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Kockázatértékelés készítése

Megoldjuk 
RÁGCSÁLÓ-

PROBLÉMÁJÁT!
Barcika Rovar Kft.

Csótány-, 
ágyi poloska-, 
hangyairtás, 

GARANCIÁVAL!
HACCP rendszer

DARÁZSIRTÁS
HAJDÚSZOBOSZLÓ 2015. július 3., XXIV/27.

Barcika 12. hét

Bár az utóbbi idők tavaszai után 
szinte már belénk ivódott a fé-
lelem, idén talán nem kell tar-
tani az árvíztől./3. oldal
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Nem kell félni a víztől
Kevesebbet alszunk. Március 25-én 
elkezdődik a nyári időszámítás. Ez azt jelenti, 
hogy hajnal kettő órakor három órára állítjuk 
az órát. Így viszont kevesebbet alszunk. Az 
óraátállításról megoszlanak a vélemények. 
Hiszen van aki előnyt lát benne és van aki 
ragaszkodna a Nap ritmusához. Az biztos, 
Európában is átállítódnak az órák, így egységes 
a nyári időszámítás.

A megvalósult álom

A miskolci Szigetvári Eszter 
30 éve olvasta Jack London, 
A vadon szava és A beszélő 
kutya című könyveit. Ez olyan 
hatással volt rá, hogy meg-
kedvelte a szánhúzók nehéz 
életét./5. oldal
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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.

20%

Az akcióban résztvevő 
termékekből kereskedelmi mennyiséget 

nem szolgálunk ki!
VETŐMAGOK KIEMELT 
KISKERESKEDELMI 
FORGALMAZÓJA

Aktuális 
akciós ajánlatunkban 

2017. március 23-tól március 29-ig minden 
kiskerti kiszerelésű paprika vetőmag

-os kedvezménnyel  vásárolható meg.

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

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

Gösser Pizzéria SÓDER
(0/24, 0/16);

 HOMOK
 (0/4, 0/1, 

sárga); 

KAVICS 
(4/8, 8/16, 

16/32) 

06-30/415-24-28 kiszállítás  HÉTVÉGÉN IS!

Tel.: 06-20/282-5884 Kenéz Dániel

VÍZ, GÁZ, FŰTÉS SZERELÉS, 
DUGULÁSELHÁRÍTÁS ÉS 

HIBAJAVÍTÁS.
Számlaképesen, közületek részére is.

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

díjmentes kiszállás.

Kazincbarcika, Egressy út 31. 
(a volt Mozival szemben)

Nyitva tartás: H-P 8:00-16:00 SZ 9:00-11:00

Kaphatók továbbá 
PALEOLIT és DIA-WELLNESS 

termékek is!

Kazincbarcika Egressy út 31

2 db bármilyen Dia wellness és 
gluténmentes termék vásárlása 

esetén 10% kedvezményt
adunk a végösszegből!
Húsvéti kiszúrók széles

választékban!
Esküvői nászpárok érkeztek!

•bevonómasszák
• díszítőmasszák

• tejszínek
• marcipánok

• aromák
• ételfestékek
• töltelékek
• magvak
• margarin
csokoládé

• segédanyagok
• tortatálca, -csipke,

-alátét
• különleges tortagyertyák

• tortadíszek
• ostyalapok

• kiszúrók, formák

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

KAZINCBARCIKA FATELEP
Szuhakálló futballpálya mellett

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

HÁZÉPÍTÉS 
teljes körű kivitelezéssel,
CSOK felhasználással is!

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

Vállalunk továbbá szakipari 
épületfelújítási munkálatokat:
• kőműves 

munkák, 
•festés, 
•hőszigetelés, 

• gipszkarton 
szerelés, 

• hideg-meleg 
burkolás!
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Lengyel szén 
(6500 kcal,  7%
hamutartalom) 
folyamatosan kapható! 

Tel.: 06-30/415-2428

        A                                                                        Zrt.
kazincbarcikai telephelyére,

1 fő orosz, ukrán, vagy 
román nyelven beszélő 

ügyintézőt keres.
Érdeklődni: 06-46/501-603

E-mail: erika.hanko@halbomce.hu 

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

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!

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.

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!

Magyarországi telephellyel 
rendelkező Német betonacél 

feldolgozó cég keres 
Európai üzemeibe

CO hegesztőket  
és betonacél 

feldolgozókat 
tartós kiküldetésre

ELVÁRÁS:
-  több műszakos munkarend és  

változó munkahely vállalása
- hegesztésben szerzett tapasztalat
-   hegesztő, karosszérialakatos,  

szerkezetlakatos géplakatos,  
esztergályos végzettség

- nagy munkabírás
BIZTOSÍTUNK:
-  határozatlan idejű munkaviszony
-  kiemelkedő �zetés
-  szállás 

Jelentkezni lehet: 
22/574-318, 22/574-082 

számon munkanapokon 8-16-ig

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%

- 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!

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

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 130 Ft/kg, alumínium italos doboz 120 Ft/kg,

 vegyes papír hulladék 6 Ft/kg, számítógép alaplap 500 Ft/kg.

SZINKRON Műszaki bolt

Tel.: 06-48/512-575

4 égős gáztűzhely: 47.990 Ft  
Candy mosógép A+++ 7kg
1200 ford/centrifuga 75.990 Ft
Kombinált Hűtőszekrény

 69.990 Ft

A KC I Ó ! ! !

Kazincbarcika, Egressy B. út 43.

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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Barcikára látogatott. A Don Bosco Sportközpont 
rendezvénytermében március 19-én Böjte Csaba erdélyi ferences 
szerzetes tartott előadást. Böjte atyát nem csak a könyvei tették 
közkedveltté, hanem az általa létrehozott gyermekmentő szerve-
zet is, melynek célja az Erdélyben sanyarú körülmények között, 
sokszor az éhhalál szélén tengődő gyermekek felkarolása.

Március a meteoro- ■
lógiai évszakváltások 
szerint az első tavaszi 
hónap. 

Nem véletlenül hívják ré-
gies nevén a kikelet havá-
nak. A néphit szerint, ha a 
március száraz, akkor annál 
esősebb lesz az április. Mi-
vel eléggé felemás hónapot 
tudhatunk lassan magunk 
mögött, nehéz lenne meg-
állapítani belőle, hogy mi-
lyen lesz az elkövetkezen-
dő időszak meteorológiai 
szempontból. Egy azonban 
bizonyos: a tavasz bepakol-
ta a vízumot, elzárta a gázt, 
a lábtörlő alá rejtette a kul-
csokat és elindult. Ha nem 
is érezzük bőrünkön a kike-
letet, higgyük el, ez már az! 
Összehasonlítás képpen az 
utóbbi évek márciusi átlagos 

hőmérséklete 7-8 fok, míg 
a napsütéses órák száma 
128-146 óra körül van ösz-
szesen a hónap folyamán. 
Most azonban begyorsul a 
folyamat, és a jövő héttől fo-
lyamatos felmelegedés vár-
ható, mely akár 25 fok kör-
nyékén is tetőzhet. Ez pedig 
alkalmassá teszi az idősza-
kot a természetjárásra és a 
kinti mókákra. 

