Barcika 13. hét

Megoldjuk
RÁGCSÁLÓPROBLÉMÁJÁT!
Barcika Rovar Kft.

Csótány-,
ágyi poloska-,
hangyairtás,
GARANCIÁVAL!
HACCP rendszer



HAJDÚSZOBOSZLÓÉS KÖRNYÉKE
KAZINCBARCIKA

Sürgető feladat?

390098

Kockázatértékelés készítése

DARÁZSIRTÁS
július
3.,XXVIII/13.
XXIV/27. Tel.: 06-20/965-1612
2017.2015.
március
31.,

Nyíló természet.

Tavasszal éled a
környezetünk. Ilyenkor érdemes a kicsiket is
kivinni a szabadba, hiszen a csivitelő, izgőmozgó természet igazán izgalmas dolgokat
rejthet a gyermekek számára is!
Kazincbarcikán megszépül a
Fő-tér. Cikkünkben arra keresünk választ, hogy egy város
külsejének felturbózása menynyire segíti elő a boldogabb életet./3. oldal

Fotó: SZI

Változások évszaka

A tavasz a megújulás évszaka. Ilyenkor hajlamosabbak
vagyunk új szemmel nézni a
világra, és változtatni megszokásainkon. Mi pedig megmutatjuk, min lenne érdemes!/5. oldal

392975

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

392979

Karnevál étterembe
szakképzett szakácsot keresünk
kimagasló bérezéssel.

ÁGNES OPTIKA

2017 legújabb napszemüvegei már
kaphatók üzletünkben.

Érdeklődni személyesen, vagy fényképes
önéletrajzzal a
karneval.etterem@gmail.com címen lehet.

GÁZKÉSZÜLÉKEK JAVÍTÁSA,
KARBANTARTÁSA, SZERELÉSE
G A R A N C I Á VA L .

A tavasz színeiben pompázó
szemüvegkeretek kedvezményes áron!

Rövid határidő, ingyenes kiszállás!
Tel: 06-20/330-89-44

392943

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

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

06-30/521-54-46

Üzleteink:
Kertész Áruház Miskolc, Búza tér 10.
Kertész-Iparcikk Szaküzlet
3700 Kazincbarcika, Mátyás király út 36.
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Aktuális
Ke rtész Áru háza k Kf t. ..
akciós ajánlatunkban
2017. március 30-tól április 5-ig minden
kiskerti kiszerelésű uborka vetőmag
-os kedvezménnyel vásárolható meg.

20%

VETŐMAGOK KIEMELT
KISKERESKEDELMI
FORGALMAZÓJA
Az akcióban résztvevő termékekből kereskedelmi mennyiséget nem szolgálunk ki!

392688

21 000 Ft/ m -től
Kalodás tűzifa 11 000 Ft/ m3-től
Telefon: 06-30/677-66 55
3

392973

Szuhakálló futballpálya mellett

HELYE:
Szalézi Szent Ferenc Gimnázium
Kazincbarcika, Jószerencsét út 2.
Ideje:
2017. április 08-án (szombat) 9-12 h
Asztalfoglalás és további infó:

392946

KAZINCBARCIKA FATELEP

393536

06-20/669-7017

ÉS GYERMEKRUHA VÁSÁR
KAZINCBARCIKÁN,
A VÁROSKÖZPONTBAN.

392971

www.facebook.com/gosserpizza

Kulturált kiszolgálás, korrekt ár,
HOGY 6 FŐVEL is jól járjon; utazzon féláron!
1-4 főig 160 Ft/km
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Kazincbarcika, Egressy út 52./A (A Szent Rafael Gyógyszertár fölött, a régi Gösser helyén)
Rendelésfelvétel:

392969

Gösser Pizzéria VIII. BO(S)ZI BABA-BÖRZE
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Jól hasznosítja a megyei önkormányzat a nemzetközi kapcsolatokat

A Via Carpatia társulás keretében
az idén is szeretnénk kihasználni
a pályázati lehetőségeket, illetve
továbbra is szorgalmazzuk a Baltikumot a Balkánnal összekötő
Via Carpatia észak-déli közlekedési folyosó megvalósítását. Három lengyel megyével kiegészülve
közösen lobbizunk érte. Két éve
már rendeztünk a kassai és hargitai partnerekkel egy nemzetközi gazdasági találkozót, amelyet
szeretnénk folytatni - fogalmazott Török Dezső, a B.-A.-Z. Megyei Közgyűlés elnöke. Az AREV
és EUROCOAL nemzetközi szervezetekben és határ menti együttműködésekben is aktív partner a
megyei önkormányzat.
A Kassa Megyei Önkormányzattal közösen alapított Via Carpatia
Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás közgyűlése március 20-án
Kassán tartotta idei első ülését.
A megnövekedett feladatokat jól
tükrözi, hogy az ülésen 15 napirendi pontot tárgyaltunk meg mondta Török Dezső. Orbán Máté
Julianna, a csoportosulás igazgatója részletesen bemutatta a
2016. évi tevékenységet, különösen a hazai és Európai Uniós
forrásokra már benyújtott és a

közeljövőben beadandó pályázataink állapotát. A közgyűlés tagjai kölcsönösen kiemelték, hogy
a csoportosulás működésének sikerét a partnerek szoros baráti
együttműködésének köszönhető.
A Via Carpatia csoportosulás közgyűlése következő tanácskozását
Miskolcon fogja tartani.
Önkormányzati hivatalunk munkatársaival március 22-23. között
szakmai konferencián vettünk
részt a felvidéki Nagymihályon.
Az eseményt a két partner megye közösen alapított nemzetközi
szervezete rendezte. Az eszmecsere fő célja a már létező partnerségek erősítése és az új határ
menti együttműködések kialakítása volt. A fórumon határon átnyúló és nemzeti operatív programokat mutattak be, amelyek új
lehetőségeket kínálnak a hosszú
távú együttműködésre. Meghatározásra kerültek a projektek finanszírozási lehetőségei az európai
strukturális és beruházási alapokból a 2014-2020 ciklusra, valamint a jelenlevők megismerhették
az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program rejtette lehetőségeket és a
4 országot érintő MagyarországSzlovákia-Románia Ukrajna ENI
határon átnyúló programot.
Előkészítés alatt vannak a további fejlesztési lehetőségek a
Via Carpatia társulás koordinálásával. Be kellene vonni újabb
megyéket is, mint információs
pontokat - hangsúlyozta Török
Dezső. Fontos, hogy megélénküljenek a határon átnyúló gazdasági, kulturális kapcsolatok. Ennek

HŰTŐGÉPSZERVIZ

13 méteres hőkamra

Mindenféle kőműves
munkát, burkolást,
festést vállalok.

Víz- fűtésszerelés,
fürdőszoba felújítás,
dugulás-, hibaelhárítás
garanciával.

