KAZINCBARCIKA 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.

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.

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

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

Mindenféle kőműves 
munkát, burkolást, 

festést vállalok.
Rövid határidő, precíz kivitelezés!

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

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 16-tól március 22-ig minden 
kiskerti kiszerelésű paradicsom vetőmag
-os kedvezménnyel  vásárolható meg.20%

VETŐMAGOK KIEMELT 
KISKERESKEDELMI 
FORGALMAZÓJA

Az akcióban résztvevő 
termékekből kereskedelmi mennyiséget 

nem szolgálunk ki!
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COOP 
Panírozott 
rántott 
sertéskaraj gyf.
600 g, 1665 Ft/kg
(COOP ABC, COOP Szuper)

999Ft

COOP 
sóspálcika
50 g

69Ft

COOP panírozott 
halfilé rudat gyf.
500 g, 1098 Ft/kg

549Ft

Miskolci
búzafinomliszt 1 kg

119Ft

Persil normál 
mosópor 
20 mosás
1,4 kg, 714 Ft/kg

999Ft

Eh. Sertés 
karaj csont 
nélkül
1 kg (Tőkehúst 
árusító üzleteinkben)

1199Ft

március
17-18.

LEGÚJABB
TAVASZI AKCIÓNK

KÍNÁLATÁBÓL
KAZINCBARCIKAI COOP ÜZLETEINKBEN

MÁRCIUS 1621IG

Keresse az egyéb termékeket is 
az üzletek akciós polcain!

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
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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

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

AUTÓ- ÉS ÉPÜLETABLAK FÓLIÁZÁS, SÖTÉTÍTÉS

KENÉZ LAJOS
06-30/644-60-97

Víz- fűtésszerelés,

dugulás-, hibaelhárítás
garanciával.

fürdőszoba felújítás,

FESTÉK-HÁZTARTÁSI BOLT 
VAKOLAT ÉS

HŐSZIGETELŐ KÖZPONT 
TAPÉTA, HUNGAROCELL

SZAKÜZLET

PUSKÁS JÁNOSNÉ

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

fax: 48/345-442 Mobil: 30/218-04-82
Sajószentpéter, Kossuth út 200.

MEZŐGAZDASÁGI 
ÉS KERTÉSZ ÁRUHÁZ

Barcika Garden Bt.
FAISKOLAI LERAKAT

Kazincbarcika, Attila út
(Tesco-val szemben)

H-P: 7.30-17.30 SZ: 7.30-14.00 V: Zárva
Tel.: 06-20/938-8980, 48/704-073 

ITT A TAVASZ!
Megérkeztek az árvácskák 

és az állómuskátlik!
Gyümölcsfa- és 

szőlőoltványok, bogyósok!
Örökzöldek, díszfák, díszcserjék, 

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

széles választékával várjuk 
kedves vásárlóinkat!

- 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!

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 
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Aranyos kezdet. Szolnok Open országos mazsorettversenyen brillíro-
zott a Napsugár mazsorettcsoport. A hattagú formáció a mini kategóriában 
ért el első helyezést, ami megsüvegelendő eredmény már csak azért is, mert 
először vettek részt ezen a megmérettetésen!

Bár jelentős erőket  ■
mozgattak meg a tér-
ség nagyobb városaiban 
a szép és rendezett ját-
szóterek építése érde-
kében, sokak szerint 
nem váltják be a hozzá-
juk fűzött reményeket. 

Kazincbarcikán például 
olyan panaszt hallottunk, 
hogy egyes játszótereken ál-
datlan állapotok uralkodnak 
a rongálásoknak köszönhe-
tően. Sajószentpéteren ezek 
a létesítmények inkább tűn-
nek westernekből ismert 
szellemvárosoknak, amiken 
a szél ördögszekereket gurít 
végig, mint gyermekzsivajtól 
hangos közösségi tereknek. 

Bár a játékokat folyamatosan 
ellenőrzik, és javítják, mégis 
leginkább lézengő közfoglal-
koztatottak, vagy hintázó ti-
nédzserek uralják őket. Ehe-
ti körkérdésünkben annak 
próbálunk utánajárni, hogy 
miért nem viszik játszóte-
rekre a szülők a gyerekeiket 
olyan gyakran, ahogy az el-
várható lenne ilyen beruhá-
zások után.

Nóra (27)
Szégyen, nem szégyen, 

én a kerítéseket hiányolom. 
Budapesten például az ilyen 
helyeket elkerítik, hogy ne 
tudjanak bemenni a kóbor 
kutyák. Nem tudom, ki ho-
gyan van vele, de szerintem 

nem túl egészséges a kutya-
ürülékben hemperegni. A 
homokozókban ugyanis 
többször fordult már elő, 
hogy a vödörbe „meglepetés” 
is került a homok mellé.

Ági (36)
Egyszerű a válasz: nincs 

időnk ilyesmire. Mivel pá-
rommal mindketten sokáig 
dolgozunk, ezért a nagyszü-
lőknél van a gyerek iskola 

után. Ott meg inkább kár-
tyáznak, filmet néznek, nincs 
kedvük sétálni. Este hat óra 
körül pedig már nekünk sincs 
hangulatunk elmenni csúsz-
dázni, így a kisfiunk lassan 
leszokott a játszótérről.

Gabi (22)
Nálunk 3 játszótér is van a 

közvetlen közelben, igaz, az 
egyik csak homokozó. Néha 
le szoktunk menni, de igaz-
ság szerint a kisfiam nem él-
vezi annyira a dolgot, mert 
legtöbbször egyedül van. nem 
tudom, mi az oka, hogy a szü-
lők kerülik a játszótereket, de 
elég ritkán látni önfeledten 
szaladgáló, hintázó gyereke-
ket errefelé. SZI - BM

Ahogy közeledik a ta- ■
vasz, mindenki kicsit 
jobban vágyik a mozgás-
ra. Kedvcsinálóként úgy 
gondoltunk, tartunk egy 
barcikai sportszemlét!

Ahogy Ditroit az autó-
gyártás, Houston az űruta-
zás, vagy Mekka a Kába kő 
városa, úgy Kazincbarcika 
egyik állandó jelzője akár 
sportcity is lehetne. Persze 
borsodi mértékre levetítve. 
Itt azonban szépen muzsi-
kál a település, nem csak az 
eredményeket szállítják a vá-
ros csapatai, de folyamato-
san megújuló és színes a he-
lyi sportpaletta. 

