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Kockázatértékelés készítése

Megoldjuk 
RÁGCSÁLÓPROBLÉMÁJÁT!

Barcika Rovar Kft.
Csótány-, 

ágyi poloska-, 
hangyairtás, 

GARANCIÁVAL!
HACCP rendszer

Munka-, és tűzvédelmi tevékenységek 
kivitelezése, környezetvédelmi 

szakvélemények készítése.
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HAJDÚSZOBOSZLÓ 2015. július 3., XXIV/27.

Barcika 03. hét

Lássuk be, ha beöltözős ün-
nepekről beszélünk, legtöb-
bünknek már a halloween jut 
eszébe. Mi lehet ennek az 
oka?/5. oldal

Tíz év, nagy idő.  Nagy idő 
egy átlagember életében, 
s még nagyobb azokéban, 
akik az élet árnyékosabb ol-
dalát is megtapasztalták. 
/3. oldal

A rákbetegekért

Kihűlt a farsangi láz?

Barcika a múltban. Laczó József, az 
Észak- Magyarország volt fotórovat vezetőjének 
a képeiből nyílik tárlat A fotóriporter címmel 
Sajószentpéteren, a kulturális központban 
január 22-én, délután 4 órakor. A nyolcvanadik 
születésnapjához közelítő fotóriporter számos 
nemzetközi díj tulajdonosa. Az ötvenes évek 
közepétől dokumentálta megyénk eseményeit. 
Képünkön a kazincbarcikai kórház látható .

BARF
Kazincbarcika, 
Mátyás király út 44-48.
(a Strand mellett)

Nyitva tartás: 
H-P 8.30-17.00
SZO 8.30-12.30

„Mert a kutya húsevő!”

CSAK 
NÁLUNK!
A Farkaskonyha teljes
áruválasztéka megtalálható 
kínálatunkban!
Marha-, bárány-,
nyúl-, lazachús 
farkaskonyha.hu

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

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

Gösser Pizzéria

DUGULÁSELHÁRÍTÁS

Tel.: 06-30/90-44-123

Akár hétvégén is!
Kazincbarcikán és környékén

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

díjmentes kiszállás.

KAZINCBARCIKA FATELEP
Szuhakálló futballpálya mellett

21 000 Ft/ m3-től

Telefon: 06-30/677-66 55

Kalodás tűzifa 11.000 Ft-tól
(1 kaloda: 0,588 m3)

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

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

Hűtőgépek, klímaberendezések 
javítása, beüzemelése, telepítése

Háztartási gépek javítása

HŰTŐGÉPSZERVIZ
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Kazincbarcika, Szabadság tér 6.
20/8043-623, 48/800-122
Kazincbarcika, Szabadság tér
20/8043 623 48/800 122

HÁMLASZTÁS GYÜMÖLCSSAVVAL

�A pórusok összehúzódnak
�Egyenletes bőrszín
�Az aknés tünetek csökkenek
� A kissebb ráncok eltűnnek, a mélyebbek 

fi nomodnak
�A pigment foltok halványodnak
�Az arc hidratáltabb, fi atalabb, feszesebb.

Egy bőrmegújító kezelés, mely minden 
bőrproblémát eredményesen helyrehoz.
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Munkatársakat keresünk hosszú 
távra, Alsózsolcai lemezüzembe 

Elvárás: 
szakmunkás végzettség, 

tolómérő és műszaki rajz ismeret, 
3 műszakos munkarend vállalása, 

Bér: 
br 1.000-1.100 Ft/óra

+Műszakpótlékok+Cafeteria
+Bejárás támogatás. 

 

 
Jelentkezés: 

06 (30) 864 2350 
-es számon.

 

Betanított 
munkásokat   

keresünk 
újhartyáni (Pest megye) 

porfestő üzemünkbe, 
12 órás, két műszakos munkarendbe. 

Fér�ak jelentkezését várjuk! 
A szállást biztosítjuk! 
Jutattások: 

kp. cafeteria, műszak pótlék. 
Érdeklődni: 20/938-5908 

Fényképes szakmai önéletrajzokat a 
hamar@ktechkft.hu 

címre várunk. 

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

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!

Amit kínálunk:
- határozatlan munkaszerződés
- műszakpótlék
- utiköltségtérítés (86%)
- cafetéria juttatás (17.733 Ft/hó)

Miskolci munkahelyre 
KÉZI CSOMAGOLÓT, 

KISZERELŐKET, 
BETANÍTOTT MUNKÁSOKAT 

keresünk. 