Érdemes a gyerekekkel 
is bebarangolni a várost 

körülölelő 
zöldöveze-
tet, hiszen 
a természet 
első szív-
d o b b a n á -
sai őket is 
elvarázsol-
hatják. A 
s z é p s é g -

re szoktatást pedig nem árt 
már kicsi korban elkezdeni. 
Mire is figyeljünk ilyenkor? 
Figyeljünk a növényeket és 
az állatokat, ahogy ébrednek 
a tavasz beköszöntével! Az 
énekes madarak a párkere-
séssel, fészekrakással vannak 
elfoglalva. A rigó már korán 
reggel is egyre gyakrabban 
rikkant, hajnali éneke száll 
a levegőben. A cinegék is da-
lolnak, de halljuk a szarká-
kat, a vetési és a dolmányos 

varjakat is, ahogy a vetések 
közelében lármáznak. Áll-
junk meg a rohanásban és 
keressünk fészkeket a gye-
rekekkel! Arra ügyeljünk, 
hogy ne nyúljunk hozzájuk, 
csak távolabbról figyeljünk. 
ha szerencsénk van a termé-
szet nagy játékfilmjének egy-
egy izgalmasabb akciójelene-
tét is elcsíphetjük, példának 
okáért az üldözéseket, ahogy 
a madarak elhessentik a fész-
kük körül ólálkodó betola-
kodókat.  Március egyébként 
nem csak a természet éledése, 
de a hónaphoz kötődő szoká-
sok miatt is érdekes időszak. 
Március 25. a Gyümölcsol-
tó Boldogasszony napja, Jé-
zus fogantatásának ünnepe. 
Egyike az év legjelentősebb 
Mária-ünnepeinek.     

SZI - BM

Ha visszatekintünk az  ■
elmúlt évek regionális 
híreire, azzal szembesü-
lünk, hogy folyamatosan 
előbukkan az árvíz té-
mája. Most azonban las-
san itt az április, de még 
nyoma sincs ilyesminek. 
Lehet, hogy az idén meg-
ússzuk?

Sokak emlékébe bevéső-
dött a 2010-es nagy árvíz. A 
járhatatlan utak, a tömeges ki-
telepítések, az alámosott há-
zak rémképként sejlenek fel 
a vízpartok közelében lakók 
számára. Sajószentpéteren 
a Nyögő-patak is olyan ká-
rokat okozott, ami minden-
kit készületlenül ért. Érthető 
tehát, hogy 2013-ban, amikor 
tetemes mennyiségű hó esett, 
már mindenki azt latolgatta, 
hogy hogyan is lehetne a leg-
hatékonyabban védekezni az 
olvadáskor elszabaduló víztö-
megek ellen. Bár a mostani 
télen is jelentős mennyiségű 

csapadék esett, egyelőre jele 
sincsen a veszélynek. Egy na-
gyobb árvíz kialakulásához 
ugyanis több tényező együtt-
állása szükséges. 

Komoly árvízveszély ak-
kor lehet, ha tavasszal hirte-
len felmelegedés jön, ráadá-
sul csapadékkal kísérve. A 
langyos tavaszi eső ugyanis 
felolvasztja a magas hegyek-
ben az összetömörödött, je-
ges hóréteget is, ami egyéb-
ként csak lassan olvadna 
el. A mostani kikeletről sok 

mindent elmondhatunk, de 
a hirtelen felmelegedés nem 
tartozik ezen jelzők közé. 
Azonban mind a Tiszán, 
mind a Sajón a március-áp-
rilisi árvíz lehet veszélyes, 
mivel ezek vízgyűjtőin vi-
szonylag alacsonyabb hegyek 
találhatók. Szóval nem iha-
tunk még nyugodtan a med-
ve bőrére, sőt az sem biztos, 
hogy mi száraz bőrrel meg-
ússzuk a tavaszt. Az elője-
lek azonban biztatóak. Je-
lenleg a Sajó Sajópüspökinél, 

Sajószent péter né l  és 
Felsőzsolcánál is jócskán a 
hibatartomány alatt tetőzött. 
Az előrejelzések szerint ko-
moly, mintegy 70 százalékos 
esély van arra, hogy ez így is 
marad a közeljövőben.  

A csapadékozás hatása is 
csak a kisebb vizeken lehet 
jelentős, ám ezek hatására 
jelentős belvizek alakulhat-
nak ki. A tavalyi csapadékos 
időjárásának köszönhetően 
2016 tavaszán 8 vízügyi igaz-
gatóság területén 32 belvízvé-
delmi szakaszon rendeltek el 
belvízvédelmi készültséget, 
21 szakaszon I. fokon, 11 sza-
kaszon II. fokon védekeznek. 
Területi elöntés 16 ezer hek-
táron alakult ki, elsősorban a 
mélyebben fekvő, minden év-
ben belvizes területeket érin-
tette. A legnagyobb elöntést, 
12,1 ezer hektáron a Közép-
Tisza-vidéki Vízügyi Igazga-
tóság területén regisztrálták. 
                                SZI - BM

Ne igyunk előre a medve bőrére

Szuper ügyek
Már hivatalosan is itt van a tavasz

A vacsora asztal terítése közben 
Zsuzsa megígérte a férjének, 
hogy ha ezt az estét kibírja, ak-
kor elmegy vele a jövő héten a 
foci meccsre. Csak most az egy-
szer még legyen kedves a leg-
jobb barátnője új pasijához. Az 
utóbbi években ez a férfi volt a 
sokadik új. Nemcsak a férje un-
ta már ezeket a találkozókat, ha-
nem Zsuzsa is.
Tényleg szereti a barátnőjét és 
kölcsönösen segítik egymást, 
amióta csak az eszét tudja. De 
Ildikó nem képes egy férfi mel-
lett sem lehorgonyozni. A forga-
tókönyv mindig úgy indul, hogy 
viharosan beleszeret valakibe, 
akiről csak szuperlatívuszokban 
képes beszélni. Mindig mindenki 
magas, jóképű, intelligens, kü-
lönleges, romantikus, családra 
és gyerekre vágyó. Aztán ami-
kor néhány találkozó után elci-
peli hozzájuk a jelöltet, mindig 
csak egy átlagos férfinak nyit-
nak ajtót. 
Aztán eltelik néhány hónap és 
jön a panaszáradat. Hogy még-
sem olyan nagyvonalú amilyen-
nek látszott. Hétvégenként már 
ki sem akar mozdulni a lakás-
ból, pedig teljesen úgy nézett ki, 
hogy egy program őrült. Zsuzsa 
férje legutóbb meg is jegyez-
te: Ildikónak szemüvegre lenne 
szüksége. Bár a belső tulajdon-
ságokat csak cselekedetekből 
tudja meg az ember fia, de egy 
magasságot azért be lehet sac-
colni. Aztán meg is érti a jelölte-
ket, hogy egy idő után nyúlcipőt 
húznak. Mert ki bír úgy egy éle-
ten át viselkedni, hogy ne önma-
ga legyen, hanem olyan, amit a 
párja belé gondol.
Az Azt gondolom, hogy kezde-
tű mondat igazi mérge a pár-
kapcsolatoknak. Nagy dózisban 
azonnal hat vigasztalhatatlan 
szerelmi csalódás formájában, 
ha csak azt akarjuk meglátni és 
hallani  ami a királylány vagy ki-
rályfi eszmeiségünknek megfe-
lel. Kis adagokban lassan pusz-
tít. Az úton akkor indulunk el 
amikor elkezdünk a másikról fel-
tételezgetni dolgokat, ahelyett 
hogy utána járnánk. Biztos meg-
sértődött, azért nem szól hoz-
zám. Már nem szeret, mert nem 
úgy néz rám. Biztos van valakije, 
azért fogyókúrázik. 
A sort persze végtelenségig so-
rolhatnám és tesszük is a hét-
köznapokban. És egyszer csak 
oda érünk, hogy összeomlik 
bennünk minden, és a másik 
nem érti mi történt. A filmek-
ben gyakran happy end-el zárul 
a félreértések sorozata, a való 
életben nem. Ugyanis ha nem 
akarunk kérdezni, nem akarunk 
szembesülni a valósággal, ennek 
oka van. A bizalmatlanság tala-
ján soha nem nő őszinteség.