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

KENÉZ LAJOS
06-30/644-60-97

Rövid határidő, precíz kivitelezés!
392974

Hűtőgépek, klímaberendezések
javítása, beüzemelése, telepítése
Háztartási gépek javítása
Dojcsák László•Kazincbarcika, Deák tér 13.
06-30/399-6599

AIRBRUSH festés

is erősíteni a térség összetartozását. Borsodhoz, Abaújhoz,
Zemplénhez és Gömörhöz egyaránt szorosan kötődik a nemzet számára számos hadvezért,
államférfit adó Felsővadászi Rákóczi család. Ezért választottuk
június 16-át, II. Rákóczi Ferenc
és kíséretének magyar földre lépésének napját (1703) a megye
napjává. Első alkalommal 2015ben Szerencsen, majd 2016-ban
Tokajban rendeztük meg a megyenapot, amelynek idén Putnok
ad otthont. Tavaly Hargita megye is képviseltette magát a rendezvényen. Reményeim szerint
a putnoki megyenapon a Hargita
Megyei Tanács öt fővel képviselteti magát, míg a mi részünkről
a vezetőség mellett teljes hivatali apparátusunk hozzájárul az
idei megyenap sikeréhez – érvelt
Török Dezső. Mindkét megye támogatja a jeles eseményen fellépő hagyományőrző együtteseket,
ezáltal is hozzájárulva a magyarság értékeinek megőrzéséhez. A
cél természetesen a két ország
közötti szakmai, partneri kapcsolatok szorosabbá tétele.
A magyar és a lengyel parlament
2007-ben nyilvánította március
23-át a magyar-lengyel barátság napjává. A lengyelországi
Piotrków Trybunalskiban tartott
ünnepségen március 24-én a két
államfő, Áder János és Andrzej
Duda egyeztetett a közép-európai
együttműködésről is. Akárcsak
két éve Katowicében, a mostani
rendezvénysorozaton is ott voltunk - újságolta Török Dezső.
SZI - BGy

működni.
A dokumentum
kardinális pontjai között
s ze r e p e l
szakmai
kapcsolatok intenzívebbé tétele,
továbbá
a közös
megjelenési lehetőségének
Török Dezső a Via Carpatia kassai ülésén
biztosítáFotó: magánarchívum sa egymás
érdekében ősszel Miskolcon gaz- országaiban – hangoztatta Török
dasági fórumot kívánunk szer- Dezső. A „Testvér-települési progvezni, ahol a partner megyékből, ramok és együttműködések” cíKassáról, Hargitáról, Kárpátaljá- mű pályázati felhívás keretében
ról érkező üzletembereknek lehe- együttműködve a két térség kötőséget biztosítanánk, hogy be- zötti évtizedes kapcsolatra alamutatkozzanak és megismerjük pozva ez évben két program megmilyen termékekkel tudnak meg- valósítását, illetve támogatását
jelenni nálunk, illetve a mieink az kívánjuk elérni – nyilatkozta Török
ő országaikban. Húsz önkormány- Dezső. Június 17-én Putnokon lesz
zatunk jelentkezett testvérkap- Borsod-Abaúj-Zemplén megyecsolati együttműködésre az uk- napja. Csíkszeredán pedig július
rán, Kárpátaljai Megyei Tanács 1-jén tartják az Ezer Székely Leány
területén lévő azonos méretű te- Napját. A két megye vállalja, hogy
lepülésekkel, a kiközvetítés meg- a két, hagyományos eseményhez
történt, de a szerződések aláírása csatlakozva támogatja a kulturális örökség ápolását.
még várat magára.
Önkormányzatunk és a székelyföl- Minden közösség életében fondi Hargita Megyei Tanács közötti tosak a közös ünnepek, amelyek
kapcsolat 1997. novemberében a erősítik az összetartozást, alkalmagyar-román együttműködési mat adnak a múlt felidézésére, a
megállapodás aláírásával kezdő- jelen értékelésére és a jövő céldött, melyet 2004-ben megerő- jainak megfogalmazására. Közsítettek, s kinyilvánították, hogy gyűlésünk 2014-ben érdemesa jövőben is együtt kívánnak nek tartotta egy megyenappal

392972

tokat kiválóan hasznosítja
a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzat. Kassa megyével kiemelten jó
az együttműködés - jelentette ki Török Dezső elnök.

387896

■ A nemzetközi kapcsola-

Személygépkocsik, kamionok,
autóbuszok teljes- és javítófényezése.
Sikkens alkalmazástechnika
Teljeskörű biztosítási ügyintézés!

Szemüvegkeret

1 FŐ KARBANTARTÓT,
nehéz és könnyűgépkezelői
végzettség előny.

Érdeklődni a 06-30/914-8706 telefonszámon,
vagy a munkaugy@szirakcsoport.hu e-mail címen lehet.

SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS
ÉLIM Szolgálat
Nyugdíjasok, rokkantnyugdíjasok részére

Komplett szemüveg
készítése esetén féláron
választhat
kereteink közül.

INGYENES ORVOSI SZEMVIZSGÁLAT*
Rendel: Dr Hobaj Ildikó szemész főorvos /Kazincbarcika/ Bejelentkezés: 06 30/206-3354

395 Ft/nap

392967

4 féle menü, eldobható edény, házhoz szállítással.

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

50 %

-50 %

Az akció 2017. március 01. - május 31. között, vagy a készlet erejéig érvényes!

szakirányú végzettség
vagy tapasztalat
előny.

>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

392977

ÁLLATGONDOZÓKAT,

Sajószentpéteri
telephelyünkre szintén azonnali
munkakezdéssel keresünk

392942

Sajóecsegi
sertéstelepre keresünk azonnali
munkakezdéssel

Megéri, ha régi
keretét újra cseréli!

390079

Tel.: 06-20/910-7636, 06-20/412-5808
Kazincbarcika, Ózdi út 3. ÉRV II. telep
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Szuper ügyek
RÚZS
Sci-Fi?
Kikerekedett a szemem szombat reggel a híroldalak böngészésekor. Az Origó tudomány
rovatában a következőkre akadtam: visszafiatalító tablettákat
tesztelnek embereken. Mivel
nem egy kontribútor felületen
jártam és az ausztráliai Új-dél
walesi Egyetem kutatóinak a
Science (a világ legrangosabb
kutatási folyóirata) számában
megjelent friss írására hivatkoztak tényleg azt éreztem: itt
valami mérföldkőhöz érkezett
az emberiség, még ha nem is
hangos tőle a sajtó.
Az ausztrál kutatók felfedezése
egy olyan forradalmi gyógyszer
kifejlesztéséhez vezet, amely
ténylegesen visszafordítaná az
öregedést, jobbá tenné a DNS
hibajavítást. Az emberi szervezet csodákra képes, szoktuk
mondani úgy általában. A sejtjeink vele született képessége,
hogy megjavítja a DNS károsodást, amely képesség az életkor előre haladtával romlik. Az
ausztrálok megtalálták azt az
anyagcsere terméket, amely
minden sejtünkben előfordul
és kulcsszerepet játszik a folyamatban. Ma ott tartanak, hogy
állati kísérletek bizonyították: a
szer egy hetes használata után
az öreg és fiatal állat sejtjei között nem volt különbség. A tervek szerint hat hónapon belül elindulnak a terápia emberi próbái
is. A kutatók azt nyilatkozták: a
világ most áll legközelebb ahhoz, hogy biztonságos és hatékony öregedés gátló szerhez
jusson, ami talán 3-5 éven belül
a piacra is kerülhet ha jól sikerülnek a próbák.
Úgy a kétezres évek elején került először kezembe az első
Kryon könyv. Spirituális érdeklődésem abban az időben elég
magasan szárnyalt, faltam és
kerestem az e témájú irodalmat.
Lee Carol volt a könyv szerzője, aki magát inkább közvetítőnek nevezte, mint alkotónak.
Kryon, egy entitás, aki a magnetikus terekből közvetít Lee
Carolon keresztül az emberiség
számára. Egy jövőbe látó lény,
aki már a kilencvenes években
is az emberiség jobbá válására
hívta fel a figyelmet. Itt olvastam először arról, hogy meggyógyítható DNS.
Persze akkor kétkedéssel fogadtam, inkább sci-fiként értelmeztem az örök fiatalság
elixírjét. És most – még a saját
életemben – olvashattam tudományos felfedezésként róla.
Abban, hogy ember több annál,
mint amit eddig megismerhettünk róla, mindig is hittem. De
az igazi csoda az, hogy lépésről,
lépésre be is bizonyosodik.
SZI – Maros Éva

Tavaszi haltelepítés.