Jelentkezni hétfőtől péntekig 8-16-ig
Tel.: 06-20/3164-136,  06-20/2107-787

email: manrenting@gmail.hu | web: www.manrenting.hu

Story... avagy a történetünk
A mi történetünk nem egyszerű dolog. Dominik gyermekünk SMA 1-es (gerinc-
velő izomsorvadás) betegségben szenved. Jelenleg már lélegeztető gépen va-
gyunk. Nem könnyű sajnos az élete. Az ilyen típusú gyerekek nagy része mozogni 
sem tanul meg, viszont nekünk megadatott ez a lehetőség. Tud kezével-lábával 
kalimpálni, fordulni is tud hátról, jobbról balra és vissza. Szeretnénk haza hozni 
magunkhoz, mert itt van mellettünk a helye. Ehhez sajnos át kell alakítanunk 
részben a lakást és egyéb eszközöket kell beszereznünk. Ágyat kell csináltatnunk 
ami dönthető, felfekvés elleni matracot kell neki vennünk és még sorolhatnám. Van 
egy kis része, amit önerőből mi is tudunk �nanszírozni. Viszont szükségünk van a 
Ti segítségetekre ahhoz, hogy pár hónapon belül haza hozhassuk. Azért is fontos 
ez, mert napi 4 óra hosszat lehetünk vele bent összesen, ami lelkileg sem tesz jót 
neki. Egy gyereknek az anyukája mellett a helye. Előre is nagyon szépen köszönjük 
mindenkinek a segítséget. 
Minden kis összegű adománynak, támogatásnak örülünk! 

Kérlek támogass te is egy egyedi összeg megadásával. 
giver.hu   Hogy haza hozhassuk Domcsit...

Budapest Bank 10102718-41256600-01004007 
(FONTOS a közleményben feltüntetni: Dominik adománya)
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A SZEMÜVEGKERETEK

ÁRÁBÓL.
Komplett szemüveg 

készítés esetén

>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
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Nincs riadó. Bár Sajószentpéter jelenleg is toplistás a szmogtérképen, 
az országban hihetetlen módon nincs olyan térség, ahol a megengedettnél 
nagyobb mértékű szállópor-koncentrátumot mértek volna. Pedig a kazánok 
fűtenek, és az autós forgalom sem csitult az előző évekhez képest. A jelen-
ségnek valószínűleg időjárással kapcsolatos okai vannak. A legmagasabb 
értéket egyébként jelenleg Budapesten mérték. 

Január tizenhatodikán  ■
ünneplik nemzetközileg 
a csípős és fűszeres éte-
lek világnapját. Ennek az 
akciónapnak nincs külö-
nösebb magasztos célja. 
Csupán arra hívj fel a fi-
gyelmet, hogy jó dolog, 
ha megfűszerezzük ki-
csit az életünket.

Bár már gyerekkorunktól 
halljuk azt, hogy a csípős 
ételek kimarják a gyomrot, 
és különböző megbetege-
dések forrásai lehetnek, en-
nek a fele sem igaz. Inkább 

csak a visszája. Kínai kuta-
tók majdnem 200 ezer fér-
fit és 300 ezer nőt követtek 
nyomon 2004 és 2013 között, 
hogy megállapítsák, milyen 
hatása van a fűszeres ételek 
fogyasztásának az élettar-
tamra. Furcsa módon a kö-
vetetteknek az a része is ke-
vesebbszer betegedett meg, 
aki csupán havonta fogyasz-
tott fűszeres ételeket. Azok-
nál viszont, akik hetente fo-
gyasztottak valami csípőset, 
14%-al csökkent az elhalálo-
zási arány. 

De kezdjük az elején. A 

régebbi néphit a savas kém-
hatású dolgokkal azonosítot-
ta a túl csípős ételeket, mivel 
azok ugyanúgy forróságér-
zetet generáltak. Érdekes 
módon azonban nem felelős 
a gyomorbántalmak terén az 
erőspaprika, hanem inkább 
megelőzi azokat. Az erős 
paprika gyomorvédő hatásá-
ban a vanilloidreceptorok a 
felelősek, amelyek érzéke-
nyek a kapszaicinre, arra a 
hatóanyagra, ami a csípős ér-
zetet kelti. Bár jelenleg sem-
mi nem bizonyítja, hogy a 
csípős paprika gyógyítaná a 

fekélyt, az ellenkezője sem 
igazolt. Azonban az valószí-
nűnek tűnik, hogy a mérsé-
kelt erőspaprika-fogyasztás 
csökkentheti a fekély kiala-
kulásának kockázatát.

Télen tehát ne csak me-
leg levessel, hanem tüzes 
ízekkel is érdemes elűzni 
a hidegérzetet, ha másért 
nem is, az egészségünk 
érdekében! 

 SZI - BM

Szuper ügyek

Tüzes egészség: tévhitek a csípős ételekről

Tíz év, nagy idő.  Nagy  ■
idő egy átlagember éle-
tében, s még nagyobb 
azokéban, akik az élet 
árnyékosabb oldalát is 
megtapasztalták. 

A Kazincbarcikai „Teljes 
Életért” Egyesület tíz évvel 
ezelőtt alakult. Az az igény 
hívta életre, hogy a rákbe-
tegségben szenvedőknek 
nyújtson biztonságos kapasz-
kodót. Segítséget a minden-
napok meg- és túléléséhez, 
a legfontosabb tudnivalók, 
életvezetési és egyéb taná-
csok első kézből és közvet-
len módon való megszerzé-
séhez; sorstársaikkal való 
rendszeres találkozásokhoz, 
rehabilitációs- és egyéb prog-
ramokon való részvételhez; 
mindeközben egy erős közös-
séggé kovácsolódva. 