SZI – Maros Éva

RÚZS

Feltételezés 
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Fűnyírást, fűkaszálást, bozót 
írtást, fa kivágást vállalok. Minőségi 
munka reális áron, számlával. Tel.: 
06-70/703-7460

Víz, gáz fűtés szerelés, hiba illetve 

duguláselhárítás, gázkészülékek szerelé-

se, javítása garanciával. Tel.: 06-20/628-

5085.

Női-Férfi fodrász Pogonyi Szil-
via 06-20/920-8058. Festés, melir, 
vágás, dauerolás, hajhosszabbí-
tás, fonások. Cím: Prímavéra Szép-
ségszalon, Kazincbarcika, Szabad-
ság tér 7.

Palatető bontásnélküli felújítá-

sa színes, mintás, bitumenes zsin-

dellyel. Ingyenes árajánlatkészítés. 

Akció -10%. 06-30/229-2206, www.

palatetofelujitasjavitas.hu

Á l l Á s

Ácsmunkát, új tetők építését, régiek 

cseréjét, előtetők készítését, bádogozást 

vállalok. 20/557-2928

CO hegesztőket és szerkezetlakatosokat 

keresünk vidéki munkahelyre (Győr mel-

lé) ottlakással.06-30/937-4157.

Dániába keresünk tapasztalattal ren-

delkező mezőgazdasági munkásokat, 

traktorosokat, tehenészeket, sertés-

gondozókat (háztáji vagy üzemi tapasz-

talattal). Alap angol nyelvtudás fel-

tétel. Jelentkezés: 06-70/949-0400, 

nyiregyhaza@andreasagro.com  www.

andreasagro.com

Erdőre keresek döntőst, traktorost. Tel: 

06-70/555-1262.

Melegüzemi betanított munkára, több-

műszakos munkarendre kollégákat kere-

sünk. Kiemelt bérezés, ingyenes szállás. 

Érdeklődni: 06-70/637-4810, www.

humanexistence.hu

Nettó 175-200 ezer Ft közötti bér-

rel, ingyenes, kulturált szállással vagy 

albérlettámogatással Nyugat-Dunán-

túlra hosszú távra gyári betanította-

kat és szakmunkásokat felveszünk. 

Tel.: +36-20/284-0698., +36-30/282-

6263 engedélyszám: 49765-1/2008-

5100595

�� 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 

               specialista márkafüggetlen 
haszongépjármû és pótkocsi szerviz

Érdeklődni személyesen, vagy fényképes 
önéletrajzzal a 

karneval.etterem@gmail.com címen lehet.

Karnevál étterembe 
szakképzett szakácsot keresünk 

kimagasló bérezéssel.
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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!

H Á z ,  H Á z r é s z  E l a D Á s

Családi ház Sajószentpéteren eladó a 
városközponthoz közel, csendes környe-
zetben 120m2, 3szoba, vegyes tüzelés, 
házi vízmű. Irányár 16,2 M Ft. Bérhá-
zi csere is érdekel Kazincbarcikán. Tel.: 
06-20/315-1516.

Kazincbarcikán a Völgy úton csalá-
di ház eladó. Irányár 11,49 M Ft. Lakás 
beszámítható. Tel : 06-70/943-3095.

Kurityánban, Petőfi úton 3 szobás csa-
ládi ház eladó. Tel.:06-30/772-3852

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

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

4 szobás kertvárosi családi házam elad-
nám vagy elcserélném kisebbre érték-
egyeztetéssel. Tel.: 06-20/563-9255.

80%ban  felújított családi ház, gazdál-
kodásra alkalmas nagy telekkel sürgő-
sen eladó Parasznya központjában. A ház 
100m2+garázs, új tető-tetőszerkezet, 
új hőszigetelt fa ablakok, új fűtőtestek. 
Irányár: 7M Ft. Érdeklődni a bbatta65@
gmail.com email címen lehet

Eladó Parasznya központjában 3 szobás 
családi ház nagy telekkel 5.800.000,- 
Ft Tel: 06-20/549-1624

Eladó Parasznya központjában 2 szo-
bás felújítandó családi ház  3.200.000,- 
Ft Tel: 06-20/549-1624

Kazincbarcikán Völgy úton 2+1 fél 
szobás  felújított családi ház eladó. Irány-
ár: 9,2M Ft. Tel.: 06-30/492-8349.

3 szobás téglaépítésű családi ház, beke-
rített portával, pincével, borházzal, fúrt 
kúttal és többirányú fűtéssel eladó. Tel.: 
06-48/351-319, 06-70/300-2596

l a K Á s E l a D Á s

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

Pollack M. úton jó állapotban lévő 
azonnal költözhető III. emeleti 2 szo-
bás 55m2-es erkélyes lakás eladó. 
Érd: 06-20/573-6019.

siófokon kiváló helyen eladó 60m2-
es 1. emeleti, erkélyes téglalakás. 
Ár:14,5MFt, Tel.: 06-20/215-2535

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

Kazincbarcikán első emeleti, 38m2-
es, 1 szobás, átlagos állapotú, erkélyes, 
alacsony fenntartási költségű lakást 
kínálok eladásra. 3,36M Ft 06-70/454-
5442

Kazincbarcikán, a Móricz Zsigmond 
téren eladó egy első emeleti, 28m2-es, 
erkélyes remek kis garzon. 3,75M Ft 
06-70/454-5442

a Vasvári Pál téren eladó egy 2 szobás, 
erkélyes, felújított, 4. emeleti panellakás. 
5,75M Ft 06-70/454-5442

Kazincbarcikán, Árpád Fejedelem 
téren eladó egy 2+1 fél szobás, 4. eme-
leti, kiváló elosztású panellakás. 5,8M Ft 
06-70/454-5442