Örülhetnek a horgászok,
hiszen március 28-án délután összesen nyolc mázsa pontyot
telepítettek a Csónakázó-tóba és a Herbolyai-tavakba. A szabolcsi
és hajdúsági halásztavakból idetelepített pontyok, ha horogra
sikerül őket akasztani, akár haza is vihetőek, hiszen súlyuk átlagosan 1,95 kg.

Fő tér: szépségpötty vagy sürgető feladat?

■ Ha egy város szép,

hogy mi változott a fizetések, munkahelyek terén, aztán úgy döntöttem, egyelőre
még nem költözöm haza.

az jót tesz a polgárok
hangulatának. Ha egy
településen könnyű az
élet, az sem hátrány.
Az, hogy melyiket próbálják megvalósítani
előbb, már a városvezetés stratégiáján múlik.

Eddig csak rebesgették,
ám most már bizonyossá
vált, hogy nemsokára megkezdődik a Fő tér felújítása is. „Kazincbarcika Város Önkormányzata az idei
költségvetéséből bruttó 125
millió forintot szán a Fő tér
fejlesztésének első ütemére.
A munka a következő hónapokban indulhat. A fejlesztés részeként megújulnak
a járdák, a sportpályák és
a növényzet, valamint új
kerti bútorokat és játszóeszközöket is telepítenek.”olvasható az opont.hu hírportálon. Kíváncsiak voltunk,
az átlag barcikaiak hogyan

Károly (32)

vélekednek. Tényleg a külső
imázs kérdése a legsürgetőbb
a város szempontjából?

Anna (57)
Kifejezetten szeretek itt élni. 1992 óta lakunk Barcikán,
és már tősgyökeres polgároknak érezzük magunkat. Most
azonban jó kimenni az utcára is. Kellemes a szemnek
végignézni a városon. Mindig, amikor beütemeznek
valamilyen újítást, érdeklődve figyeljük, hogyan szépül
meg a környék. Úgy vélem,

Érdekes kérdés ez. Úgy látom, hogy apránként fejlődik
a város, de a felújítások bőven
meghaladják ezt az ütemet.
Mindazonáltal azt hiszem,
az embereknek szükségük
van az efféle visszaigazolásokra, hogy jó helyen, szép
mindenkinek jobb egy olyan környéken élnek.
városban élni, ahol az épített
Ildikó (53)
környezet is szép.
Nincs ezen mit csodálkozSándor (39)
ni. Jövőre 2018, így be kell
Hat éve dolgozom külföld- ütemezni még egy látványos
ön, és csak nagyon ritkán já- felújítást a hajrában. Az én barok haza. Amikor azonban jom az, hogy ha nem tudjuk
hazajöttem, kíváncsian néz- jobb helyre költeni ezeket a
tem körbe. Tényleg megszé- pénzeket, akkor valami nem
pült a város, ami önmagában stimmel. Minden olyan nagynagyon jó dolog. Azt gondol- szerű lenne, hogy ez az egyettam, ha ilyen jól halad min- len probléma? Nem tudom, de
den, feleslegesen dolgozom úgy érzem, több ebben a doén ilyen messze. Aztán meg- logban a látszat.
kérdeztem az ismerőseimet,
SZI - BM

Itt a tavasz, irány a természet lágy öle

■ Ahogy a nagykabát a

a vörös-kői forrás titkát, azok

Érdemes körülnézni a tágabb környezetünkben is,
meglesni, hogyan lesznek a
rügyekből virágok, hogy serken élet a földből. A tűrázás
nem csak a természet megismerésére, de a testünk mozgásigényének kielégítésére is
kiváló módszer lehet. Gyors
sodrású folyók, vidáman
csordogáló patakok, leánykökörcsinnel sűrűn benőtt
lankás domboldalak, ujjlenyomatszerűen utánozhatatlan barlangok és hűvös erdők
jellemzik környékünket.
A tapasztalt bükki túrázókat már a tavasz első sugarait
látva megszállja valami menynyei boldogság. Akik ismerik

hogy nem csak az amerikai
Yellowstone Nemzeti Parkban láthat a földből feltörő
gejzíreket az ember, hanem
a Bükk-hegységfái között is.
a Vöröskői forrás egy ideiglenesen működő forrása a Bükk
hegységnek. Az elolvadó téli
hó hetekig tekereg a mészkő
alapú Bükk belsejében lévő
barlangrendszerben, majd
a tavasz közepén, tipikusan
február és április között tör a
felszínre. A Vöröskő-forrás általában április végére kiapad,
és az év további szakaszában
teljesen kiszárad, június végétől már egyáltalán nem ad
vizet. Nem csoda tehát, hogy
az évnek ebben a szakában

télhez, úgy viszonyul a cseppet sem csodálkoznak
túrabakancs a tavasz- ezen. Szűk természetjáró körökben ismeretes ugyanis,
hoz.

sokan látogatnak el ehhez a
természetes szökőkúthoz.
Ha fiatal természetkedvelőket is vinnénk magunkkal,
akkor jó programot kínál a
szelcepusztai Borz-tanösvény. A 2001-ben megalkotott, közel 3 kilométer hoszszú tanösvény 15 információs
táblával ellátott megállóhelyet érint. Ezt bejárva nem

csak a hely természetes növény és állatvilágát ismerhetjük meg, de alkalmunk nyílik
az erdő- és vadgazdálkodással, jellegzetes erdőtípusokkal, az erdők gazdag élővilágával kapcsolatos ismeretek
elsajátítására. Mindezt szórakoztató, izgalmas formában.
Túrára fel!
SZI - BM
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Kazincbarcika,
Egressy tér 2.
(Mozi mellett)

06-70/315-34-86
• Videós ingatlan közvetítés
(2% közvetítési díj)
• Adás-vételi szerződés készítése
• Teljeskörű CSOK és hitelügyintézés
• Devizahiteleseknek tanácsadás

Tervtáró úton szintes, felújított
családi ház eladó!
Tel.: 06-70/315-34-86

Kazincbarcikán eladó Árpád fejedelem
téren 4.emeleti 1 és fél szobás lakás. Tel.:
06-20/252-1727.

Föld, kert
A Kakas dűlőben 1000m2-es zártkert eladó.