Cikkünkhöz a legjobb be-
vezetőt az élet írta, hiszen 
nemrégiben Kazincbarcikán 
tartott előadást Kis Gyula, a 
Kis Tri Balaton-man Team 
Triatlon egyesület alapítója, 
többszörös középtávú magyar 
bajnok. Kis Gyula a TriKolor 
Kazincbarcikai Triatlon 
Sportklub meghívására ér-
kezett ide, sőt edzéseket is 
tartott a Kazinczy Ferenc Tag-
iskola tornacsarnokában, va-
lamint az uszodában is. Ez az 
esemény már önmagában is 

jelzi, hogy élénk érdeklődés 
övezi a legkülönbözőbb moz-
gásformákat és sportágakat is 
a városban. 

Azonban ennek újabb bi-
zonytékaként nem is kell 
tovább menni a KVSE-nél, 
amely klub nevét olyan spor-
tolók öregbítik, mint a súly-
emelés terén helyi legendává 
váló Pátrovics Géza. A szakág 
veterá n-
ja tavaly 
ősz végén 
az M60-as 
kategóriá-
ban, a 62 
kilogram-
mosok kö-
zött állt dobogóra a vébén: 
szakításban 65 kilogrammot 
írtak a neve mellé, míg lökés-
ben 84 kilogramm volt a leg-
jobb érvényes gyakorlata és 
149 kilogrammos összered-
ménnyel világbajnok lett, 
méghozzá tizennegyedszer.

Működik más olyan klub 
is a városban, mely nem csak 
országos szinten kiemelke-
dő, de évről évre bizonyítja, 
hogy a világ élvonalában is 
megállja a helyét. A Küzdő 
SE Szepesi Attila vezetésével 

rendre bezsebeli a legrango-
sabb versenyeket, és persze 
nem csak itthon. 

A labdajátékok terén is jól 
muzsikálnak a barcikaiak. A 
város népszerű labdarúgócsa-
pata, a KBSC jelenleg vezeti 
az NBIII Keleti csoportját, 22 
meccs után 15 győzelemmel 
és 47 ponttal állnak. 

A futsalosok is kitartóan 
törik az utat 
a sportrajon-
gók szívébe. 
A Kazinc-
barcikai Ör-
dögök négy 
v e r e t l e n 
meccs után 

kaptak ki a Csengeriektől, így 
az NB II Keleti csoportjában 
jelenleg a harmadik helyen 
állnak. Bár igen friss még ez 
a sport a városban, azt érde-
mes megemlíteni, hogy máris 
az egyik legmasszívabb szur-
kolótáborral rendelkeznek a 
fiúk!

Mindemellett az amatőr 
sportolók is igen kemény 
próbatételek elé állíthatják 
magukat. Augusztusban új-
ra megrendezik a Kolor Fu-
tást, amelyre már elindultak 

a nevezések. A versenyzők 
5 kilométeren, 30 méteres 
szintkülönbséget leküzdve, 
10,5 kilométeren, 59 méte-
res ingadozással, valamint 
21 kilométeren 118 méter 
szintingadozást legyűrve 
mérhetik össze erőnlétüket, 
kitartásukat.

Ha ez még nem lenne elég, 
júniusban a városba látogat 
a világhírű Spartan Race 
is, amelyre már 2500 neve-
ző regisztrált. Ez az erőpró-
ba nem hiába az ókori had-
államról, Spártáról kapta a 
nevét, hiszen a pálya során 
leküzdendő feladatokhoz 
nem csak acélos izmok, de 
komoly akaraterő is szüksé-
ges! „A Spartan Race™ nem-
zetközi vezető akadályfutó 
versenysorozat, amelyet hét 
őrült ultra-versenyző talált 
ki. A Spartan Race 2010-
ben alakult, célja egyszerű 
volt - megszervezni a lehető 
legkomolyabb állóképessé-
get igénybe vevő futamokat, 
amelyek adrenalin löketet ad-
nak egy életre!”- olvasható a 
Spartan race Hungary közös-
ségi oldalán. 

SZI - BM

Sportcity: számos siker és spártai akarat Kazincbarcikán

Szuper ügyek

Ugyan mi rosszat követhettek 
el az előttem betérők, morfon-
díroztam magamban amikor el-
olvastam Polgáron a bevásárló 
centrum kávézójának A/4-es la-
pokra kinyomtatott és a falra 
kiragasztott vevőknek szóló tá-
jékoztatókat. A legyél kedves a 
pultossal, mert nehezen találha-
tó jó munkaerő felirat láttán rög-
vest végiggondoltam, hogy mi-
lyen hangnemben is kérjem meg 
a lattémat, ugyan mi számíthat 
náluk kedvesnek. Időm persze 
volt a gondolkodásra, mert az 
ott dolgozó hölgyek egyike ép-
pen mosogatott háttal nekem, 
a másik meg a pultra támasz-
kodva egy ismerősével sutto-
gott, közben pedig fém pénze-
ket számoltak.
Vasárnap délután hiába volt te-
le vásárlókkal az üzletközpont, 
csupán én álltam a pult előtt és 
egy másik hölgy kavargatta az 
asztalnál a csészéjét. A szemem 
a szóljon előre, ha kártyával akar 
fizetni utasítás után a következő 
viccesnek szánt idézetre vető-
dött: mi tiszteljük Önt annyira, 
ha telefonál, nem fogjuk ebben 
megzavarni. Én egyáltalán nem 
telefonáltam, gondoltam ma-
gamban és jól esne, ha megza-
varnának azzal, hogy a tekinte-
tüket rám vetnék. Mivel semmi 
sem változott, mégiscsak meg-
szólaltam a legkedvesebbnek 
tartott hangszínemben, mert 
igazán nem szeretném a tulaj-
donost abba a rendkívül nehéz 
helyzetbe hozni, hogy esetleg 
miattam adják fel a munka-
helyüket a láthatóan teljesen 
nyugodt lelkivilágban dolgozó 
alkalmazottak. Végül sikerült ab-
szolválniuk a megrendelést, de a 
marlenkánál kicsit elveszítették 
a fonalat. Harmadszor is meg-
kérdezték, hogy akkor milyen 
ízűt szeretnék. Harmadszorra 
is csak azt tudtam mondani, 
hogy csokisat, mert a mogyo-
rósat nem szeretem. A fogyasz-
tás után a használt eszcájgot 
visszavittem a pulthoz - nehogy 
valami gikszer legyen. De hiába 
nyitottam ki a fülemet, sem kö-
szönömöt, sem a viszont látásra 
reagáló köszönésemre nem ér-
kezett a semmi hang. 
Hogy soha többet be nem te-
szem oda a lábam, abban biz-
tos vagyok. Pedig milyen jó len-
ne összefutni a tulajdonossal. 
Akkor megmutathatnám neki 
azt a cikket amit nemrégiben 
olvastam a new yorki Waldorf 
Astória Hotelről, amit mosta-
nában zártak be felújítás miatt. 
Számos leg kapcsolódik a ehhez 
a kultikus luxus helyhez. De a 
legismertebb talán az alapító 
tulajdonos mondta, ami ma is 
szállóige: a vendégnek mindig 
igaza van. Persze Polgártól na-
gyon messze van Amerika.