Eladó Kazincbarcikán Városi piac-
nál 1,5 szobás II.emeleti és 1,5 szobás 
IV. emeleti lakás 4,6 és 4,3 M Ft. Tel.: 
06-20/823-9915

2,5 szobás összkomfortos lakás 
Dédestapolcsányban sürgősen eladó. 
Ár: 5M Ft. Tel.: 06-70/617-2163

Tavasz úton 2 szobás lakás eladó. 
Irányár 4M Ft. Tel.: 06-20/803-7918.

sajószentpéter Tárna út 6 sz. alatt 
eladó 2 szobás, gázkonvektoros lakás. 
Irányár: 4,2M ft. Tel.: 06-70/663-1968.

a l b é r l E T

albérletet keres Kazincbarcikán fiatal 
pár biztos jövedelemmel. Költözhetőség 
pár hónapon belül. Kaució nem problé-
ma. 06-30/861-3361

é P í T é s i  T E l E K

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

építési telek eladó a Nyárfa utcában. Víz 
a telken, gáz, villany az utcában 1446m2. 
Tel.: 06-20/806-7616

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 610négy-
szögöl területű ebből 400nöl bekerített 
termő gyümölcsös, beton pince, faház, 
villany, művelési és tárolási eszközök-
kel. 06-48/318-885

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

Telek eladó a Veres dűlőben 56 m2 épü-
lettel, villany az utcában. 450.000.- Ft. 
érd : 06-30/459-1245

Eladó Kazincbarcikán telek a Kakas 
dűlőn, faházzal+Bercsényi úti garázs. 
Tel: 06-70/772-0731.

suzukinál kert gyümölcsfákkal, zöld-
séges kapálóval, bekerítve, szerszámos-
sal eladó. Tel.: 06-48/310-189.

Ü D Ü l ő ,  H é T V é g i  H Á z

Eladó a Bondor dűlőben egy kőház nya-
raló. Konyha, ebédlő járólapos, 2 szoba 
padlószőnyeges. Szép, nagy udvar, gon-
dozott veteményes kert, gyümölcs fák, 
szőlő lugas. Ha érdekel hívj. 06-48/784-
156. Ár megegyezés szerint

J Á r M ű

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, igé-
nyesen felújított, 6 hónap garanciá-
val 16E Ft, cseredarab esetén csak 
12E Ft. Utánvét megoldható. Tel.: 
06-20/226-9169.

Á l l a T

Tyúkvásár! Aranyosi tyúkvásár 1 
éves Vörös Tojó Tyúk, szép tollasak 
600Ft/db.  Ingyenes házhoz szállítás! 
Tel: 06-30/7576-057

N ö V é N y

Diót vásárolok héjasan és pucoltan. 
06-70/583-7776.

E g y é b  E l a D Á s

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

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

Minőségi borsodi szén most ingye-
nes bepakolással, azonnali házhoz-
szállítással kapható garantált meny-
nyiségben. Tel.: 06-30/246-2647.

Tűzifa erdészettől 6 m3 ömlesztve 
konyhakészen 345x215x83 raktérben. 
Érd: 06-30/964-9571.

1970es évektől 1990es évekig gyűjtött 
bélyegek eladók. Tel.: 06-70/242-3720

szobai szekrénysorok kitűnő állapotban 
költözés miatt eladók. Tel: 06-20/487-
2308

Márciusi tűzifa akció tavalyi áron! Kalo-
da 80x80x130m ár: 9900Ft-12500Ft-
14500Ft-ig Termékeink kb. 10hóna-
pos kitermelés, akác, tölgy, bükk Fuvar 
mennyiségtől, függően ingyenes házhoz 
szállítás! Akár 24 órán belül fuvarun-
kat teljesítjük. Ömlesztett m3 ár: 15100 
Ft-15900 Ft. Hívjon bizalommal! Tel.: 
06-30/752-1650

Tűzifa akció! Termékeink akác, tölgy, 
bükk Kaloda 80x80x1,30m ár: 11500Ft-
14500Ft-ig Fuvarunkat 24 órán belül telje-
sítjük. Ömlesztett m3 ár: 15500 Ft-16500 
Ft. Hívjon bizalommal! Tel.:30/333-0344 
Tel.: 06-30/351-1659

Eladó E514es kombájn, 120-45 Zetor, 
ekék, vetőgépek, bálázó, rendsodró, sima 
hengerek, rögtörők, vegyszerező, vas 
kapu keret, MTZ motor. Tel: 06-20/328-
5283, 06-20/938-3410.

E g y é b  K E r E s é s

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

becsüs magas áron vásárol festmé-
nyeket, porcelánokat, benzin-bizton-
sági lámpát, régiségeket, hagyatékot, 
felhúzós karórát-zsebórát,ezüst két-
százasokat. Tel.: 06-20/247-1538.

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

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

Használt, fölöslegessé vált újságja-
it díjmentesen elszállítom egyeztetés 
alapján. Tel sz: 06- 30/535-2378.

régi kázsmér kendőt, vásznakat, 
zománcozott babakádat, fateknőt, dun-
nát vásárolok. Tel.:06-20/428-3455

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

s z O l g Á l T a T Á s T  K í N Á l

„redőnyjavítás, redőny készítés! 
Gurtnicsere akár még ma! Péter úr! 
06-20/414-9838!”
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Győzött a vadalma. Az Országos Erdészeti Egyesület 
éves szavazásán a terméséről sokaknak ismerős fafajunk, a vadalma 
győzedelmeskedett, és lett a 2017-es Év Fája. Az Év Fája kezdemé-
nyezés célja a figyelemfelkeltés és a megóvás, olyan fafajok előtérbe 
helyezése, amelyeknek komoly erdészeti jelentőségük van, ám a 
figyelem mégis elterelődött róluk. 

A március elbú- ■
csúztatásával nem 
csak a tavasz derekát 
ünnepeljük. Április 1. 
a tréfacsinálás leg-
szentebb napja!

„Április bolondja, május 
szamara” szól a népszerű 
mondóka. Április bolond-
ja a népszokás szerint az, 
akit barátai, családja, vala-
milyen trükkös csíny áldo-
zatává tesznek. A rászedett 
személy egész hónapban vi-
selheti ezt a becses címet. 
Nem is gondolnánk, de ez 
a nap egy régi hagyomány-
ból ered, és hosszú múlt-
ra tekint vissza. Van, aki 
szerint kelta népszokás volt, 
hogy április kezdetén vi-
dám, bohókás tavaszi ünne-
peket ültek. Magyarországon 

közkedvelt dolog tréfával ug-
ratni barátainkat.

Máté (33)
Engem édesanyám vert át 

először április elsején. Persze 
ez akkor még csak kisebb ug-
ratásokat jelentett. 
Először 
c s a k 
a z z a l , 
hogy 

menjek már ki a konyhába, 
mert a kabátzsebében felej-
tett valamit, hozzam be. Ter-
mészetesen nem volt benne 

semmi. Később már jókat mo-
solyogtunk ezen, és én is el-
kezdtem tervezni a szokásos 
évi ugratást.