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

Tardonán csendes környezetben eladó 2

Azonnali készpénzfizetéssel vásárolunk lakásokat! (Felújításra
szoruló, vagy jelzáloggal terhelt
előnyben) Tel.: 06-70/315-34-86

szintes családi ház, 143m2, 4 szoba, vegyes
tüzelés, műanyag nyílászárók. Ár: 12M Ft.
Gázcsonk az udvarban. Tehermentes. Tel.:
06-30/919-3331

Vasvári téren 1 + 2 félszobás jó
állapotú 2. emeleti lakás eladó!
Tel.: 06-70/315-34-86

ház, gondozott nagy kerttel a Fenyő utcában eladó. Tel.: 06-48/314-216

Barcika

vonzáskörzetében

392970

120m2-es 4 szobás hőszigetelt családi

Múcsony

-Alberttelepen szép környezetben 3 szobás
amerikai stílusú, új építésű lakás jóval áron
alul eladó, ugyanitt társasház, akár 2 generáció részére is alkalmas, külön lépcsőházzal áron alul sürgősen eladó. Szocpol. igénybe vehető. Tel.: 06-20/415-0527.

Családi ház Sajószentpéteren eladó a
városközponthoz közel, csendes környezetben 120m2, 3szoba, vegyes tüzelés, házi
vízmű. Irányár 16,2 M Ft. Bérházi csere is
érdekel Kazincbarcikán. Tel.: 06-20/3151516.

3 szobás téglaépítésű családi ház, bekerített
portával, pincével, borházzal, fúrt kúttal és
többirányú fűtéssel eladó. Tel.: 06-48/351319, 06-70/300-2596

4 szobás kertvárosi családi házam eladnám
vagy elcserélném kisebbre értékegyeztetéssel. Tel.: 06-20/563-9255.

80%ban felújított családi ház, gazdálkodásra alkalmas nagy telekkel sürgősen 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
Rakaca tavi panorámás, közműves ház
áron alul sürgősen eladó. Iár.:3,4MFt.
30/515-8012

Múcsonyban két szintes családi ház eladó
11M Ft. Tel.: 06-30/898-2423, 06-48/403802.

Eladó Sajószentpéteren, csen-

des környezetben, téglaépítésű, földszinti 57m2-es lakás
első
tulajdonostól,
egyedi gázfűtéssel, részben cserélt műanyag nyílászárókkal.
Zöldövezeti ingatlan, garáz�zsal, saját kertrésszel, melléképülettel, kilátással a Sajó árterére. Az épület jól karbantartott,
egyéni izlés szerint a konyha és
a mellékhelységek felújíthatók.
Irányár: 5,3M Ft. Tel.: 06-48/820822,06-70/409-6170.

L a k á se l a d á s
Csokonai úton eladó egy 10. emeleti
57m2-es, 2 szobás, nagy erélyes lakás. Az
ingatlan jó állapotú. Irányár: 5,2M Ft. Tel.:
06-30/422-6118

Eladó Kazincbarcikán Városi piacnál 1,5
szobás II.emeleti és 1,5 szobás IV. emeleti lakás 4,6 és 4,3 M Ft. Tel.: 06-20/8239915

Földszinti egy szobás, erkélyes lakás a

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

I RODA:
Nag y-Herczeg Mónika
Csak Kazincbarcikán, a
Jószerencsét út 6. szám alatt.

Albérletet keres Kazincbarcikán fiatal
pár biztos jövedelemmel. Költözhetőség
pár hónapon belül. Kaució nem probléma.
06-30/861-3361

Sajószentpéter Kinizsi P út 2

Jókai téren felújításra szoruló 2
szobás gázfűtéses lakás alkalmi
áron eladó! 06-70/315-34-86

H ERCZEG T EMET KEZÉS

A l b é r l etet k e r es

városi piacnál eladó. Irányár: 4,1M Ft. Tel.:
06-30/584-8872

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

Pollack M. úton jó állapot-

ban lévő azonnal költözhető III. emeleti 2 szobás 55m2es erkélyes lakás eladó. Érd:
06-20/573-6019.
Sajószentpéter Tárna út 6 sz. alatt eladó 2
szobás, gázkonvektoros lakás. Irányár: 4,2M
ft. Tel.: 06-70/663-1968.

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

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

Faház, villany van. Tel.: 06-30/939-4131.

A Tuburkó dűlőben 921m2-es zártkert, ben-

KURITYÁNBÓL ELKÖLTÖZTÜNK!

ne szőlő és gyümölcsös, présház és pince, betegség miatt eladó. Ár: 400000.-FT
06-30/292-5381

Tel.: 06-70/604-86-39
Herczeg Kegyelet Kft.

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

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

Eladó 1000m2-es kert a Vaspatak dűlőben
20m2-es házzal, gyümölcsössel körbekerítve. Tel.: 06-20/321-8481.

Jármű alkatrész
Suzuki Wagon R+ EGR szelep,

igényesen felújított, 6 hónap
garanciával 16E Ft, cseredarab esetén csak 12E Ft. Utánvét megoldható. Tel.: 06-20/2269169.

Margaréta úton 1200m2-es gondozott
kert eladó. Faház, kőpince, villany van. Érd.:
06-20/669-9549

Méhészek figyelem. Tardonán

a Hársasi út mellett 4300m2
kaszáló terület eladó. A kúttal
szemben található. Akác erdő
mellett. Érd.: 06-20/944-8230

Szántóföldet keresek, Alsóva-

dász, Edelény, Kazincbarcika,
Szikszó, Boldva, Krasznokvajda
térségében, legalább 5 ha táblamérettel. Érd.: Fáy Atilla Tel.:0630/209-7887

Ü z l et , m ű he l y , i r o d a
Eladó vagy kiadó 20m2 üzlethelység
Kazincbarcikán a Nagy Lajos úton. Tel.:
06-30/646-2924

Jármű
Star teherautó eladó egyben, vagy bontva.
Júniusig műszaki. Érd.: 06-30/459-1245

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

Növény
Hajas dió eladó. Tel.: 06-20/372-2087,
06-48/783-969

Egyéb eladás
Eladó gyermek kerti hinta. Tel.: 06-20/914-

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

Tüzifa az erdészettől eladó. Tel: 06-70/5322021.

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

Tűzifa kedvezményes áron 1m-es szálban
eladó 18.000.-Ft / m3 Érd : 06-30/4591245

8578

Faház 2 szintes 3X4m, IFA tehergépko-

Eladó tüzifa bükk-tölgy kalodába rende-

csi ponyva, betonkeverő gép, boros hordó

zetten pakolva. Ár:11500Ft/kaloda. Tel:
06-20/518-0136.

200literes, Tel.: 06-48/353-14

Kalodás tűzifa rendelhető akác, tölgy, bükk,
fűz mennyiségtől függően. Ár: 11500Ft/
m3-től. Ingyenes házhoz szállítás. Hívjon
bizalommal. 06-30/744-5326

Kőris

parketta, zsalutábla,
samott téglák,grafit lapok, villany motorok, hajtóművek, radiál fúrógép, flex lemezolló, rotációs kapa, ón lemez eladó. Tel.:
06-30/448-9593

Minőségi borsodi szén most

ingyenes bepakolással, azonnali házhozszállítással kapható garantált mennyiségben. Tel.:
06-30/246-2647.