SZI – Maros Éva

RÚZS

A vendég

Requiem a játszóterekért: hová tűnt a gyerekzsivaj? 
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Becsüs magas áron 
vásárol festménye-
ket, porcelánokat, ben-
zin-biztonsági lámpát, 
régiségeket, hagyaté-
kot, felhúzós karórát-
zsebórát,ezüst kétszá-
zasokat. Tel.: 06-20/247-
1538.

Dunnát, párnát, hagyatékot vásá-
rolunk megbízható korrekt fize-
tés. Hívásra házhoz megyek. Érd.: 
06-70/281-2159

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

Gyűjtő, szakképzett műtárgybe-
csüs magas áron vásárol régisé-
get, bútort, festményt, porcelánt, 
ezüst tárgyakat, hagyatékot. Tel.: 
0646/348-436, 0620/388-7997.

Használt, fölöslegessé vált 
újságjait díjmentesen elszállí-
tom egyeztetés alapján.Tel sz: 
06 305352378.

Régi kázsmér kendőt, vásznakat, 
zománcozott babakádat, fatek-
nőt, dunnát vásárolok. Tel.:06-
20/428-3455

Személyautókat és vashulladé-
kot vásárolok. Tel: 06-70/555-
1262.

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!”

a Cserepes lemeztetők készí-
tése akár bontás nélkül a palá-
ra is. Palatetők átfedése bitume-
nes zsindellyel. Lapos tetők hő-
és vízszigetelése. Csatornázás, 
Kéményrakás. Ingyen áraján-
lat!15% kedvezmény! www.
lackoteto ,5mp.eu 06-70/ 591-
9739

Fűnyírást, fűkaszálást, 
bozót írtást, fa kivágást 
vállalok. Minőségi mun-
ka reális áron, szám-
lával. Tel.: 06-70/703-
7460
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�� 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 vá-
sárolunk 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 
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Tel.: 06-20/282-5884 Kenéz Dániel

VÍZ, GÁZ, FŰTÉS SZERELÉS, 
DUGULÁSELHÁRÍTÁS ÉS 

HIBAJAVÍTÁS.
Számlaképesen, közületek részére is.

I n G a t l a n

Cégünk részére keresünk eladó 

ingatlanokat értékesítési célra. 

06-30/254-5523

Babits úti üzletsoron 2 db üzlet-

helyiség eladó, esetleg hosz-

szú távra kiadó! Érd: 06-30/330-

24-54

kazincbarcika frekventált helyen 

vállalkozásra, építkezésre alkal-

mas tehermentes ingatlan eladó 

vagy elcserélhető, közművel, ipari 

árammal. Tel.: 06-70/511-7965.

H á z ,  H á z R é S z  e l a D á S

alsóvárosi krt 2 szobás fszi ker-

tes lakás eladó. Tel.: 06-30/452-

2665

Családi ház Sajószentpéteren 

eladó a városközponthoz közel, 

csendes környezetben 120m2, 

3szoba, vegyes tüzelés, házi víz-

mű. Irányár 16,2 M Ft. Bérházi 

csere is érdekel Kazincbarcikán. 

Tel.: 06-20/315-1516.

Csokvaományban 2 szintes 

családi ház nagy telekkel olcsón 

eladó. Ár: 4,5M Ft. Dózsa György 

út 129. 06-20/279-0848.

kazincbarcikán a Völgy úton 

családi ház eladó. Irányár 11,49 

M Ft. Lakás beszámítható. Tel : 

06-70/943-3095.

Múcsonyban két szintes csa-

ládi ház eladó 11M Ft. Tel.: 

06-30/898-2423, 06-48/403-

802.

Putnokon a lakótelep 
mellett tetőtér beépíté-
si lehetőséggel, udvar-
ral üzlethelyiségnek is 
alkalmas ház eladó vagy 
kiadó. 06-30/339-8142, 
06-30/449-6970

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

Sajószentpéteren, kitű-
nő helyen, áron alul, sür-
gősen eladó kétszintes, 
125 m2 családi ház, ren-
dezett telken. 13MFt. 
06-30/336-7663

4 szobás kertvárosi családi 
házam eladnám vagy elcserél-
ném kisebbre értékegyeztetés-
sel. Tel.: 06-20/563-9255.

Új építésű családi ház a Kossuth 
úton eladó. 2 szoba–nappali–
konyha, víz, szennyvíz, gáz 
bekötve. Irányár: 14 M Ft Érd: 
06-30/330-2454

l a k á S e l a D á S

eladó Kazincbarcika Pollack 
út Szalagos házban, földszin-
ti 1+1/2 szobás lakás 3,9M Ft. 
Tel.: 06-48/782-182

eladó Kazincbarcikán 34m2-es 
földszinti lakás , közel a kórház-
hoz   üzletnek is alkalmas ár 2,8M 
Ft Alkuképes. Érd.: 06-30/895-
8639.