Csaba (27)
Tavaly az egyik kollégám 

azzal húzott április elseje óta, 
hogy csak akkor lesz tavasz, 
ha szivárványt látok, azon-
ban nem volt hajlandó elmon-
dani, ez mit jelent. Egyik nap 
aztán esőre állt az idő. Be-
ültem a kocsiba, és beindí-
tottam az ablaktörlőket, a 

lapátok azonban egy hosszú 
szivárványt húztak az ab-
lakra, ahelyett, hogy letisz-
tították volna azt. Kiderült, 
hogy a tréfás munkatársam 
vízfestékkorongokat rejtett 
az ablaktisztítóm gumijai alá, 
amik felázva „befestették a 
napomat”.             SZI - BM

A házunkat körülvevő  ■
zöldövezetben alakítsunk 
ki olyan környezetet, ami 
alkalmas a különböző ha-
zai madárfajok hosszútávú 
letelepedésére! 

Ha tavasszal vesszük a fá-
radtságot, és némi odafigye-
léssel rendezzük be kertün-
ket, egész nyáron élvezhetjük 
a trillázó madáréneket. Mi-
re van szükség mindehhez? 
A kerti környezet kialakítá-
sánál figyeljünk oda a bok-
rok és fák megfelelő metszé-
sére! A bokrok alatt hagyott 

levelek és gallyak megfelelő 
tápanyagot kínálnak a mada-
rak számára. Azonban nem 
szabad a cserjéket túlzottan 
megkopasztani, hiszen a sű-
rű lombok biztonságos bú-
vóhelyet jelentenek a félénk 
szárnyasoknak. Kezdetnek 
elég már egy-két madárodú 
is, és egy itatónak használt 
virágalátét.  Az őshonos fák, 
mint amilyen a tölgy, a fűz, 
a nyír, a kőris és a berkenye 
számos olyan rovart és her-
nyót táplálnak, amelyek a ma-
darak kedvencei. A virágok 
is fontos kellékei egy ilyen 
kertnek, hiszen  magukhoz 
vonzzák azokat a rovarokat, 
amiket viszont a poszáták, 
füzikék, cinegék fogyaszta-
nak, míg a növények magjai a 
pintyféléknek jelentenek táp-
lálékot.                    SZI - BM

Csínyre fel: közeleg a bolondságok napja Etetőkkel és törődéssel a madarakért

Szuper ügyek
Az ember sajátja,  ■

hogy álmodik, ébren ál-
modozik, képzel vala-
mit, vagy egyszerűen 
csak képzeleg. Rendkí-
vülit, ámulatba ejtőt 
keres.

Mivel nem tud meglen-
ni csoda nélkül, gondolat-
ban teremt magának saját 
csodákat. Találkozhatunk 
csodabogarakkal, akik már 
gyermekkorukban fejükbe 
vesznek valamit. Minden 
ember ábrándja a boldogság 
keresése, végső célja pedig 
önmaga teljes megvalósítá-
sa. Az ilyen tartós szándék 
elérésének egyszerűen nem 
lehet a megbánás a vége.

A miskolci Szigetvári Esz-
ter 30 éve olvasta Jack Lon-
don, A vadon szava és A be-
szélő kutya című könyveit. 
Ez olyan hatással volt rá, 
hogy megkedvelte a szánhú-
zók nehéz életét. De adjuk 
át neki a szót: – Az maradt 
meg bennem, hogy úttalan 

utakon csak magunkra szá-
míthatunk. Engem mindig 
az vonzott, ha az ember csak 
magára számíthat és ebben a 
helyzetben mit képes kihoz-
ni magából. Az El Caminón 
11 éve 27 évesen legyalogol-
tam 800 km-t. Ekkora sza-
badságban sohasem volt ré-
szem, senkihez, semmihez 
nem kellett igazodnom. Tud-
tam, menni kell, nincs me-
se, tök mindegy, milyenek a 
körülmények. Elhatároztam, 
hogy egyszer valamikor szán-
húzó leszek. Az első huskyt 
az avasi panelban tartottuk, 
ami elég tájidegen. Középis-
kolás koromat végig követte 
a husky-bolondéria. Amikor 
1996-ban leérettségiztem a 
Herman gimnáziumban, osz-
tálytársaimmal egymásról ír-
tunk, hogy kiből mi lesz 20 év 
múlva. Tavaly nyáron volt a 
jubileumi találkozónk és ak-
kor tudtam meg, hogy rólam 
ezt írták: Szigetvári Eszter 
38 éves, kutyaszánhúzó és 
elvált. Ez utóbbi stimmelt, de 

a kutyaszánhúzós kalandból 
nem lett semmi. Egyéb foglal-
kozásaimról szó sem esett, 
miközben szereztem 3 dip-
lomát, a Miskolci Egyetem 
bányászatin környezetmér-
nökit, Nyíregyházán TQM 
szakértőit, a Kodolányi Já-
nos Főiskolán pedig proto-
koll és rendezvény-szervező-
it. Ősszel Erdélyben jártunk 
és a facebookon megláttam 
egy sportruházat- gyártó cég 
hirdetését, a Fjällräven Polar 
2017 szavazást. Ez arról szólt, 
hogy aki a saját országában 
a legtöbb szavazatot gyűjti 
be egy hónap alatt, az kijut 

a norvégiai 
sz á n hú zó 
versenyre. 
Mindenki-
nek fel kel-
lett tölteni 
a pályáza-
ti anyagát, 
k i s f i l m e t 
k é s z í t e n i 
m a g á r ó l , 
youtube vi-

deót és azt megindokolni, mi-
ért is szeretnénk ezen részt 
venni. A videómat Fanka De-
li előadóművész csinálta. A 
világból 1500-an jelentkez-
tek, a 12+1 országból a 13 
első helyezett jutott tovább, 
valamint a zsűri minden or-
szágból beszavazott 1-1 krea-
tív pályázót. Összesen 13906 
szavazatot kaptam, legfőbb 
riválisomat 1400-as különb-
séggel győztem le. A norvégi-
ai Signaldalen-ből lesz a rajt 
április 4-én, 330 km-t teszünk 
meg Svédországig. Nincs két-
ségem, e nagy kihívás nem 
fog ki rajtam, napi 4-6 ezer 

kalóriát kell fogyasztanunk, 
hogy a testünket fűtsük, mert 
akár mínusz 30 fokos terepen 
is haladhatunk. Édesapám 
már megbarátkozott különc-
ségemmel, 72 évesen is nagy 
facebook-fan lett. E kalanddal 
azt szeretném bizonyítani, 
hogy ha van kellő motiváció 
és akarat, akkor a lustaság, 
a kényelem, a beszűkültség 
nem lehet úrrá rajtunk és 
megvalósíthatjuk álmainkat, 
mert az igazi élet a komfort-
zónán kívül kezdődik. Nem 
tudom én mi a tuti, minden-
kinek más, csak megmutat-
ni akarom, hogy máshogy is 
lehet. Vegyük észre az apró 
csodákat is magunk körül, ne 
savanyodjunk be. 