A Kazincbarcikán és a kör-
nyező településeken élő, első-
sorban emlőrák betegségben 
szenvedő hölgyeket támogató 
és segítő közhasznú szerve-
zet tizedik jubileuma alkal-
mából nem a hagyományos 
éves összejövetelét rendezi 
meg, hanem egy nagyszabá-
sú jubileumi bál keretében 
ünnepel, hogy az ünnep egy 
kis kikapcsolódás és szó-
rakozás is legyen egyben. 

Emellett pedig azért is for-
dulnak a nyilvánosság fe-
lé, mert szeretnék, ha minél 
többen osztoznának örö-
mükben, ugyanakkor segí-
tenék, támogatnák céljaikat, 
munkájukat; rákbetegségben 
szenvedő és emlőműtéten 
átesett tagjaik gyógyulását, 
rehabilitációját.

Így jött egy egész estét 
betöltő jubileumi bál ötlete, 
melynek megvalósítása egy-
szerre óriási kihívás, nagy 
munka és feladat, de a veze-
tők elszántak.

„Tíz éve alakultunk azért, 
hogy segítséget nyújtsunk 
a műtéten átesett rossz-
indulatú daganatos bete-
geknek a gyógyulásban, a 

rehabilitációban és abban, 
hogy újra teljes életet éljenek 
a sorstársak. Azóta együtt 
vívjuk meg a mindennapok 
csatáit, együtt, egymást se-
gítve, biztatva és bátorítva 
ezen a hosszú és olykor na-
gyon nehéz úton. De mindig 
reménykedve. Az elmúlt tíz 
évben kimondhatatlanul sok 
emlékezetes és tartalmas ren-
dezvényt, napot tölthettünk 
el együtt, ami erőt adott a to-
vábbi küzdelmekhez és szak-
mailag is sokat segített. Mun-
kánkat számos alkalommal 
elismerték, tagjai vagyunk a 
Rákbetegek Országos Szerve-
zetének, rendszeresen előa-
dunk konferenciákon, egész-
ségmegőrző- és rehabilitációs 
programokonDe tevékenysé-
günk minden mozzanatában 
érvényesült az emberi méltó-
ság tisztelete, a humánum, a 
szeretet és a betegtársak irán-
ti felelősségvállalás” – mond-
ta Tokai Edit, az egyesület 
elnöke. 

A szép jubileumot az egye-
sület A „REMÉNY” Jubileu-
mi Bál elnevezésű rendezvé-
nyével ünnepli meg, melyre 
február 3-án, szombaton dél-
után négy órától kerül sor a 
kazincbarcikai Ádám Jenő 
Tagiskolában.

Ekkor egy jubileumi ün-
nepség keretében köszöntik 
a tíz éves egyesületet, mely-
nek mottója: „A remény az, 
ami igazán számít…”. Aztán 
lesz szórakoztató program, a 
Kodály Zoltán Alapfokú Mű-
vészeti Iskola növendékei és 
Jancsó Dóra színművésznő 
jóvoltából. Majd gálavacso-
ra és bál következik, melyen 
Újhelyi István művésztanár 
felel a jó hangulatért. 

Az est együttműködő part-
nere a Rákbetegek Országos 
Szervezete, rendezvény-
szervezője a Göndör Judit 
által vezetett Borsod-Média 
Ügynökség.

A szervezők nagy-nagy 
szeretettel várnak minden-
kit, hiszen az est nyitott bár-
ki számára, aki együtt kíván 
ünnepelni a szervezettel, 
vagy erkölcsi, anyagi támo-
gatást szeretne nyújtani.

Jegyeket 3.800 Ft-os áron 
és kizárólag elővételben, ja-
nuár 30-áig lehet váltani, 
a plakátokon jelzett helye-
ken és módon. A személyes 
részvétel mellett vagy helyett 
1.000 Ft-os támogatójegy 
megváltásával is lehet segí-
teni a szervezet munkáját. 