Eladó Kazincbarcikán a 
Derkovits téren 1 eme-
leti 1,5 szobás erkélyes 
panelprogramos lakás 
júniusi költözéssel. Ár.: 
4,6M Érd.: 06-20/911-
4741

eladó 2 szobás 57m2-es tér tágí-
tott, részben felújított 8. emeleti 
lakás a Gyulai Pál úton. Ár: 5,3M 
Ft. Tel.: 06-70/614-6778.

Piaccal szemben 1 
szoba+étkezős, világos,meleg 
lakás alacsony fenntartási költ-
séggel eladó. Irányár: 3,2M Ft. 
Tel.: 06-20/778-0887.

Pollack M. úton jó álla-
potban lévő azonnal 
költözhető III. emeleti 2 
szobás 55m2-es erké-
lyes lakás eladó. Érd: 
06-20/573-6019.

2 szobás 51m2-es felújítandó 
lakás eladó. Ár megegyezés sze-
rint. Tel.: 06-30/586-3948.

61m2-es 1+2 fél szobás lakás 
Egressy 47-ben, beépített kony-
habútorral, előszoba bútorral 
eladó. Irányár:6,3M Ft. Bercsé-
nyi úti garázzsal együtt kedve-
zőbb. Tel.: 06-20/597-2278.

é P í t é S I  t e l e k

Vadnán 1075m2 építési telek 
eladó. Tel.: 06-70/329-8076

építési telek a Rózsa úton eladó! 
Körbekerítve, alappal, tervvel, víz-
szennyvíz-gáz bekötve. Irányár: 
7M Ft  Érd: 06-30/330-2454

a l B é R l e t

1+2 fél szobás lakás április 1-től 
néhány hónapra kiadó a Mikszáth 
úton. 40E Ft+rezsi+havi kaució. 
Tel.: 06-20/911-4741.

F ö l D ,  k e R t

a Kakas dűlőben 1000m2-es zárt-
kert eladó. Faház, villany van. 
Tel.: 06-30/939-4131.

eladó vagy művelésre kiadó 
610négyszögöl területű ebből 
400nöl bekerített termő gyümöl-
csös, beton pince, faház, villany, 
művelési és tárolási eszközökkel. 
06-48/318-885

eladó 1000m2-es kert a Vas-
patak dűlőben 20m2-es házzal, 
gyümölcsössel körbekerítve. Tel.: 
06-20/321-8481.

Méhészek figyelem. 
Tardonán a Hársasi út 
mellett 4300m2 kaszá-
ló terület eladó. A kút-
tal szemben található. 
Akác erdő mellett. Érd.: 
06-20/944-8230

Szántóföldet keresek, 
Alsóvadász, Edelény, 
Kazincbarcika, Szikszó, 
Boldva, Krasznokvajda 
térségében, legalább 5 
ha táblamérettel. Érd.: 
Fáy Atilla Tel.:06-30/209-
7887

J á R M ű

Renault Twingo 2002 évjárat 
1200cm3. 2018.júniusig érvé-
nyes műszakival eladó. Irány-
ár: 350000.-Ft. Tel.: 06-70/605-
4589.

Suzuki Swift Glx 2002-es eladó. 
friss műszaki vizsga 84LE. Ár: 
365000.- Ft. Tel.: 06-70/420-
7820.

J á R M ű  a l k a t R é S z

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

á l l a t

előnevelt csirke előjegyzés-
sel eladó: április 4-től, május 
2-tól, május 31-től. 46/384-470, 
20/252-0535

n ö V é n y

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 tüzifa bükk-tölgy kalodába 
rendezetten pakolva. Ár:11500Ft/
kaloda. Tel: 06-20/518-0136.

eladó 3+2+1 ülőgarnitúra, 2 sze-
mélyes heverő, varrógép, hinta-
szék. Tel.: 06-30/503-9873.

elektromos rokkantkocsi szin-
te új állapotban, szemes tenge-
ri 5-10 mázsás tételben házhoz 
szállítva eladó. 06-70/302-4409

elektrolux nagy és közepes 
hűtő fagyasztóval, előszoba 
fal+szekrény, íróasztal, új sze-
gélynyíró dobozban, 8 tolóaj-
tós tükrösszekrény eladó. Tel.: 
06-30/452-2665.

kalodás tűzifa sorba rakva. Bükk, 
tölgy, gyertyán.1mx1mx1m Ár: 
11500Ft/m3 Erdei m3 ár: 24000 
Ft Ingyenes házhoz szállítással! 
Tel: 06-30/752-0961

Méteres tüzifa erdészettől eladó. 
Tel: 06-70/555-1262.

Minőségi borsodi szén 
most ingyenes bepa-
kolással, azonnali ház-
hozszállítással kapható 
garantált mennyiség-
ben. Tel.: 06-30/246-
2647.

Rotációs kapa eladó. 
Tel.: 06-20/573-6019

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

tárcsás mosógép, női-férfi kor-
csolya, 16 sebességes női-férfi 
bicikli, XL-es motoros bőrdzseki. 
Tel.: 06-20/287-6768

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

Üvegszál erősítésű műanyag csó-
nak Eladó. Irányár: 100 E Ft   Érd: 
06-30/330-24-54

e G y é B  k e R e S é S

Antik bútort, porcelánt, 
festményt, pipát, játé-
kot, könyvet, vásznat, 
ezüstöt, órát, fegyvert, 
érmét, katonai-népi-
egyházi tárgyat, teljes 
hagyatékot vásárolok 
korrekt áron. Kérem hív-
jon bizalommal! Ingye-
nes kiszállás becsü-
letes értékbecslés. 
06-30/486-3578
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Ipari gépek mechanikai javítása
Zárcsere, zárjavítás, esztergálás

Közületek számára is!

VILLANYSZERELÉS

06-30/334-5449
/Endi-Villanyszerelés
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Végtelen világnap. Aki nem hisz abban, hogy az univerzumunk 
végtelen, az fogjon egy ceruzát, és kezdje leírni a pí összes számjegyét. Nem 
csak a keze fáradna el a műveletben, de legoptimálisabb esetben elfogyna a 
világ összes grafitja is. Ennek a csodás számnak március 14-én ünnepelték 
a világnapját. Hogy miért pont ekkor? Az aznapi dátum számjegyei ugyanis 
két tizedesjegyig megegyeznek a pí értékével!

 Ünnepnek, azokat a pi- ■
ros betűvel írt, különleges 
napokat nevezzük, amik 
valamiképpen kiemelked-
nek a monoton hétköz-
napok forgatagából.  