Csak akkor segíthetünk 
másokon, ha az én putto-
nyomban is van valami. Az 
alkalom mindig adott, ám el 
kell hinni magunkról, hogy 
sikeresek lehetünk, ha min-
den telhetőt megteszünk 
érte.

SZI - Buzafalvi Győző

A husky-álom elrepíti Esztert Norvégiába

Szigetvári Eszter április 3-án indul a norvégiai  
szánhúzó versenyre
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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: 2017/12. 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 - Magánéletében nem 
alakul minden fényesen, 
de ne vegye túlságosan a 
szívére. Most csak a csatát 
veszítheti el, ettől függetlenül 

a háborút még megnyerheti. Ez a 
hét számos meglepetéssel ke-
csegtethet. Használja ki a kínálkozó 
lehetőségeket!

Bika - Ne engedje másoknak, 
hogy eltántorítsák céljától! Ön 
sokkal erősebb, mint gon-
dolná és ezt már jó párszor 
sikerült is bebizonyítania. A 

családtagjaira most mindenben számít-
hat. Éppen ezért már most arra kény-
szerül, hogy a szeretteire támaszkodjon. 
Érdemes lenne pihennie is.

Ikrek - A héten új meg-
világításba kerülhetnek 
a dolgok. Ennek oka egy 
nem várt esemény lesz, ami 
miatt sok mindent újra kell 

értelmeznie. Használja ki a változást és 
kezdje a kapcsolatait tiszta lappal. Az égi 
konstellációk most elegendő energiát 
sugároznak Önnek ehhez.

Rák - Valaki felbukkan 
a múltjából a héten, aki 
ráadásul kellemes meg-
lepetést is tartogathat Önnek. 
Olyan ajánlatot kaphat tőle, 

ami visszautasíthatatlannak tűnik, 
mégse hamarkodjon el semmit! Párjára 
számíthat a döntés meghozásában. Ne 
kapkodjon, nyugodtan támaszkodjon rá!

Oroszlán - Miközben tanácsot 
ad, megválaszolja azokat a 
kérdéseket is, amik Önt foglal-
koztatják. Éppen azok keresik 
fel, akik hasonló gondokkal 

küzdenek, csak már megfogalmazód-
tak a kérdéseik. Így segítséget kaphat 
ahhoz, hogy bizonyos lépéseket kihagyva 
egyből a megoldásokat kereshesse.

Szűz - Bár úgy érzi, súlyos 
terhek nyomják a vállait, 
Ön mégis inkább a szeret-
tei igényét tartsa szem előtt 
ebben az időszakban! Mondjon 

nemet azokra a megkeresésekre, melyek 
miatt ők háttérbe szorulnának. A közös 
programok, egy kis kikapcsolódás csak 
még közelebb hozza Önöket egymáshoz. 

Mérleg - Törődjön többet 
az egészségével. A bolygók 
most kedvező pozícióban áll-
nak, ellátják Önt energiával, 
így az ügyes-bajos dolgai 

szinte maguktól megoldódnak. Szel-
lemi gyarapodásra is számíthat pihenés 
közben. Ehhez azonban az kell, hogy a 
könyveket is falja, ne csak a sütiket. 

Skorpió - Élvezi a kihívásokat, 
ezért a merész terveivel 
bátran hozakodjon elő. Reme-
kül érvel, képes meggyőzni 
másokat, a sikert biztosra 

veheti. Szerelmi téren ne legyen túl 
óvatos. Vesse bele magát teljes szívvel a 
dolgokba, engedje át az érzelmeinek az 
irányítást, ne hezitáljon!

Nyilas - Nagyon kitett magáért 
az elmúlt hetekben és nem 
vágyik másra, mint egy kis 
magányra. Éppen ezért, ha 
kedvező az időjárás, akkor 

feltétlenül mozduljon ki egy kis sétára 
egyedül vagy sportoljon valamit, de a 
klasszikus téli sportokkal azért legyen 
óvatos! Egy sérülés hátráltatná a terveit. 

Bak - Figyeljen a környezete 
apró sugallataira! A szeret- 
tei is értékelik, ha nem 
parancsolgat, nem támaszt 
elvárásokat. Szívesen tartanak 

Önnel, ha a hangulat békés és kötetlen. 
Végül úgy érnek célba, hogy észre sem 
vették a felmerült nehézségeket. Munka 
terén kiegyensúlyozott hét várja. 

Vízöntő - Valami múltbeli 
hatás még mindig frusztrálja, 
pedig lehet, hogy már nem 
létező  problémán idegeskedik. 
Ne aggódjon, előbb utóbb túl-

lendül rajta, ha szembe tud nézni a 
probléma gyökerével! A munkájában 
legyen kicsit pontosabb. A szorgalom 
nem mindig pótolja a precizitást. 

Halak - Tele van önbizalommal 
és ötletekkel. Fantasztikus 
formában van. De ügyeljen 
arra, hogy a plusz energiát  
a megfelelő irányba is 

hasznosítsa. Ami pedig az egészségét 
illeti, legyen kicsit mértéktartóbb. 
Hajlamos arra, hogy túlzásokba essen, 
étkezés vagy akár a munka terén is.

 HOROSZKÓP 13. HÉT (2017. március 27-től április 2-ig)

Telefon:  06 20 318 5238
www.holidayszoboszlo.hu

HAJDÚSZOBOSZLÓI

KEDVEZMÉNYES
ÜDÜLÉS 3 éjszaka 

15 000 Ft*

4 éjszaka 
18 000 Ft*

Tartalma: 
korlátlan büféreggeli, 
kétfogásos 
meleg vacsora, 
korlátlan wellness.
*Az IFA-t nem tartalmazza.

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.

Kazincbarcikán 
az Erdőkincse Pónikert és 
Mini Shetland tenyészet 

különleges természetközeli 
élményekkel, gyermek-kompatibilis 
alkalmassági vizsgával rendelkező 

pónilovakkal várja 
a kisgyermekes családokat!

Szolgáltatásainkról 
és az árakról tájékozódhatnak a 
www.ponikert.hu 

honlapunkon.

Előzetes időpontegyeztetés, 
bejelentkezés szükséges a 

06-30/9-735-561-es 
telefonon!

és
Mini

Shetland
Tenyészet

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
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SZERESD A VÁROST ÉS CSATLAKOZZ 
A TELEKOM VIVICITTÁHOZ!

2017. ÁPRILIS 8-9., BUDAPEST, 56-OSOK TERE

facebook.com/vivicittafutas B vebb info: www.futanet.hu

213.000 Ft bruttó fizetés, ingyen szál-

lás, előleg megoldott. Sárvárra betaní-

tott munkásokat keresünk több műsza-

kos munkarendbe. Érd.: 06-20/224-

0242, 06-30/791-0950

betanított munkásokat keresünk 
folyamatos munkavégzésre Kazinc-
barcikán. Tel.: 06-48/512-907.

sajószentpéteri optikába kere-
sünk szakképzett látszerészt, 8 
vagy 4 órás munkakörbe. Jelentkez-
ni fényképes önéletrajzzal az alábbi 
email címen lehet: fokuszoptika1@
gmail.com

gépkocsivezetőket keresünk kazinc-

barcikai telephelyre. C + E kategóri-

ás jogosítvány, GKI kártya, sofőrkártya 

szükséges. Tel.: 06-70/365-4776.

gyakorlattal rendelkező, önállóan dol-

gozni tudó autószerelőt keresünk. Jelent-

kezni az autoszerelomuhely75@gmail.

com email címen lehet.