SZI - Forrás: Borsod-
Média Ügynökség

Tízéves a kazincbarcikai rákbetegeket segítő szervezet

Bár lehet, az Egyiptom rajongók 
most a szívükhöz kapnak, de én 
év végén véletlenül kerültem eb-
be az országba. Egy távolabbi 
földrészen szerettem volna el-
tölteni ezt az időt, ahol mindig 
meleg párás, harminc fok feletti  
a hőmérséklet. De eltaktikáztam 
magam. Mármint a repülőjegy 
vásárlását. Addig, addig vártam 
a jobb jegyre, amíg egyre csak 
drágább és drágább lett. Aztán 
egy utazásszervező rákérdezett: 
ha napsütésre  vágyom, miért 
nem megyek Egyiptomba ?
Az indulás előtt végigolvastam 
minden tudnivalót az országról. 
Félelmeket a terrorizmusról, a 
fertőzött vízről, az erőszakos 
árusokról, a mindenhol bak-
sisért kezet nyújtó helyiekről. 
Az, hogy fegyveres katonák a 
mindennapok részei, számom-
ra nem újdonság, hiszen az idén 
nyáron Cipruson is ez volt a ter-
mészetes állapot . A kávézóban 
úgy ült mellettem két rendőr, 
hogy a géppisztolyukat és a go-
lyóálló mellényüket az aszta-
lomnak támasztották.
És kell e félni Egyiptomban? A 
válaszom nem. De az óvatosság 
ajánlott. Főleg akkor, ha az uta-
zó ki szeretne lépni a szállodán 
túl is. Mert Egyiptom tényleg 
két véglet. A turistás – gazdag 
világ és a szegénységben élő 
tömegek. A turizmusból élők 
persze mindent és azon túl is 
megtesznek, hogy az odaérke-
ző újra visszamenjen. Elegáns 
szállodák sorakoznak a Vörös-
tenger partján, olyan ételvá-
lasztékkal és minőséggel, kü-
lönleges  gyümölcsökkel, amitől 
tényleg leesik a vendég álla. Ka-
iróba tartva a repülőn megis-
merkedtem egy jóképű magyar-
egyiptomi  férfival, akinek az 
édesapja egyetemi évei alatt 
talált rá a magyar édesanyjára. 
Tőle hallottam a helyi mondást:  
az európaiak azért esznek, hogy 
éljenek, az egyiptomiak azért 
élnek, hogy egyenek. Így aztán 
tényleg nem lepődtem meg az 
ételválasztékuk minőségén és 
mennyiségén.
De amikor elhagyja az ember 
a szállodát és a műemlékeket, 
valahogy úgy érzi magát, visz-
szament az időben. A tető és 
ablak nélküli düledező házak a 
csatorna partján, tömegközle-
kedésként használt tuk-tukok. A 
százmilliós országban 23 millió 
ember analfabéta, az általános 
iskola nem kötelező. Ha valaki-
nek a havi bére 100 dollár, az 
már jó fizetésnek számít.
Ilyen élmények után arra gon-
dolok: ugyan mi miért is nya-
valygunk olyan sokat itt Európa 
közepén? Persze ha jönne egy jó 
tündér, akitől kérni lehetne, én 
azt szeretném: télen talán töb-
bet süssön a nap.

SZI – Maros Éva

RÚZS

Egyiptom Fotó: KTÉE 
archívum
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Azonnali készpénz fi zetéssel
vásárolunk lakásokat 

Kazincbarcikán!
Tel.: 06-70/315-34-86

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• 

Mátyás király úton 1 + 2  
1/2 szobás 2. emeleti lakás 

kedvező áron eladó!
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Bánrévén (közvetlenül  a  Szlo-
vák határ mellett) csendes utcá-
ban  990  m2  telken  80  m2-es 
összkomfortos  (2 szoba + nap-
pali)    családi ház eladó. A ház-
hoz nyári konyha, garázs, pince, 
fúrt kút tartozik. Fűtése gázkon-
vektor + cserépkályha, a meleg 
víz ellátásáról gázbojler gondos-
kodik. Irányár: 3,4 M Ft. Érdeklőd-
ni hétköznap 17 óra után, hétvé-
gén egész nap a 06-20/260-9517 
telefonszámon  lehet.  Ingatlano-
sok kíméljenek!

Barcika vonzáskörzetében, Múcsony 
Alberttelepen,  2  család  részére  is 
alkalmas  társasház,  jóval  ár  alatt 
eladó.  Akár  bérházat  is  beszámí-
tunk. Tel.: 06-20/567-3332

Múcsonyban kétszintes családi ház 
eladó, kazincbarcikai csere is érde-
kel.  Ár:  11M Ft.  Érd.:  06-48/403-
802, 06-30/898-2423

sajóivánkán 24m2-es borospince 
eladó. 15 éve épült. Irányár: 1,2M Ft. 
Alkuképes. Tel.: 06-20/222-8477.

sajószentpéteren az Erkel Ferenc 
utcában eladó egy vállalkozásra  is 
kiválóan alkalmas jó állapotú, 4 szo-
ba + 40m2 nappali + 200m2 mel-
léképület, műhely, garázs 1100m2 
telken. Ár: 13 M Ft  Tel.: 06-70/701-
2271

edelényben a Borsodi úton, 2 szin-
tes, tégla építésű, 5 szobás, teher-
mentes,  összkomfortos  családi 
ház 2800m2  telken, kis halastóval 
eladó. Ár: 13,9 M Ft. Tel: 06-70/701-
2271.

eladó gyönyörű  családi  ház 
Alsózsolcán,  szépen  felújított. 
Sürgős!  Betegség  miatt.  Tel.: 
06-20/528-8869.

Homrogdon 2  db  140  m2-es  4 
szoba+nappalis,  SZÉP  ÁLLAPO-
TÚ  ház  eladó.  FELÚJÍTOTT,  fűté-
se gázcirkó+vegyes kazán, garázs, 
fedett gk beálló, melléképületek, sok 
termő gyümölcsfa. Ár: 8,5-9,5 M Ft. 
Tel.: 06-30/227-2273.