E g y é b k e r es é s
Antik bútort, porcelánt, fest-

ményt, pipát, játékot, könyvet,
vásznat, ezüstöt, órát, fegyvert,
érmét, katonai-népi-egyházi
tárgyat, teljes hagyatékot
vásárolok korrekt áron. Kérem
hívjon bizalommal! Ingyenes
kiszállás becsületes értékbecslés. 06-30/486-3578

Becsüs magas áron vásárol

festményeket, porcelánokat,
benzin-biztonsági lámpát, régiségeket, hagyatékot, felhúzós
karórát-zsebórát,ezüst kétszázasokat. Tel.: 06-20/247-1538.

MOST TÖBBET NYÚJTUNK,
HOGY ÖN KÖNNYEBBEN TÚLADJON RAJTA….

Mellékeljen fotót eladó ingatlanához ingóságához, mert most
mindössze bruttó 3.000

K
Z, TELE
HÁZ

Ft-ért* Ön választhat!

2+1 AKCIÓ

JÁRMŰ

két fotós apróhirdetése mellé

+1 megjelenést
adunk ajándékba!

ÁLLAT

Kazincbarcikán eladó Árpád fejedelem
téren 4.emeleti 1 és fél szobás lakás. Tel.:
06-20/252-1727.
393093

Sajószentpéteren

Móra lakótelepen
47m2-es lakás eladó. Irányár: 5,5 M Ft.
Tel. :06-20/770-5966

393334

Budapest, VIII. ker. Orczy téren,
újszerű, 1,5 szobás, ritka
adottságokkal rendelkező,
2 erkélyes, tetőkertes,
panorámás, portaszolgálatos
LAKÁS ELADÓ,
Semmelweis Egyetem közelben!
Külön tároló helyiség,
parkolás parkolóházban.
Tömegközlekedés 1 perc.
Ár: 20,9 M Ft. Érd: 06-30/935-4676

393267

Ház, házrész eladás

A részletekről érdeklődjön irodánkban:
Kazincbarcika, Egressy út 22. • 06-48/512-038
*Az ár 38×43 mm-es keretre vonatkozik.
Az akció csak az Szerkesztőségben megrendelt hirdetésekre vonatkozik!

ELEKTRONIKA
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Szuper ügyek

Irodalmi
kitekintés. A Magyar Költészet Napja alkalmából
április 6-án és április 7-én 13 órától vers-és prózamondó versenyt rendeznek

a Berentei Művelődési Házban. Az esemény érdekessége, hogy nem csak az
iskolás korosztály, hanem a felnőtt érdeklődők is kipróbálhatják magukat,
így hozva közelebb a költészetet a mindennapokhoz.

Színházzal a drog ellen

Tavaszi szokásvadászat
■ A tavasz a megúju-

■ Egy győztes pályá-

lás évszaka. Ilyenkor
hajlamosabbak vagyunk új szemmel nézni a világra, és változtatni megszokásainkon.

zat eredményeképpen
egy három hónapon át
tartó drogprevenciós
sorozat indult útjának,
elsősorban általános és
középiskolás gyerekek,
fiatalok számára.
millió személy használ valamilyen pszichoaktív szert.
A kutatási adatok alapján
hazánkban a 18-64 éves népességben minden tizedik
(9,9%), a 18-34 éves fiatal
felnőtt populációban csaknem minden ötödik személy
(17,7%) fogyasztott az élete
során valamilyen tiltott drogot. Arról heves viták folynak, hogy a marihuána például valóban a kemény drogok
kapuja-e, hiszen egyesek szerint elenyésző mértékben
okoz csak függőséget, a vele
elszívott dohány károsabb,
mások szerint viszont aki
a füvezést kipróbálja, majd
rászokik, az jó úton halad a
keménydrogok felé.
A kazincbarcikai fiatalok
újra találkoztak azzal a törekvéssel, hogy a prevenciós
szándékot tipikus élethelyzeteken keresztül ábrázolva,

AUTÓMENTÉS
6 tonnáig
0-24 óráig

Zrt.
kazincbarcikai telephelyére,

1 fő orosz, ukrán, vagy
román nyelven beszélő
ügyintézőt keres.

393308

Érdeklődni: 06-46/501-603
E-mail: erika.hanko@halbomce.hu

- Gépi földmunka
- Beton
- Homok, sóder,
föld

30/542-42-33

Legyél Te is sikeres csapatunk tagja!

Várjuk jelentkezésed a következő pozícióba:

nemzetközi és belföldi
GÉPJÁRMŰVEZETŐ

Elvárás:

l
l

Flandona Kft.

A kazincbarcikai IMO Hungaria MS Kft.

l

Amit nyújtunk:

• műanyag ajtók, ablakok
• garázskapu,
• redőnyök,
• egyéb kiegészítők kedvező áron!
3780 Edelény,
Antal Gy út 16-18/7
30/958-2851
Kérje ingyenes felmérésünket!
www.ﬂandonakft.hu

l
l
l
l
l

Jutalmazás és bónusz juttatások
Hosszú távú munkalehetőség
Modern gépjárműpark
Garantált otthon töltött 45-ös pihenő
Nemzetköziben uniózás nincs

MÉG MA JELENTKEZZ!

393035

392783

• Amit kínálunk:
• Határozatlan idejű
munkaszerződés
• Hosszú távú,
stabil munkalehetőség
• Változatos munkakör

A jelentkezéseket az alábbi címre várjuk:
toth.orsolya@imohungaria.eu

l

3700 Kazincbarcika,
Mátyás K út 2.
48/512-191, 30/324-0162

NÉMET NYELVTUDÁSSAL RENDELKEZŐ
MUNKATÁRSAT KERES.
Feladatok:
• Munkavállalói kapcsolattartás
• Kapcsolattartás külföldi partnerekkel
• Gépjárműpark nyilvántartása
• Munkaruha nyilvántartás vezetése
• Egyéb adminisztratív feladatok ellátása

l

C, E kategóriás jogosítvány
PÁV III. alkalmassági vizsga
GKI kártya
Digitális kártya
Erkölcsi bizonyítvány

Küldd el önéletrajzod a
munka@k-v.hu e-mail címre.

393423

A

színdarab formájában adják
át a közönségnek. A Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi
Alapítvány új pályázatának
nyitórendezvényén láthattak
az érdeklődők először „A gyáva” című színdarabot március
27-én a Mezey István Művészeti Központban.
A kétszemélyes előadás
szereplői Kovács Krisztián
és Scherer Péter, akik egy
fiú-apa páros szemszögéből
mutatják be, milyen problémákkal is szembesülnek a
drogfogyasztó fiatalok és családjaik. Egy fiatal fiú mesél
a gondolatairól, érzéseiről, a
családjával lévő ellentmondásos kapcsolatáról, és arról,
hogyan kezdett drogozni, s
milyen kínlódások árán sikerült leszoknia. És egy apa,
aki mindezt végignézi, hallgatja és éli.
SZI - BM

392976

Bár azt gondolhatnánk,
hogy a drogfogyasztás a mai
kor hozadéka, de tévednénk.
A marihuána például 6000
éves múltra tekint vissza és
Kínában termesztették. Ha
azonban a drogfogyasztás
statisztikáit elemezzük, érdemes megkülönböztetni a
könnyű- és keménydrogokat.
Nem azért, hogy az egyik fogyasztását bocsánatosabbá
tegyük, mint a másikét, hanem más a hatásmechanizmusuk, így a szervezetre
gyakorolt hatásuk is. Napjaink értelmezése szerint
drognak nevezünk minden
olyan mesterséges vagy természetes anyagot, amely a
központi idegrendszert stimulálva megváltoztatja annak működését.
A drogfogyasztók számát
nehéz meghatározni, de ma
világszerte körülbelül 200