A múlt nagy dolgairól való 
emlékezés több szempontból 
is fontos dolog. Fontos, hogy 
bizonyos tettek, amik megér-
demlik a közösség elismeré-
sét, ne merüljenek a feledés 
homályába, és fontos, hogy 
az általuk hirdetett eszméket 
sikerrel oltsuk bele a követ-
kező generációkba is. 

Ilyen piros betűvel szedett 
ünnep március 15. is, ami-
kor az 1848-as forradalom-
ra és az azt követő szabad-
ságharcra emlékezünk. Ez a 
megemlékezés minden tele-
pülésen a hagyományoknak 
megfelelően, és a helyi lehe-
tőségekhez mérten történik. 
Azonban az már másik kér-
dés, hogy családonként, vagy 

egyénileg hogyan éljük meg 
ezt a napot.

Melinda (33)
Á l t a l á b a n 

nem szeretem 
a kötelező jel-
legű megemlé-
kezéseket, ám 
ilyenkor a nyilvános koszorú-
zásra mindig ellátogatok, ha 
időm engedi. Úgy gondolom, 
fontos az olyan eszmék előtt 
tisztelegni, mint a szabadság. 
És bizony annak is van va-
lami megmagyarázhatatlan 
ereje, ha ilyenkor kokárdát 
tűzünk a mellkasunkra.

Sándor (52)
Szeretném abban a tudat-

ban nevelni a gyerekeimet, 
hogy fontos dolog a történe-
lem, és a nemzeti tudatosság 
is. Az iskolában kokárdákat 
készítettek és előadásokat tar-
tottak március 15. kapcsán, 

így mi otthon úgy gondol-
tuk, hogy inkább kirándu-
lással töltjük az időt. Termé-

s z e t j á r á s 
közben pe-
dig beszél-
g e t t ü n k , 
N e m z e t i 
dalt szaval-

tunk, és olyan fogalmakat 
jártunk körbe, mint például 
a szabadság.

Ádám (29)
Tudom, hogy az egyik leg-

fontosabb nemzeti ünnepünk 
volt, de igazság szerint annak 
jobban örültem, hogy hét köz-
ben végre volt egy kis pihenés 
a munkában, így ezt a szerdát 
együtt tölthette a család. Fel-
kocsikáztunk Pestre, és ott 
töltöttük a napot. Igaz nem 
koszorúztunk, de megnéztük 
a Nemzeti Múzeumot és a Pil-
vax előtt is elsétáltunk.

 SZI - BM

A Borsod-Abaúj-Zemp- ■
lén Megyei Önkormányzat 
és Sajószentpéter önkor-
mányzata nemzeti ünne-
pünk, március 15-e tiszte-
letére közös ünnepi közgyű-
lést ülést tartott március 
14-én Sajószentpéteren.
Először a Kossuth Lajos Álta-
lános Iskola udvarán a névadó 
domborművénél elhelyezték az 
emlékezés virágait. A Kulturá-
lis és Szabadidőközpontban dr. 
Faragó Péter, Sajószentpéter 
polgármestere beszédében fel-
hívta a figyelmet az összefo-
gásra, a szabadság és a füg-
getlenség szeretetére. Török 
Dezső, a megyei közgyűlés el-
nöke emlékeztetett rá, hogy 
megyénk olyan jeles személyi-
ségeket adott a hazának, mint 
a történelemkönyvekből jól 

ismert Kossuth Lajos, Szemere 
Bertalan, Palóczy Lászlót. Ki-
tért Sajószentpéter szülötté-
re, Lévay József költőre is, aki 
Szemere titkára volt a szabad-
ságharc alatt, majd később 
Borsod vármegye főjegyzője 
és alispánja, igaz hazafi. A má-
ra áttérve Török Dezső megje-
gyezte, hogy a szellemiségé-
hez hűen dolgoznak megyénk 
felemelkedéséért. Demeter 
Zoltán, a térség országgyűlé-
si képviselője azt fejtegette, 
hogy minden nép kap a törté-
nelemtől 1-2-3 lehetőséget arra, 
hogy ne megtűrt, szegény ro-
konként tekintsenek rá, hanem 
édes testvérként. Vannak akik 
tévesen azt mondják, hogy a 
magyarok csak panaszkodnak 
és tartják a markukat. Pedig ez 
nem igaz. Március 15-e meg-
értéséhez Kossuth Lajost hív-
ta segítségül, aki kijelentette, 
hogy nemzeti ügyekben nem 
lehet pártkülönbség a polgá-
rok közt. 
Török Dezső emléklap ado-
mányozásával köszönte meg 
Sajószentpéter városának a 
vendéglátást, amelyet a pol-
gármesternek adott át. Vége-
zetül emléktáblát avattak a 
Kulturális és Sportközpont be-
járatnál. SZI - BGy

Ki hogyan töltötte a március 15-ét? Nemzeti ügyekben nem lehet pártkülönbség

A kapszaicin, vagyis  ■
a csípős paprikák ha-
tóanyaga minden bi-
zonnyal hatással van 
a szervezetünk műkö-
désére. 

A kérdés az, hogy milyen 
ez a hatás.

Gabonák, olajos magvak, 
savanyúságok, lekvárok, be-
főttek, szörpök, aszalvány-
ok, alma, burgonya, cékla, 
édeskáposzta, fekete retek, 
fokhagyma, petrezselyem-
gyökér, sárgarépa, vörös-
hagyma, zellergumó, vadon 
termő korai hajtások. Ezek 
jellemzik legjobban a már-
ciust, már ami a zöldségeket, 
gyümölcsöket illeti. A boltok 
kínálatában mégis egyre na-
gyobb számban jelenik meg 
a paprika és a paradicsom is, 
ami a betakarítási naptárban 
még jó néhány hónapnyira 
van bejelölve. Hogy miért 

jobbak a friss, hazai idény-
zöldségek konzervbe zárt, 
külföldi, vagy melegházi tár-
saiknál, azt talán részletezni 
sem kell. Annyi azonban bi-
zonyos, hogy ez a néhány hó-
nap differencia némi gyanak-
vásra ad okot a nyár jellemző 
kerti növényeivel szemben, 
bár sokan vannak, akik az 
utóbbiakat ugyanolyan jónak 
tartják. 