Mezőcsáton, kiváló lakóközösség-
ben 120 nm-es felújított családi ház 
eladó!!! Ár: 9.299.000 Ft. Telefon-
szám: +36-70/603-6037.

Miskolc, Tamási Áron utcában eladó 
egy 108 m2, masszív, 3 szobás, két-
szintes családi ház 350 m2-es tel-
ken.  Tégla  építésű,  gáz  közpon-
ti  fűtéssel, új hőszigetelt ablakok-
kal, garázzsal, pincével,  rendezett 
udvarral. Az utca biztonságos, kultu-
rált szomszédsággal. Irányár: 22,49 
M Ft. Érd.: 06-30/535-7946.

Miskolctól 20  km-re,  300  négy-
szögöles  ingatlanon  összkomfor-
tos parasztház melléképületekkel, 
nyári  konyhával  eladó  Berzéken. 
Ugyanitt hagyatékból bútorok. Tel.: 
06-30/574-7136.

Miskolc-Hejőcsaba közpon-
ti  részén  kétszintes  épület  külön 
mérőkkel,  bejárattal,  nagy  telken, 
garázzsal, akár megosztva is eladó. 
Tel.: 06-70/605-1726.

Nyékládházán 90 m2-es, három-
szobás,  központi  +  vegyes  fűtés-
sel  rendelkező,  tégla építésű csa-
ládi  ház  tehermentesen  eladó! 
Ár:  11.990.000  Ft.  Telefonszám: 
+36-70/603-6037.

Onga csendes nyugodt részén eladó 
egy 2-3 generáció számára is meg-
felelő, tégla építésű, 200m2, 4 tera-
szos, 3 konyhás, 3  fürdőszobás, 6 
szobás családi ház, 70m2 teremga-
rázzsal, 1000 nm udvarral. Ár: 15,5 
M Ft. Tel: 06-70/701-2271.

Ónod központi részén 1105 m2-es 
telken eladó egy közel 100 m2-es, 
3  szobás,  szép  állapotú  csalá-
di ház. Ár: 8.900.000 Ft. Telefon-
szám: +36-70/603-6037.

Parasznya csendes utcájában 1332 
m2 telken 90 m2, 3 szobás, tégla, 
cseréptetős ház eladó. Műa nyílás-
zárók, laminált parketta, új csator-
na, GÁZCIRKÓ  fűtés, konyha-fürdő 
befejezésre  vár,  szomszédban  új 
házak. Ár: 7,9 M Ft. Tel.: 06-30/227-
2273.

sajólád, Dózsa György úton teher-
mentes, azonnal költözhető, jó álla-
potú,  115 m2-es,  3  szobás,  tégla 
építésű, gázkonvektor fűtésű csalá-
di ház eladó 720 m2-es telken pin-
cével, melléképületekkel. Ár: 6,3 M 
Ft. Tel: 06-70/701-2271.

szentpéteri kapuban  eladó  egy 
családi  ház  509  m2-es  saroktel-
ken 3 szobával, hasznos alapterü-
let 67m2. A telken 2 állásos garázs, 
alagsorban mosókonyha. Megkímélt 
állapotú, jó beosztású, jól alakítha-
tó ingatlan. Irányár: 15,9 M Ft. Tel.: 
06-30/535-7946.

rudabányán szép környezetben, jó 
fekvésű, utcára néző, földszinti, fris-
sen felújított, 51 m2-es, gázfűtésű 
- szilárd tüzelés lehetősége adott - 
társasházi lakás teljes berendezés-
sel,  vagy  anélkül,  azonnali  beköl-
tözéssel eladó. Alacsony  rezsi!  Jó 
lehetőség!  Tehermentes!  Irányár: 
2,9 M Ft. Tel.: 06-70/322-0502.

sajószentpéteren a  Péch  Antal 
utcában  eladó  egy második  eme-
leti,  1+2  félszobás,  jó  állapotú, 
tehermentes,  azonnal  költözhető, 
gázkonvektoros  társasházi  lakás, 
akár bútorozva is. Ár: 5,3 M Ft. Tel: 
06-70/701-2271.

a Diósgyőri  városrészen,  a  Vörös 
utcán  eladó  egy  különálló  400 
m2-es  telken  egy  80  m2-es,  jó 
állapotú, tégla építésű családi ház. 
Ár:  13.990.000  Ft.  Telefonszám: 
+36-70/603-6037.

a Csabai kapuban FŐ ÚTON SAROK-
TELKEN 375 m2-es, 9 szobás, 2 für-
dős,  2  konyhás,  3  lakrészből  álló 
családi ház ALKALMI ÁRON eladó. 
BEFEKTETÉSNEK  IS  KIVÁLÓ,  iro-
da,  rendelő, stb. Ár: 33 M Ft. Tel.: 
06-30/227-2273.