A tél elfedi a régit, hogy a
hó alól, mint egy bűvész kendője alól, a tavasz valami újat
varázsoljon elő. Nem trükk,
nem ámítás, színtiszta varázslat. Méghozzá nem is a
kisebb fajtából! Aki próbálkozott már a régi helyén valami
újat létrehozni, megváltozni, megújulni, az tudja, hogy
nem megy könnyen. Persze,
akadnak olyan hagyományok, amiket érdemes megőrizni, és olyan szokások,
amiken nem szabad változtatni. Az ember megszokta,
hogy a frisset keresse mindenből a zöldséges pulton.
Zamatos, piros almát, nagy

szemű szőlőt, friss retket. A
banánra azonban nem igaz az
állítás, miszerint a friss minden esetben jobb is. Bizonyított tény, hogy a konyhában
hagyott banán tápanyagbeli
tulajdonságai az érés során
megváltoznak. Ahogy érik,
édesebb lesz.
Hasonló legenda él a mitesszerekről is. Persze, senki nem szereti a zsírral teli
fekete kis pöttyöket a bőrén,
azonban nem érdemes nyomkodni őket! Akkor mi a teendő? A mitesszer eltávolítása egyszerű esetben nagyon
jól megoldható jó minőségű
mitesszereltávolító tapasszal.
Ha azonban egyszerű megoldást szeretnénk pórusaink
tisztántartásához, akkor kísérletezzünk! Cukor, citrom
és olaj keverékéből készítsünk bőrradírt, és ezt használjuk hetente kétszer.
Azt valószínűleg sokan
tudják, hogy a csípős ételekre nem jó vizet inni, hiába kívánja az ember. Azt azonban
már csak kevesebben, hogy
ha túl sok csípőset ettünk,
akkor tejjel hatástalaníthatjuk a forróság érzetét a leghatékonyabban. SZI - BM
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Az edelényi Pannon-Kraft Magyarország Kft.
pályázatot ír ki az alábbi munkakörök betöltésére.
RAKTÁROS

METAL-SOUND Kft.
Fémhulladék kereskedés

Készáru raktárunkban raktározásban jártas munkatársat
keresünk.
Feladat:
a készáru beérkezésének ellenőrzése, nyilvántartása, a kiszállítás,
felpakolás ellenőrzése, a szállító
és egyéb okmányok kiállítása.

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

Szabadidő,üdülés

tás nélkül a palára is.Palatetők átfedése bitumenes zsindellyel. Lapos tetők hő-és vízszigetelése. Csatornázás, kéményrakás.
Ingyen árajánlat.15% kedvezmény!www.
lackoteto.5mp.euT: 06-70/591-9739

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

Fűnyírást, fűkaszálást, bozót

Gyűjtő, szakképzett műtárgybecsüs, magas

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

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

Teljes körű lakás felújítás garanciával, szak-

emberektől. Anyagbeszerzésben, bútormozgatásban segítünk. Deák. 06-30/6088043.

Régi kázsmér kendőt, vásznakat, zománco-

Női-Férfi

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

zott babakádat, fateknőt, dunnát vásárolok.
Tel.:06-20/428-3455

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

S z o l g á l t a t á st k í n á l
redőny
készítés!
Gurtnicsere akár még ma! Péter úr! 06-20/
414-9838!”

Állás

INGYENES SZÁLLÁSSAL
Br. 160000 Ft alapbér,

06/20/336-3803

392733

Ácsmunkát, új tetők építését, régiek cse-

réjét, előtetők készítését, bádogozást vállalok. 20/557-2928
393042

Tel.: 06-20/282-5884 Kenéz Dániel

40-50% műszakpótlék, Br. 330000 Ft éves
Cafeteria, Jelenléti Bónusz 10000 Ft,
Hazautazás térítése, Fizetési előleg

Alkalmazottat felvesz ingatlaniroda fő
vagy másodállásban (alapbér+jutalék).
06-30/650-6088

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: 2017/13. 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

Kazincbarcika és környéki munkára. Fizetés
hetente. Tel.: 06-20/325-3257.

213.000 Ft bruttó fizetés, ingyen szállás,
előleg megoldott. Sárvárra betanított munkásokat keresünk több műszakos munkarendbe. Érd.: 06-20/224-0242, 06-30/7910950

Betanított munkásokat kere-

Kölcs.-közv. eng. nyilvántartási szám: 4376-4./2003

PANNONJOB KFT.

Székesfehérvári munkalehetőség!

VÍZ, GÁZ, FŰTÉS SZERELÉS,
DUGULÁSELHÁRÍTÁS ÉS
HIBAJAVÍTÁS.
Számlaképesen, közületek részére is.

Állandó foglalkoztatás, teljes munkaidő,
végzettség nem feltétel!
Akár pályakezdők is jelentkezhetnek!
Pizza készítésben való jártasság
előnyt jelent! Érd.: 20/627-6499

393110

387796

Szakács-pizza szakácsot keres!

388243

06-30/334-5449
/Endi-Villanyszerelés

Szobafestő-mázoló munkatársat keresek

A sajószentpéteri Láng Pizzéria

VILLANYSZERELÉS
Ipari gépek mechanikai javítása
Zárcsere, zárjavítás, esztergálás
Közületek számára is!

ző mezőgazdasági munkásokat, traktorosokat, tehenészeket, sertésgondozókat (háztáji vagy üzemi tapasztalattal). Alap angol
nyelvtudás feltétel. Jelentkezés: 06-70/9490400,nyiregyhaza@andreasagro.com
www.andreasagro.com
Budapesti munkavégzésre. Fizetés nettó
200.000 Ft-tól. Tel.: 06-20/409-0094

mintás, bitumenes zsindellyel. Ingyenes
árajánlatkészítés. Akció -10%. 06-30/2292206, www.palatetofelujitasjavitas.hu

GÁZKÉSZÜLÉKEK

Dániába keresünk tapasztalattal rendelke-

Gyakorlott villanyszerelőket keresünk

Palatető bontásnélküli felújítása színes,

„Redőnyjavítás,

Érdeklõdni személyesen a teremben lehet.
Kazincbarcika, Jószerencsét út 6.
bérezéssel mosonmagyaróvári és győri munkahelyünkre. Szállás, étkezés, utazás biztosított. 06-70/354-9321

kartonozását, burkolását, felújítását vállaljuk. Tel.: 06-30/690-5220

személy és teherautót, rossz
akkumulátort vásárolok. Házhoz megyek. Tel.: 06-20/9586233.

pultost keresünk fôállásba.

Betanított dolgozókat keresünk kiemelt

Házak hőszigetelését, külső-belső festését

Hulladék vasat, üzemképtelen

Retro-City kondicionáló terembe

392591

Cserepes lemeztetők készítése akár bon-

Erdőt vásárolok. Tel: 06-70/555-1262.

javítása, beüzemelése
FLEXI CSŐCSERE garanciával.
Szűrös Ferenc
Tel.: 48/314-213, 30/856-1223

392941

Önéletrajzokat a szabadoszs@linga.hu címre várjuk.
Érd.: 06-30/663-02-54, 06-48/525-278.