Villanyszerelő és lakatos szak-
munkásokat keresünk Tiszaújvárosi 
munkahelyre. Jelentkezni 06-48/512-
907 számon munkanapokon 8-15 
óráig lehet.

autóvillamosság szerelő kollégát 
keres 11 fővel dolgozó haszongépjár-
mű szerviz Miskolcra, 8 órás bejelentett 
bérezéssel, 7-15,30-ig tartó munkaidő-
vel  Érd:46-413-140 vagy. 30-3322-945 
telefonon. 

siófoki étterembe éves állásra szak-
képzett, gyakorlattal rendelkező sza-
kácsot, felszolgálót, pultos-mixert, 
pizzaszakácsot felveszünk. 06-20/506-
5984 12.00-20.00h

autófényezőket keresünk ipari fénye-
zéshez, vidéki munkahelyre (Győr mellé) 
ottlakással. 06-30/937-4157.

O K T a T Á s T  V Á l l a l

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

aranykalászos gazda, Méhész, 
Vagyonör tanfolyamokat indítunk. 
Tel: 30/2283281 E00183/2015/
A008,A019,A004

Targoncavezetö, Emelögép, Föld-
munkagép kezelö tanfolyamokat indí-
tunk. Tel:30/2283281 E001083/2015/
A011,A012,A022

T Á r s K E r E s é s

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

60-65 év közötti hölgy hívását várom 

házias, toleráns, nem dohányzó hölgy 

személyében, élettársi kapcsolatra. Közös 

megértés. Tel.: 06-30/213-6577.

80 éves férfi élettársát keresi, lakás van. 

Tel.: 06-48/345-110  17 óra után.

szabaDiDő, ÜDÜlés, 

Hajdúszoboszlói üdülés félpanzióval, 

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

frankvendeghaz.hu 06-30/944-9398

V E g y E s

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

céllal idén először ren-
dezi meg a Miskolci 
Nemzeti Színház a Ho-
rizont Nemzetközi Kor-
társtánc Fesztivált.

A tánc határokon átívelő 
közös nyelv a világ minden 
pontján, a kortárs mozdulat-
művészet pedig ma a legiz-
galmasabb műfaj. Az április 
25-29. között megrendezés-
re kerülő fesztiválra neves 
külföldi és hazai alkotókat, 
együtteseket hívott meg a 
Miskolci Balett, akiknek 
színvonalas produkciói be-
bizonyítják a nézők számá-
ra, hogy a kortárstánc nem 
egy elvont, megfoghatatlan 
valami, hanem szórakoztató, 
érdekes és mindenki számára 
érthető színházi élmény.

A fesztiválról tartott márci-
us 16-i sajtótájékoztatón Bé-
res Attila, a Miskolci Nem-
zeti Színház igazgatója arról 
beszélt, hogy jó időben, a 
legjobb helyen született az 
ötlet egy új nemzetközi tánc-
fesztivál indítására. – A Mis-
kolci Balett szakmai mun-
kája kiváló alap arra, hogy 

megfoganjon Miskolcon egy 
ilyen típusú rendezvényso-
rozat, ami a tervek szerint az 
erős szakmai programot fel-
vonultató indulás után egy 
csodálatos, élettel teli feszti-
vállá növi majd ki magát az 
elkövetkező években – jelen-
tette ki Béres Attila.

Kozma Attila, a Miskolci 
Balett művészeti vezetője, a 
fesztivál művészeti igazga-
tója azt fejtegette, hogy or-
szágos szinten is hiánypótló 
kezdeményezés a Horizont. 
– Bár Magyarországon van-
nak nagy múltra visszate-
kintő táncfesztiválok, olyan 
nemzetközi szakmai talál-
kozó eddig nem volt, ahol a 
programban többségben len-
nének a külföldről hívott pro-
dukciók. A Horizont Nemzet-
közi Kortárstánc Fesztiválon 
öt ország nyolc előadását lát-
hatja a közönség, a nagyhí-
rű együttesek mellett teret 
adva olyan független, pálya-
kezdőkből álló alkotóközös-
ségeknek is, amelyek az al-
ternatív vonalat képviselik, 
mint a Trojka Színházi Tár-
sulás – jegyezte meg.

Az idei programban a ha-
zai táncélet nagyjai mellett 
francia, lengyel, olasz és 
német együttesek is bemu-
tatkoznak. A fesztivál négy 
napja alatt minden korosz-
tály megtalálja a számára 
izgalmas előadást. A legki-
sebbeknek egy nagyon lát-
ványos, technikai trükköket 
felvonultató interaktív me-
sét hoz az olasz együttes, 
míg németországi vendége-
ink a globalizáció kérdését 
feszegetik rengeteg humor-
ral egy ifjúsági előadásban. 
A francia csapat különleges, 
a kortárstánc, a street dance 

és a hip-hop elemeit elegyítő 
előadása minden korosztály 
számára élvezetes produkció. 
A lengyel Anna Piotrowska 
egy szóló darabbal érkezik 
Miskolcra, amelyet kifejezet-
ten erre a fesztiválra készít. 
A Miskolci Balett új bemuta-
tóval készül, a Harlequinade 
– szenvelgők komédiája cí-
mű táncjáték koreográfusa 
és rendezője a számos díjjal 
elismert Gergye Krisztián. 
Három jelentős hazai együt-
tes, a Kecskemét City Balett, 
a Feledi Project és a Trojka 
Színházi Társulás is meg-
hívást kapott a programba, 

így teljes értékű képet kap-
hatnak a fesztiválon résztve-
vők a hazai és nemzetközi 
trendekről.

A fesztiválprodukciók 
mellett szakmai progra-
mokkal is készül a színház. 
Anna Piotrowska a színház 
színművészeinknek fizikai 
színházi workshopot tart, 
amelyet színpadi munká-
juk során is hasznosíthat-
nak majd. Április 25-én 
a Magyar Táncművészek 
Szövetségének kihelyezett 
ülését Miskolcon tartják, 
amelynek témája ezúttal a 
vidéki együttesek helyzete. 
Terveznek egy fotókiállítást 
is, amely a Miskolci Balett 
hétköznapjait mutatja be a 
táncosok szemével. Érde-
mes tehát ellátogatni a Ho-
rizont Fesztiválra, ahol a mai 
hazai és nemzetközi tánc-
élet kiemelkedő együttesei 
oszthatják meg munkáikat a 
miskolci közönséggel és egy-
mással. A fesztiválról min-
den fontos információ megta-
lálható a hamarosan induló 
www.horizontfesztival.hu. 
honlapunkon  SZI - BGy

Nemzetközi Kortárstánc Fesztivál

Feri atya előadása.A sajóbábonyi Déryné Szabadidőközpont és Városi Könyvtár 
szervezésében március 25-én, szombaton délután 4 órától a Deák Ferenc Általános Iskolában Pál 
Feri atya római katolikus pap, mentálhigiénés szakember, volt válogatott atléta tart előadást. A 
rendezvény ingyenes. A program a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató 
Rendszer támogatásával valósul meg.