l a k á s e l a d á s 

Mikszáth K. úton 62m2-es, 1+2 1/2 
szobás, nagykonyhás, erkélyes lakás 
eladó. Tel.: 06-20/361-6154

rezeda út 12. sz. alatti,  földszin-
ti,  3  szobás,  felújított,  társasházi 
lakás eladó. Tel.: 06-48/412-132, 
06-20/539-6645

Panelprogramos, 61m2,  2+1/2 
szobás  lakás  Kazincbarcikán,  lif-
tes épületben, a 4.-ik emeleten, a 
Mátyás k. úton eladó. Ár: 8,8M Ft. 
Igény  esetén  garázs  is  eladó.  Ár: 
1,4M Ft. Érd.: 06-70/367-3070

alacsony rezsijű, teljes körűen fel-
újított és átalakított, földszinti gar-
zon a Tavasz utcában eladó. Irány-
ár: 4,2M Ft. Érd.: 11 óra után. Tel.: 
06-20/992-6215

dessewffy utcában, Miskolc Rózsa-
dombján eladó egy 60 m2-es, kettő 
szoba + ebédlős, teljes körűen gépé-
szetileg  is  felújított  igényes  lakás. 
Komplett új  fürdőszoba és konyha 
beépített háztartási gépekkel. Fűté-
sét gázkonvektor biztosítja. Irányár: 
15,5 M Ft. Érd.: 06-30/535-7946.

eladó Miskolc belvárosában Soltész 
u. 77m2-es, gázos 2. emeleti, bel-
sőudvaros, pihenőkertes  társashá-
zi  lakás. Gépészetileg  teljesen  fel-
újított,  ablakok  cserélve műanyag 
ablakokra. Nappali + étkező + kony-
ha egyben, 3 szoba, előszoba, für-
dőszoba, külön wc. Ár: 13 M Ft Érd: 
06-20/980-6678

sajószentpéteren a  Péch  Antal 
utcában eladó egy második emele-
ti 1+2 fél szobás jó állapotú, teher-
mentes,  azonnal  költözhető,  gáz-
konvektoros társasházi  lakás, akár 
bútorozva  is.  Ár:  5,3  M  Ft    Tel.: 
06-70/701-2271

Miskolcon, a Bertalan utcán eladó 
egy jó állapotban lévő, másfél szobás 
panellakás. Kiváló, kulturált lakókör-
nyezet. Ár: 5.790.000 Ft. Telefon-
szám: +36-70/603-6037.

Miskolcon, a Széchenyi  utcán,  a 
Frei kávézóval szemben eladó egy 
első emeleti, 68 nm-es, kétszobás 
polgári típusú lakás. Ár: 14.900.000 
Ft.  Telefonszám:  +36-70/603-
6037.

Miskolc, Győri kapuban 63 m2-es, 
2,5 szobás, fsz-i, fűtésmérős, szép 
állapotú  panellakás  négyszin-
tesben  eladó.  Ár:  10,9 M Ft.  Tel.: 
06-70/419-3532.

szentpéteri kapuban  eladó  egy 
tégla  építésű,  franciaerkélyes,  50 
m2-es,  2  szobás,  földszinti  lakás 
műanyag hőszigetelt nyílászárókkal. 
Irányár: 7,8 M Ft. Tel.: 06-30/535-
7946.

a l B é r l e t
kazincbarcikán, az Újkazincon, 2 
szobás,  felújított, bútorozott  lakás 
kiadó. 50E Ft+2 havi kaució+rezsi. 
Érd.: 06-30/340-8771

Ü d Ü l ő ,  N y a r a l Ó
tiszalúci Tiszavirág Kemping üze-
meltetése átadó. Érd.: 06-30/225-
3036.  Megtekinthető:  www.
tiszaviragkemping.hu

Nyaraló 55 m2-es, 2 szobás, kom-
fortos, úszómedencével, horgászok-
nak kiváló,  tavak mellett, 2,5 M Ft 
és  mellette  egy  üres  telek  1100 
m2-en  lekerítve,  villannyal,  vízzel 
eladó vagy gépkocsi csere érdekel. 
Tel.: 06-20/437-1485.

zsóry-fürdőn eladó  4  kis 
szoba+nappali+konyha+fürdő, tég-
la építésű 2 szintes nyaraló 18 m2 
terasszal, 400m2 telken kültéri kis 
medencével,  teljesen bebútorozva, 
felszerelve, akár azonnal ki is adha-
tó állapotban. Ár: 14,9 M Ft-tól. Tel: 
06-70/701-2271.

Ü z l e t H e l y i s é g

Mikszáth K.  úton  jó  parkolási 
lehetőséggel, 57m2-es üzlethe-
lyiség  irodai  célra,  vagy bármi-
lyen  üzleti  tevékenység  folyta-
tására alkalmas helyiség bérle-
ti vagy  tulajdonjoga eladó. Tel.: 
06-20/996-0213

F ö l d ,  k e r t
sajóivánkán 1+1/2 ha erdő eladó. 
Tel.: 06-30/924-5657

g a r á z s
garázs eladó  a  strand  mögött. 
Akna  és  pince  is  van  hozzá.  Tel.: 
06-48/789-236, 06-20/243-3976

Fűtött garázs a Mikszáth úton eladó. 
Tel.: 06-20/246-3306

a u t Ó

renault Megane  Scenic  1.9  TDI 

1997-es évjárat, sok extrával  (klí-

ma,  elektromos  ablak,  közp.  zár, 

ülésfűtés)  téli-nyári  kerékgarnitú-

rával,  friss műszakival,  szép  álla-

potban eladó.  Irányár: 490.000 Ft. 