Most azonban más vitá-
ra szeretnénk kihegyezni 
a képzeletbeli ceruzánkat. 
Mégpedig az örökérvényű 
csípős, nem csípős tusára. A 
boltban árult zöldpaprikák 
ugyan még annyira sem csíp-
nek, mint egy késő őszi pő-
csik, azonban méregzöld szí-
nükkel már képesek a frászt 
hozni azokra, akik szerint az 
erős ételek legalább olyan go-
noszak és veszélyesek, mint 
egy militarista konferencia 
a Napon. 

Mi az igazság? Szent-Györ-
gyi Albert munkássága ré-
vén tudjuk, hogy a paprika a 
legjobb C-vitaminforrás. Az 
azonban más lapra tartozik, 
hogy ezen kívül rengeteg más 
jótékony ha-
tással is bír 
ez a növény. A 
legössze-
tet tebb 
g y ó g y -
hatása a 
csípős pap-
rikáknak van. Például 
nemrégiben fényt derítettek 
arra, hogy az erős paprikát 
fogyasztók körében a dagana-
tos betegségek okozta halálo-
zási arány jóval alacsonyabb, 
mint azon országokban, ahol 
kevesebben fogyasztják. Ez 
persze önmagában nem je-
lenti azt, hogy ne marhat-
ná ki mondjuk a gyomrun-
kat, ahogyan azt az ellenzői 
skandálják. Elméletileg van 

rá esély, a gyakorlatban mégis 
szinte kizárt, hogy bármely 
csípőspaprika túladagolá-
sa komoly bajhoz vezessen: 
a legtöbb ember szervezete 
még azelőtt megálljt paran-
csol ugyanis, mielőtt a hely-
zet visszafordíthatatlanná 
válna. A csípős érzetért 

a kapszaicin 
felel. Ez a ve-
gyület növeli 

a vérellátást a 
gyomor nyálka-

hártyájában, így 
természetes úton segít és re-
generálja azt. Legalábbis a 
kutatások jó része szerint. 
A régi dogma azt mondja, 
hogy ez a vegyület irritálja 
a száj-, gyomor- és bélnyál-
kahártya idegvégződéseit, 
ezért a rendszeresen, nagy 
mennyiségben fogyasztott 
csípőspaprika hosszú távon 
a ezek károsodásához vezet-
het. Hogy kinek lehet igaza a 

vitában, az még nem kimon-
dott tény. 

Tanulmányok a zza l 
is foglalkoztak, hogy az 
erőspaprika fogyasztásának a 
szív és érrendszeri problémák 
enyhítésében is nagy szere-
pe van. A kapszaicint egyéb-
ként azért érezzük csípősnek, 
mert ingerli a szájban lévő 
fájdalom- és hőérzékelő ideg-
végződéseket. Ezeket tartó-
san érzéketlenné teszi, ezért 
a rendszeres chilifogyasztók 
ugyanazt a paprikát kevés-
bé érzik csípősnek, mint a 
gyakorlatlanok. 

A csípős paprika ható-
anyagát felhasználják egyéb-
ként a gyógyászatban is! A 
kapszaicines kenőcsök, illet-
ve tapaszok enyhítik a hát-
fájást, csillapítják a  reumás 
ízületi gyulladást, valamint 
bizonyos formákban hatásos 
lehet a fejfájás és a migrén el-
len is.                    SZI - BM

Tények vagy hiedelmek: csípjük, ha csíp? 

Fotó: Buzafalvi Győző

Szuper ügyek
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Palatető bontásnélküli felújítása 
színes, mintás, bitumenes zsin-
dellyel. Ingyenes árajánlatkészítés. 
Akció -10%. 06-30/229-2206, 
www.palatetofelujitasjavitas.hu

Víz, gáz fűtés szerelés, hiba illet-
ve duguláselhárítás, gázkészülé-
kek szerelése, javítása garanciá-
val. Tel.: 06-20/628-5085.

Női-Férfi fod-
rász Pogonyi Szilvia 
06-20/920-8058. Fes-
tés, melir, vágás, daue-
rolás, hajhosszabbítás, 
fonások. Cím: Prímavéra 
Szépségszalon, Kazinc-
barcika, Szabadság tér 
7.

S z o l G á l t a t á S  k e R e S é S

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

á l l á S

ácsmunkát, új tetők építését, 
régiek cseréjét, előtetők készíté-
sét, bádogozást vállalok. 20/557-
2928

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

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

autófényezőket keresünk ipa-
ri fényezéshez, vidéki munka-
helyre (Győr mellé) ottlakással. 
06-30/937-4157.

Bejáratott szépségszalonunk-
ba fodrászt keresek Babits M 2. 
Imázs szalon 06-20/293-8355.

Co hegesztőket és szerkezetlaka-
tosokat keresünk vidéki munka-
helyre (Győr mellé) ottlakással.06-
30/937-4157.

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: 2017/11. 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 Merkúr és 
Vénusz továbbra is az Ön olda-
lán áll, azonban akadnak olyan 
tényezők, amik arra késztetik, 
hogy alaposan elgondolkozzon 

jelenlegi helyzetén, és górcső alá vegye 
az elmúlt időszak sikereit és kudarcait. 
Ideje van a számvetésnek, hogy utána 
tisztán lásson mindent!

Bika - A Nappal a Halak 
jegyében minden az Ön old-
alán áll. Azonban az Ön jegyé-
vel szemben álló Hold miatt 
hatalmas szüksége lesz az 

ésszerűségre, a következetességre és 
a kreativitásra is. Olyan ismeretségekre 
tehet szert ezen a héten, amik a jövőben 
hasznosnak bizonyulhatnak.

Ikrek - Most adódhat könnyen 
ilyen, vagy olyan meglepetés. 
Érdekes újdonságokról sze-
rezhet tudomást, de veszélyez-
tetve is van, hogy könnyelműen 

cselekszik. A hét elején nehézségek, 
veszekedések, konfliktusok várhatóak, 
főként szakmai téren gabalyodhatnak 
össze a szálak. 