Kozma Attila (balra) és Béres Attila
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A böjtölés alapvető- ■
en egyházi hagyo-
mány, de a modern 
korban is lehetnek 
hasznai.

Az úgynevezett nagyböjtöt 
a húsvétot megelőző negy-
ven napban volt szokás meg-
tartani. Ez idő alatt a keresz-
tények számára tilos a hús 
fogyasztása. Ennek oka az 
önmegtartóztatáson alapuló 
lelki megtisztulás. A termé-
szetben most folyik a tél és 
a tavasz közti küzdelem, de 
már a hó és a jég elmúltak, 
már új csirák rügyeznek, új 
virágok fakadnak. A litur-
giában is lelki tavasz van, 
tart még a közöny tele és a 

bűn sötétsége, de bontako-
zik az új élet is. A húsvéti 
böjt húshagyó kedden kez-
dődik és ma már nem jelent 
teljes lemondást. Még 
a régebbi szokásban is 
benne volt, hogy vasár-
naponként fel lehetett 
függeszteni a böjtöt, így 
sokkal elviselhetőbbé 
vált ez az időszak.

Bár a mai kor embe-
rének a lelki megtisztu-
lás kicsit mást jelent, int 
néhányszáz évvel ez-
előtt, ha jobban megnézzük 
a böjt szabályait, egy isme-
rős tendenciára akadhatunk. 
Először is, mivel a hal ki-
esik a tilalomból, ezért le-
szögezhető, hogy a fehérhús 

fogyasztását támogatja a zsí-
ros húsokkal szemben. Nem 
nézi jó szemmel a vajas, zsí-
ros ételeket sem, valamint 

az alkohol is tabunak szá-
mít. Ha ezeket összeadjuk, 
úgy tűnhet, hogy a böjtölés 
és az egészségi okokból tar-
tott tavaszi fogyókúra egy 
tőről származnak. Ha nem 

vallási okokból vonjuk meg 
magunktól a fent említett 
dolgokat, akkor igényeink 
szerint variálhatjuk a böjtö-

lés szabályait. 
A téli lustább 

hónapok után a 
böjt segíti a sa-
lakanyagok tá-
vozását. Munka 
mellett azon-
ban a túl szigo-
rú, hosszú kúrák 
nem ajánlot-
tak. A böjt lénye-

ge nem kifejezetten a fogyás, 
és manapság már nem is az 
aszkéta hagyományok őrzé-
se, vagy a lelki megtisztu-
lás, hanem a szervezet teher-
mentesítése. A leghosszabb 

ideig a húsokat emésztjük, 
amelyek összetételüktől, el-
készítési módjuktól és meny-
nyiségüktől függően egy-há-
rom órát tölthetnek csak a 
gyomorban. Fogyasszunk 
zöldségeket, gyümölcsöket, 
és néhány naponta vékony-
húsokat is! A gabonaféléket 
se vonjuk meg teljesen, csak 
figyeljünk arra, hogy mikor 
mit eszünk. Az emésztés 
folyamata miatt a szénhid-
rátban dús ételeket délelőtt 
fogyasszuk!

Bár lelki megtisztulást 
nem ígérhetünk, de már egy 
hét böjtölés is közelebb visz 
ahhoz, hogy újrageneráljuk 
és felkészítsük testünket az 
évre! SZI - BM

A böjt hava: egyházi gyakorlat, vagy egyszerű fogyókúra?
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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

Elegancia – Romantika – Különlegesség – Meghittség – Tökéletesség

Egy illatos és virágos ékszerdoboz Kazincbarcika szívében, a Pollack úti Szolgáltatóházban.
Ez nem virág- vagy ajándéküzlet, de nem is édességbolt; a RózsaBirodalom valami egészen más…!

MERT MI HISSZÜK, HOGY MINDENKI MEGÉRDEMLI A LEGJOBBAT!

legancia – Romantika – Különlegesség – Meghittség – Tökéletesség

Üzletünkben különleges rózsa- 
és virágboxok, dobozok készülnek, 

szülinapra, névnapra, húsvétra, 
Anyák Napjára, vagy csak úgy…, 
akár egyedi megrendelésre is. 

Nincs tömegtermék, minden darab egyedi!

Emellett kizárólag minőségi alapanyagokból 
és exkluzív kivitelben készítünk 

édességajándékokat, kisebb vagy nagyobb 
ajándékcsomagokat, széles ár-, 

szín- és tartalom-palettán!

Ötletekből nincs hiány, 
s mi mindent elkészítünk, 

amit Ön még meg sem álmodott… 

Irodánk óriási tapasztalattal és a legegyüttműkö-
dőbb, legrugalmasabb partnerként szervez teljes 

körűen vagy részben esküvőket, rendezvényeket!

Szívesen lennénk az Ön...
fáradhatatlan esküvő-vagy rendezvényszervezője, • 
talpraesett moderátora vagy ceremóniamestere,• 
a legapróbb részletek megálmodója és • 
kivitelezője, 
a legjobb szolgáltatók közvetítője,• 
igényes és egyedi rendezvénykellékek (székek, • 
asztalok, háttér- és fotófalak, esküvői dekorok) 
bérbadója,
a tökéletes nap, céges rendezvény vagy családi • 
esemény láthatatlan háttérkoordinátora, vagy 
ötletgazdája!

RózsaBirodalom
3700 Kazincbarcika, Pollack Mihály út 36. (Pollack úti Szolgáltatóház) 

Telefon: +36-20/ 443-8112; Web: rozsabirodalom.gportal.hu; Facebook: RózsaBirodalom
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig 10.00-18.00 óra, szombat: 09.00-13.00 óra

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

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

Hűtőgépek, klímaberendezések 
javítása, beüzemelése, telepítése

Háztartási gépek javítása

HŰTŐGÉPSZERVIZ

KENÉZ LAJOS
06-30/644-60-97

Víz- fűtésszerelés,

dugulás-, hibaelhárítás
garanciával.

fürdőszoba felújítás,
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

KARÁDI KÁROLY Autószerelő mester 
Kazincbarcika, Jószerencsét út és a Rózsa út sarkán. 

Nyitva tartás: H–P: 7:00–17:00, Szo.: 7:00–14:00

06-20/996-0213

a legmodernebb  gépekkel 

– a város legrégebbi 

AUTÓKOZMETIKÁ-jánál.

Itt szereltetheti gumiját és igény szerint karbantartom. (mosás, konzerválás)t szereltetheti gumiját és igény szerint karbantartom. (mosás, konzerválás)

Továbbra is vállaljuk autója alsó-, felső mosását, 
belső takarítását, motortisztítást!

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
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