Érd: 06-20/256-0488

1.2 Opel Astra és 1.2 Suzuki Swift 
eladó. Ár: 860E Ft. Érd.: 06-30/852-

7888.  Ugyanitt  szalagfűrészgép 

eladó. Ár: 50E Ft.

e g y é B  e l a d á s

Hagyományos mosógép és centri-

fuga eladó. Tel.: 06-30/490-8672

eladó megkímélt állapotú, ágyazha-

tó kanapé két fotellel és egy puffal. 

55E Ft. Tel.: 06-30/662-6144

Jó állapotban lévő kiságy sürgősen 
eladó. Tel.: 06-20/235-5896

Nyomdai berendezések  eladók: 

Romayor-314-es (colorképes), Rapid 

tűzőgép (kapcsos), Combi-Reinz spi-

rálozó (körmölővel), ívprés, aranyo-

zó prés (táblákhoz), sarkazó, B/2-es 

lemezlevilágító. Ár megegyezés sze-

rint. Telefon:  06-20/922-4711.

t ű z i F a

tűzifa, szén  kapható.  Tekézett, 
hasított, méteres szálakban is. Gyors 

kiszállítás,  hétvégén  is.  További 

részletek: Tel.: 06-70/234-8100

akciós konyhakész tűzifa 11.500Ft/
m3-től.  Tölgy,  bükk,  cser,  akác. 

Garantált  mennyiség,  minőség. 

Ingyen házhozszállítás. Szállítóval és 

számlával. Tel.: 06-20/958-6233

tűziFa TAVALYI ÁRON! AKCIÓBAN 
EREDEI M3-BEN ÉS KALODÁS FÁINK 

1,5-2ÉVES KITERMELÉSŰEK. KALO-

DÁS 8500-14500FT/M3, ERDEI M3 

15 500-23500fT/M3. TÖLGY, BÜKK, 

AKÁC.  FUVARJAINKAT  24  ÓRÁN 

BELÜL TELJESÍTJÜK. HÍVJON BIZA-

LOMMAL! Tel.: 06-30/680-1790

akCiÓ! Tűzifa az erdészettől szál-
lítással  eladó.  Tel.:  06-70/532-

2021.

konyhakész tűzifa  ömlesztve 

345×215×83 (6 m3) raktérben. Rész-

letek, árak: 06-30/964-9571.

akciós, hasított  tűzifa  számlá-
val: 14EFT/m3 kiszállítással. Tel.: 
06-70/561-3996.

e g y é B  k e r e s é s

gyűjtő, szakképzett műtárgybe-
csüs  magas  áron  vásárol  régi-
séget, bútort,  festményt, porce-
lánt, ezüsttárgyakat, hagyatékot. 
Tel.: 06-46/348-436, 06-20/388-
7997

Vasvári téren 20 éve működő, 
bevezetett 20 m2-es 

ÉLELMISZER�VEGYESBOLT 
TULAJDONJOGA ELADÓ.

Tel.: 06-20/285-34-14
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Érdeklődni munkaidőben a 
06-48/781-872 telefonszámon lehet!

Bérleti díj: 26.000 Ft /hó

Az Egressy út 8-10-12 
Társasház bérbeadásra 

meghirdeti az Egressy úton lévő 
42 m2-es, főbejáratról nyíló 

- pincében található - 
felújított, üres üzlethelyiségét!

(volt villamossági szaküzlet)
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Szuper ügyek
Egy nap a hazai kultúráért. Közeledik a magyar kultúra napja, amit 1989 óta, 
azért január 22-én tartanak, mert 1823-ban Kölcsey Ferenc ezen a 
napon fejezte be a Himnusz megírását. Számos környékbeli iskola tart 
megemlékezést, vetélkedőket az ünnep napján. Ám ez a nap túlmutat 
az iskolapadokon. Érdemes körülnézni, hol milyen kulturális események 
zajlanak, és együtt, a művelődés jegyében ünnepelni.

Farsangnak azt az  ■
időszakot nevezzük, ami 
január 6-tól, az-az vízke-
reszttől hamvazó szer-
dáig, a nagyböjt kezde-
téig tart. Főbb jellemzői 
az ünnep, a felvonulás, 
a beöltözés, a fánk, és 
az egyre csökkenő nép-
szerűség.