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

MEZŐKÖVESD GYÓGYFÜRDŐN

Sajószentpéteri

3 nap/2 éj félpanzióval 9.800 Ft/fő
6 nap/5 éj félpanzióval 24.500 Ft/fő

06-49/312-251

www.fenyo-panzio.hu

optikába
keresünk szakképzett látszerészt, 8 vagy 4 órás munkakörbe. Jelentkezni fényképes
önéletrajzzal az alábbi email címen lehet: fokuszoptika1@
gmail.com

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

Gépkocsivezetőket keresünk kazincbar-

Bolti eladó, Boltvezető, Szakács, Cukrász,

cikai telephelyre. C + E kategóriás jogosítvány, GKI kártya, sofőrkártya szükséges.
Tel.: 06-70/365-4776.

Pincér, Vendéglátásszervező-Vendéglős,

Gyakorlattal rendelkező, önállóan dolgoz-

oktatohazkelet.hu (E-000937/2014/A001-

ni tudó autószerelőt keresünk. Jelentkezni
az autoszerelomuhely75@gmail.com email címen lehet.

A011)

Villanyszerelő és lakatos
szakmunkásokat
keresünk
Tiszaújvárosi
munkahelyre.
Jelentkezni 06-48/512-907 számon munkanapokon 8-15 óráig lehet.
Megbízható traktorost keresünk gyümölcsösbe, Gyöngyös térségében. Állandó munka, biztos megélhetés, útiköltség térítés,
szállás lehetőség. Tel.: 06-20/9356-969

Hajdúszoboszlói üdülés félpanzióval,
frankvendeghaz.hu 06-30/944-9398

O k t a t á st v á l l a l

Vendéglátó Eladó, Aranykalászos Gazda
OKJ tanfolyam. 06-70/524-6166. www.

Ve g y es
Kultúr Kuckó Szemere Bertalan

tér 11. (Toto-Lotto, Tipmix stb.)
fogadásai 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 várjuk kedves vásárlóinkat.
Nézzen be hozzánk!,

N HOROSZKÓP 14. HÉT (2017. április 3-tól április 9-ig)
Kos - Az égi konstellációk
alapvetően kedvezőek az Ön
számára, azonban három
hosszabb Holdszünet blokkolja
az energiáit a héten. Azok,
akik most kitartanak Ön mellett, valóban
tisztelik és próbálják egyengetni az útját.
Bízzon ezekben az emberekben, hiszen
ők most önzetlenül segítenek.
Bika - Ezen a héten főleg
Mars és Neptunusz támogatja
Önt, de péntektől Merkúr is a
szolgálatába állítja erőit. Mindezen állások kellő inspirációval
látják el a hétre. Forduljon a természet felé, vesszen el kicsit a rügyezés
csodájában! A tavasz ereje motiválhatja
Önt, és új energiákkal töltheti fel!
Ikrek - Minden egyben áll a
fejlődéshez! A Nap, Vénusz
és Merkúr a Kos jegyében
állnak még, ezzel kedvezve az
Ön jegye számára. Most nem
lesz problémája idejének beosztásával!
Igazi szervezőzsenivé válhat a héten, ha
sikerül kihasználnia az Ön felé irányuló
energiákat. Vágjon bele a munkába!
Rák - Ha nem szívták le váratlan események az energiáit,
most
megállíthatatlannak
érzi magát! Ötletes és kreatív,
nem fél a kockáztatástól, de
érezheti úgy, hogy falakba ütközik. Lehet,
hogy kaotikusnak tűnik majd a hete, de
nem kell aggódnia különösebben, kap
majd segítséget!

392698

Feladat:
a termék beérkezésétől az értékesítésig az áru nyilvántartása, a
megfelelő okmányok, kísérő iratok
kiállítása,nyomtatása, kezelése.

392948

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.

393758

Önálló munkavégzésben gyakorlott, érettségivel és kereskedelmi
gyakorlattal rendelkező kereskedelmi ügyintézőt felveszünk.

392947

KERESKEDELMI
ÜGYINTÉZŐ

Oroszlán - Ne szépítsük a dolgot, a csillagok nem kedveznek
tervei
megvalósításához.
Bár a csillagok alapvetően
kedvezőek lennének az Ön
számára, a három Holdszünet a lehető
legrosszabbkor töri meg az energiák
áramlását. Ez az idő alkalmas arra, hogy
lassítson és számot vessen magában.
Szűz - Ezen a héten Mars, aki
Neptunusszal találkozik pozitív szextil fényszög alatt segíti
Önt. A megérzései most hihetetlenül kiéleződnek! A váratlan események nem azért következnek
be, hogy Önt bosszantsák, hanem felhívják a figyelmét arra, hogy a gondos
tervezés kikerülhetetlen.
Mérleg - Nagy szüksége
lesz minden tapasztalatára,
tudására és koncentrációs
képességére, mert az Önre
váró feladatok és nehézségek
megkövetelik majd, hogy a helyzet
magaslatán legyen. A Nap és Vénusz is
az Ön jegyével szemben, a Kos jegyében
állnak. A szerelemben legyen óvatos!
Skorpió - Ezen a héten Mars
áll Ön mellett legerősebben,
ő küldi a legtöbb energiát.
Bármilyen nagyszabású tervei
is legyenek, érdemes azokba
belefognia a héten, legyen az költözés,
ingatlaneladás vagy bármi hasonló, mert
a csillagok támogatják benne! A szerelem
terén is pozitív kilátások várják!

Nyilas - A héten kiváló égi
konstellációk vannak kilátásban! Ez nagyszerű, mert ezzel
a sok energiával sok mindent
tud kezdeni. Ezen a héten
tele van lendülettel, eléggé motivált és
Merkúrral meg Szaturnusszal az oldalán
az anyagi problémáit is könnyebben tudja
orvosolni. Bízzon az ösztöneiben!
Bak - Többek között a csillagok hatására türelmetlenné
és szeszélyessé válhat. A hét
eleje rázósan indul, úgyhogy
óvatosan a pihengetéssel, mert
pillanatok alatt úgy találhatja, hogy feladatok sokasága temeti maga alá. Sajnos,
a munkahelyén sem sikerül majd megtalálni a közös nevezőt.
Vízöntő - Ne bántson meg
másokat azzal, hogy túl élesen
fogalmaz! Ha már maga a
téma is kényes, különösen
nagy hangsúlyt kell arra fektetnie, hogy a véleményét előadva ne tépjen
fel további sebeket. Az égi konstellációk
az Ön Napházában állnak, így ellátva Önt
a szükséges energiákkal!
Halak - Mars szextil fényszög
alatt lép kapcsolatba az Ön
uralkodó bolygójával, Neptunusszal. Szinte lehetetlen, hogy
rossz döntéseket hozzon, mert
ösztönei most garantáltan nem hagyják
cserben. Ötletei szárnyakat kapnak, úgyhogy magasröptű szellemi szárnyalásra
képes ezen a héten.
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KAZINCBARCIKAI
COOP ÜZLETEINKBEN

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

ÁPRILIS 4IG FOLYTATÓDIK
A TAVASZI AKCIÓ!