Rák - A Nap a Halak jegyében 
jót tesz Önnek. Erre a 
támogatásra szüksége is van, 
mert a hét kezdete a Hold-
dal és Merkúrral nem lesz 

annyira pezsgő. Könnyebben kimondja, 
amit gondol, ezért ügyeljen, hogy senkit 
nem bántson meg túlzott őszinteségével. 
Munkájában próbálja állni a sarat!

Oroszlán - Merkúrral 
és Vénusszal a tüzes Kos 
jegyében egy sikeres hét elébe 
néz. Nyíltan és barátságosan 
közelítsen másokhoz, és akkor 

semmi baj nem érheti! Egy tüzes Orosz- 
lán alkalomadtán bele szokott esni olyan 
hibába, hogy nem beszél a gondjairól, ami 
pedig könnyen vitákat eredményezhet.

Szűz - A Nap quadrát 
fényszögben lép kapcsolatra 
Szaturnusszal, emiatt ez egy 
bizonytalan időszak lesz. Itt 
az idő kicsit pihenni és élvezni 

az eddigi erőfeszítések gyümölcsét. Ne 
erőlködjön, könnyedén haladjon előre, 
minden a maga idejében fog megtörtén-
ni! Türelemre van szüksége.

Mérleg - Már hétfőn belép 
Merkúr a Kos jegyébe. 
Most Merkúr és Vénusz 
szemben az Ön jegyével, 
szabályszerűen sugározzák 

az energiákat. Ők ketten gondoskodnak 
az izgalmakról és a pezsgésről. Emiatt 
kevés megfelelő alkalom lesz arra, 
hogy pihenjen, ezért a hétvégén erre is 
szánjon időt. 

Skorpió - Ez a hét izgalmas 
lesz: a Nap belép a Skorpió 
jegyébe. Ez esélyt ad Önnek 
egy csodálatos időszakra. Az 
elkövetkezendő napokban 

bármibe fogjon bele, azt siker koronázza, 
ráadásul még a sebessége, kitartása is 
nagyobb lesz a megszokottnál!

Nyilas - A szerelemben új 
találkozások és izgalmak 
teszik a hetét változatossá. 
Erőből, energiából, kitartás-
ból állandóan kap utánpótlást 

a csillagoktól, így a jókedved mindig 
adott, a siker pedig szinte magától 
kopogtat az ajtón, Önnek csak élveznie 
kell mindezt!

Bak - Ettől a héttől nem 
szabad túl sokat várni, nem 
lesznek olyan konstellációk, 
amik különösebben befolyásol-
nák a napjait. Ennek ellenére 

ne féljen cselekedni! Amit ezen a héten 
meg mer lépni, az jelentős hatással lehet 
az elkövetkezendő hónapokra, amikor 
már ismét változik az égi térkép.

Vízöntő - Kitűnő életfázisban 
van! Vénusszal és Merkúrral a 
Kos jegyében kapcsolati élete 
felpezsdül. Most nem szorul 
háttérbe a szerelem! Ne is 

akarjon különösebb gátat vetni érzé-
seinek. Engedje kiteljesülni önmagát. 
Boldog időszak lehet ez az Ön életében, 
csak lazítson kicsit!

Halak - Ön, mint érzékeny 
Halak, erősen érzi a csillagok 
energiáit és lehetséges, hogy 
megérzi a negatív befolyásu-
kat is, bár a jelenlegi együt-

tállás pozitív fényszögben áll a Halak 
jegyéhez. Ahogy telnek napok, úgy 
fogja magát egyre jobban, szabadab-
ban érezni.

 HOROSZKÓP 12. HÉT (2017. március 20-tól március 26-ig)
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Fizikai munkára keresek meg-
bízható, jó fizikumú férfit. Alkal-
mi munka. 06-30/534-9663

Gumis műhelybe határozott 
időre alkalmazottat keresek. 
06-20/520-1445.

kazincbarcika MOL töltőállo-
másra keresünk eladót, kútke-
zelőt. Jelentkezés személyesen 
önéletrajzzal.

kazincbarcika Vízműhöz takarí-
tónőt keresünk. Munkaidő 13-19 
óráig. Jelentkezni fényképes 
önéletrajzzal, amelyet a portán 
tudnak leadni.

Melegüzemi betanított munká-
ra, többműszakos munkarend-
re kollégákat keresünk. Kiemelt 
bérezés, ingyenes szállás. 
Érdeklődni: 70/637-4810, www.
humanexistence.hu

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

Betanított munkáso-
kat keresünk folya-
matos munkavégzés-
re Kazincbarcikán. Tel.: 
06-48/512-907.

39
03

53

 Szilvásváradi étterembe keresünk 
SZAKÁCS, FELSZOLGÁLÓ, 

KONYHAI KISEGÍTŐ 
ÉS PULTOS 

kollégákat.
Érdeklődni a 06-30/858-30-80 számon.

Sajószentpéteri optiká-
ba keresünk szakkép-
zett látszerészt, 8 vagy 
4 órás munkakörbe. 
Jelentkezni fényképes 
önéletrajzzal az aláb-
bi email címen lehet: 
fokuszoptika1@gmail.
com

Gépkocsivezetőket keresünk 

kazincbarcikai telephelyre. C + E 

kategóriás jogosítvány, GKI kár-

tya, sofőrkártya szükséges. Tel.: 

06-70/365-4776.

Gyakorlattal rendelkező, önál-

lóan dolgozni tudó autószere-

lőt keresünk. Jelentkezni az 

autoszerelomuhely75@gmail.

com email címen lehet.