Ft

AJax általános
lemosó
piros, zöld

2 tekercs, 74,50 Ft/tek.

149

1 liter 889 Ft helyett
38% kedvezménnyel

Ft

Clin
ablaktisztító
szórófejes
500 ml, 998 Ft/l

-38%

499 549
Ft

Ft

Zöldség gyümölcsöt árusító
üzleteink pultjaiból ajánljuk:

Kígyó uborka

Hónapos retek

1 db

1 csomag

Barcika Garden Bt.
FAISKOLAI LERAKAT

109

Ft

Kazincbarcika, Attila út
(Tesco-val szemben)

169

Ft

391507

LAKBERENDEZÉS • BÚTOR • LÁMPA
Kazincbarcika, Építők u. 35-37
Tel.: 30/859-7371, 30/545-6999
8]VhT]TbWÅiW^ibiÅ[[ÑcÅb $Z\XV
h–p.: 9.00–17.00, szo.: 9.00–12.00

ÁPRILIS 4-ÉN KEDDEN!

H-P: 8:30-17:30, Szo: 8:00-13:00

Németh Optika

Győri melegüzemi
betanított munkára

393526

-os akciós áron.

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

Örökzöldek, díszfák, díszcserjék,
évelők, vetőmagok, virághagymák,
tápoldatok, műtrágyák, virágföldek, növényvédőszerek
széles választékával várjuk
kedves vásárlóinkat!
H-P: 7.30-17.30 SZ: 7.30-14.00 V: Zárva
Tel.: 06-20/938-8980, 48/704-073

Konyha és étkező bútorok, szekrénysorok,
gardróbok, kisbútorok és kárpitos
termékek valamint mindenféle lámpák

10-50%

TAVASZI ÁRU
ÉRKEZIK

Álló- és futómuskátlik,
balkonnövények, egynyári
virágok, árvácskák!
Gyümölcsfa- és
szőlőoltványok, bogyósok!

Március 28-án nyereményjáték indult
üzleteinkben „Wellness hétvégéért!”
Bővebb tájékoztató az üzletekben
kihelyezett plakátokon!

HITELÜGYINTÉZÉS

Kazincbarcika, Egressy B. utca 32.

392673

Lilla duo papírtörlő
2 rétegű

392738

99

1 kg

többműszakos munkarendbe
kollégákat keresünk. Ingyenes szállás,
100% útiköltség térítés, kiemelkedő órabér.
Érdeklődni: Human Existence Kft.
06-70/637-4810 www.humanexistence.hu

KISCHEMICALS Gyártó és Kereskedelmi Kft.

40% KEDVEZMÉNNYEL!
SZEMÜVEGKERETEK
30-40–50% KEDVEZMÉNNYEL!

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

Az alábbi műszakos munkakörbe keresünk munkatársakat:

Rendszerkezelő

Az akció 2017. április 30-ig érvényes!

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

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.
392739

Főbb feladatok:
l vegyipari berendezések készségszintű ismerete és üzemeltetése
l rendszerszintű ok-okozati összefüggések felismerése, üzemelési paraméterek
változtatása
l mintavétel, annak eredménye alapján történő beavatkozás
l gépek berendezések állapotának, üzemelésének felügyelete, rendellenességek
megállapítása
l anyagmozgatás kézi- illetve gépi erővel
l anyagfajták, típusok veszélyességének ismerete
Az álláshoz tartozó elvárások:
l középfokú végzettség
l kémiai alapismeretek és gyakorlati alkalmazása
l jó kommunikációs képesség
l precíz, önálló munkavégzés
Munkavégzés helye: Sajóbábonyi Vegyipari Park

Egészségpénztári elfogadóhely,
Bankkártyás fizetési lehetőség

392954

Ft

Főbb feladatok:
l A beérkező különböző alap-, segéd és hatóanyag, valamint a gyártott üzemközi
termékek, minőségellenőrzése műszerrel vagy klasszikus analitikai módszerrel
a kiadott vizsgálati utasítás alapján
l Mérési eredmények előírás szerinti dokumentálása
l Vizsgálati és kontrollminták kezelésével kapcsolatos tevékenység ellátása
l Munkautasítások szerinti pontos munkavégzés
Az álláshoz tartozó elvárások:
l Szakirányú végzettség
l Analitikai módszerek és műszerek ismerete (pl. HPLC, GC, UPLC)
l MS Office felhasználói szintű ismerete
Előny jelent:
l Felsőfokú képesítés
l Gyógyszeripari/vegyipari laboratóriumban szerzett tapasztalat
Munkavégzés helye: Sajóbábonyi Vegyipari Park

385251

1349

Laboráns

Szatmári,
Bácskai
finomliszt

392950

1 kg

Az alábbi műszakos munkakörbe keresünk munkatársakat:

392726

Delikát
ételízesítő

8

2017. március 31.

Üzletünk:
Kertész Áruház
Miskolc, Búza tér 10.

nemzetközi
gépkocsivezető
kollégákat
keresünk siló- és
vegyi tartányos
nemzetközi
fuvarozásra.

KB, Mátyás k. út 22.
(az Autóker mögött)

l

Gyere és formáld át a tested nálunk!
3700 Kazincbarcika Paál László út 10.

(0/24, 0/16);

0620/541-4965

HOMOK

(0/4, 0/1, sárga);

KAVICS

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

kiszállítás
HÉTVÉGÉN IS!

06-30/415-24-28

 

Izmos, feszes test?
-Elektromos személyi edzés
Fogyás, ragaszkodó zsírpárnák?
-Cavi-Lipo fájdalommentes,
szuper hatékony zsírbontás
Méregtelenítés, nyirok-,
szív-, és érrendszered edzése,
egészségesen tartása?
-3in1 hullám-nyirokmasszázs

Elõzetes idõpontegyeztetés telefonon, vagy írj Facebook oldalunkon!
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Damil Hobby négyszögletes 2,4 mm x 239 m
4.929 Ft/db helyett 4.190 Ft/db
Damil Profi négyszögletes 2,4 mm x 80 m
2.305 Ft/db helyett 1.959 Ft/db
l Damil Profi négyszögletes 2,7 mm x 66 m
2.490 Ft/db helyett 2.117 Ft/db
l

SÓDER

•
•
•
•

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

Kiemelt ajánlatunkban:

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

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.

-os

392688

Folyamatosan
bővülő cégünkhöz

kedvezménnyel
kapható.

393541



15%

te rmésben gondolk odi k.

Aktuális
akciós ajánlatunkban

2017. március 30-tól
2017. április 05-ig
minden fűnyíró damil

392956

 

Német
alapanyagokból
Magyarországon
gyártott
műanyag nyílászárók
kedvező áron
Nyitva: H-P 8-16-ig
Tel/fax: (48) 820-820
Mobil: (30) 968-7272

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)

392579



.h a Ön
Ke rtész Áru háza k Kf t. ..

393752

392980

MŰANYAG, FA ÉS FÉM
NYÍLÁSZÁRÓK, GARÁZSKAPUK,
ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA
FORGALMAZÁSA.
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345 67899 2
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392945

Partnereink: Kazincbarcika Város Önkormányzata; Szuhavölgyi Bányászlakta 
Települések Szövetsége; Borsod-Torna-Gömör Egyesület