Villanyszerelő és laka-
tos szakmunkásokat 
keresünk Tiszaújvárosi 
munkahelyre. Jelent-
kezni 06-48/512-907 
számon munkanapokon 
8-15 óráig lehet.
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Érd.: 30/228-3345
Cím: Putnok, Fehér tanya 2. (26-os főút mellett)

Örökzöldek 
Tuják 

Díszcserjék

Gyümölcsfaoltvány 1000 Ft/db

Raktáros munkakörbe 
jogosítvánnyal rendel-
kező dolgozót azonna-
li kezdéssel felveszünk 
a Puskás Festékbolt-
ba Sajószentpéteren. 
Érdeklődni személye-
sen az üzletbe lehet.

kazincbarcikai Pizzéria ügyes 
talpraesett munkatársat keres 
betanított munkára. Tel.: 
06-70/773-3792.

o k t a t á S

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

t á R S k e R e S é S

54 éves 167/70 férfi hölgy társat 
keres. 06-30/702-5040

SzaBaDIDő,  SzóRakozáS

Hajdúszoboszlói üdülés félpan-

zióval, 20.500 Ft/fő/7éj, 13.900 

Ft/fő/3éj www.frankvendeghaz.

hu 06-30/944-9398

V e G y e S

Kultúr Kuckó Szemere 
Bertalan tér 11. (Toto-
Lotto, Tipmix stb.) foga-
dásai mellett, vegyes 
bolti jellegben is műkö-
dünk. Nyitva tartás: H-P: 
7:00-19:00, Szo.: 7:00-
18:00, V: 8:00-18:00. 
Újdonságaink: 8 tojásos 
házi tészta, különféle 
gyorsfagyasztott, kész-
re sütött termékekkel és 
ezen kívül sok minden 
mással is várjuk ked-
ves vásárlóinkat. Néz-
zen be hozzánk!,

38
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LAKÁSFELÚJÍTÁS
06-20/325-3257

OLCSÓ ÁRAK! - MINŐSÉGI MUNKA
Anyagbeszerzéssel-bútormozgatással

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

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

JAVÍTÁSOK!

HŐSZIGETELÉS!

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

stb. javítása, vagy újrakészítése

8 cm-es polisztirol rendszer, színnel, 
munkadíjjal együtt 6500 Ft/m2

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

f

JAVÍTÁSOK
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Kazincbarcika, Egressy Béni út 30. • Tel.: 30/976-67-29 • www.facebook.com/nemobarcika

HALDORADO termékek széles választékával várjuk horgásztársainkat!• 
FLUO SPRAY-k, AROMA TUNING, FLUO FLAVOUR, CARP SYRUP.• 
Oldódó, főtt és pop up bojlik, pelletek, stick-mix, tigrismogyoró és zsinórok.• 
Etetőanyagokból a FERMENT X, TOP METHOD FEEDER, FEEDER MASTER és • 
a FLUO ENERGY termékcsalád is megtalálható a kínálatunkban.

Az aszfaltos bevezető úton 
kamionnal is könnyen 

megközelíthető. 
3,5 t targonca biztosítva.

A BorsodChem Zrt.-től 
1 km-re fekvő 3000 m2 

területen lévő, 320 m2 és 
4,5 m belmagasságú 

műhelycsarnok. 
Körbekerített, elektromos 

kapuval ellátott, 
közművesített (víz, gáz, ipari 
áram), kialakított illemhellyel 
(wc, fürdőszoba) illetve irodai 

helyiséggel

ELADÓ VAGY 
HOSSZÚ TÁVRA KIADÓ.

Érd: 06-30/330-24-54

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!

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

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

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

h–p.: 9.00–17.00, szo.: 9.00–12.00

Konyha és étkező bútorok, szekrénysorok, 
gardróbok, kisbútorok és kárpitos 

termékek valamint mindenféle lámpák
 

-os akciós áron.

Akció 2017. március 3-tól, a készlet erejéig tart!

HITELÜGYINTÉZÉS

LAKBERENDEZÉS • BÚTOR • LÁMPA

10-50%

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.

Szőnyegtisztítás!
Pro� gépekkel, teljesen új technológiával,

akár 24 órás átadással!
10 m2 alatt:   1100 Ft/m2/db
10 m2 felett: 1000 Ft/m2/db

Háztól – házig szállítás

Szolgáltatásaink:
l Ruhafestés, tisztítás l Szőnyegtisztítás

l Bőrfestés tisztítás l Lépcsőházak takarítása
l Kárpittisztítás l Felújítás utáni takarítások
l Extrém takarítás l Családi házak, lakások,

épületek általános takarítása 
l Cégeknek, intézményeknek,

magánszemélyeknek teljes körű takarítás.

Elérhetőségeink:
Mirafresh Kft.

Kazincbarcika, Építők útja 31.
06-70/398-9233    06-70/398-9218
03-70/398-9234       06-48/789-211

mirafresh.kft@gmail.com

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
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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.hulb
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!

NE KÉSZÍTSEN! RENDELJEN!!! 
Már most gondoljon vendégeire, családtagjaira! 
HÚSVÉTRA, SZÜLETÉSNAPRA, NÉVNAPRA, 
BALLAGÁSRA többféle hideg ill. melegtálak, 
férfi torták, különféle saláták, frissensültek 
elkészítését tetszés szerint vállaljuk!  
NE FÁRADJON AZ ELŐKÉSZÜLETEKKEL!
BÍZZA RÁNK, DŐLJÖN HÁTRA ÉS CSAK A 
FUTÁRT VÁRJA!!! 
RENDELÉSFELVÉTEL 24 ÓRÁVAL ELŐTTE.
TOVÁBBI ÉTELEINK VÁLTOZATLAN ÁRON:

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

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
13 méteres hőkamra 
Személygépkocsik, kamionok, 
autóbuszok teljes- és javítófényezése.
Sikkens alkalmazástechnika
Teljeskörű biztosítási ügyintézés!
Tel.:  06-20/910-7636, 06-20/412-5808
Kazincbarcika, Ózdi út 3. ÉRV II. telep

AIRBRUSH festés

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

Hűtőgépek, klímaberendezések 
javítása, beüzemelése, telepítése

Háztartási gépek javítása

HŰTŐGÉPSZERVIZ GÁZKÉSZÜLÉKEK 
javítása, beüzemelése 

FLEXI CSŐCSERE garanciával.
Szűrös Ferenc

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

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

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

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

KÖLTSÉGGEL

VALUTA 
VÉTEL-

ELADÁS

Acélszerkezetes

színes garázs
11 színben már

160.000 Ft-tól

Áraink a szállítást, összeszerelést is tartalmazzák!

színes garázs

220.000 Ft-tól

Kutyakennel 3x2 m

99.000 Ft-tól

garázs már

130.000 Ft-tól

Megrendelés: 
06-30/747-7376, 06-30/748-5923 

www.bomstal.hu

Bomstal garázsok
AKCIÓ!

A részletekről érdeklődjön 
telefonon, vagy látogasson el 

honlapunkra. 
Az akció május 31-ig tart.