Lássuk be, ha beöltözős 
ünnepekről beszélünk, leg-
többünknek már a halloween 
jut eszébe. Mi lehet ennek az 
oka? Ennyire amerikanizáló-
dott a társadalom? Vagy eset-
leg a két hagyomány szokása-
iban keresendő a különbség? 
Miskolcon nagy divatja van a 
Kocsonya Farsangnak, de ne 
tévesszen meg minket a név, 
hiszen nemrégiben még fesz-
tiválként nevezték meg ezt a 

programot, és a lényege az-
óta sem változott, így igazá-
ból nem is kötném a farsan-
gi hagyományokhoz. Ezen 
kívül kevés szórakozóhely 
tart jelmezes bulikat, míg no-
vemberben a boszorkányok 
és zombik seregei úgy vonul-
nak át az utcákon, mintha 
csak egy Drakula-könyvben 
lennénk.  

A tél vége és tavasz kezdete, 

a termé-
kenység és 
bőség idő-
szakának 
kezdete az 
ókori né-
pek mind-
egyikénél 
jeles ünnep 
volt, amit 
k é p l e t e s 
díszítéssel, 

különféle maszkokba és jel-
mezekbe bújva ünnepeltek.

Eheti körkérdésünkben ar-
ra próbáltunk választ keresni, 
hogy ki mit tart a farsangról. 
Valóban hullócsillag már csu-
pán az ünnepek égboltján?

Sándor (51)
A kisfiam az iskolában ké-

ményseprőnek öltözik majd 
farsangkor. Igazából ez az 

egyetlen dolog, ami jelen pil-
lanatban az ünnephez köt. 
Meg az emlékek. Egy időben 
még sütöttünk fánkot febru-
árban, de a feleségem most 
inkább muffinokat készít.

Emőke (39)
Szerintem a halloween az 

nem farsang, így nem is pó-
tolhatja azt. Szeretem mind-
két ünnepet, és ezért nem is 
jut eszembe, hogy párhuza-
mot vonjak. Az egyik inkább 
családi szórakozás nálunk, a 
másik pedig baráti társaságot 
igényel.

Gábor (37)
Csodálkozom, hogy van, 

akinek tényleg ez a legna-
gyobb baja manapság. Ne-
kem teljesen mindegy, mit 
ünneplünk, hiszen nagy 

valószínűséggel úgyis dol-
gozom. Számomra az az ün-
nep, amihez tartozik munka-
szüneti nap is. 

Edina (29)
Szerintem az lehet a 

halloween sikerének a kul-
csa, hogy nem csak mi ünne-
peljük, hanem egész Európá-
ba átterjedt, míg a farsangtól 
nem hangos az internet feb-
ruárban, legfeljebb csak a ma-
gyar nyelvű oldalak említik. 
Mivel két hasonló ünnepről 
van szó, így szerintem szépen 
lassan felváltja a nemzetkö-
zi a nálunk hagyományosat. 
Ez persze nem feltétlenül baj, 
hiszen nem hinném, hogy a 
farsangot mi találtuk volna 
ki, szóval az sem olyan ha-
gyományosan magyar dolog. 
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Az esztendő elején  ■
hagyományosan  meg-
kérdezzük a polgármes-
tereket az évzárásról, 
évindításról. Most 
Szobota Lajost, 
Rudabánya első embe-
rét kértük fel válasz-
adásra. 
Hogyan értékeli, mivel jel-
lemezné a település, az ön-
kormányzat elmúlt évét? 

Szobota Lajos: Összessé-
gében sikeresnek mondha-
tó városunk szempontjából, 
bár minden elképzelésünk 
nem valósult meg maradék-
talanul. Intézményeink zök-
kenőmentesen működtek, a 
kötelező önkormányzati fel-
adatokban nem volt elmara-
dás. Új idegenforgalmi léte-
sítményeink (a Rudapithecus 
Látogatóközpont, a hozzá 
csatlakozó Látványtár és Táj-
ház) tavaly már megkezdték 
rendszeres működésüket, 
ezzel kapcsolatban vannak 
még tennivalók, melyekre az 

elkövetkezendő időszakokra 
igyekszünk megtalálni a pá-
lyázati lehetőségeket. Több 
sikeres pályázatunk volt, me-
lyek idén valósulnak meg. A 
legfontosabbak: a Bányászat-
történeti Múzeum ásványtá-
rának felújítása, a Városhá-
za épületének korszerűsítése, 
turisztikai objektumaink inf-
rastrukturális fejlesztése, a 
belterületi utak burkolatának 
javítása. Hiányérzetem két 
dolog miatt van: ódon mű-
velődési házunk régóta ese-
dékes felújítását forráshi-
ány miatt nem kezdhettük 
meg, és fontos lenne egy új 
konyha-étterem létrehozása, 
amely a gyermek- és szociális 

étkeztetés mellett az idegen-
forgalmat is szolgálná. Utób-
bira a terület és a tervek is 
rendelkezésre állnak. Re-
mélem, hogy ezekre is ha-
marosan sor kerülhet. Jelen-
tős eredményeket értünk el a 
közfoglalkoztatásban a Vá-
rosüzemeltető Nonprofit Kft. 
keretében. Az általuk termelt 
zöldségek a helyi gyermek- és 
szociális étkeztetésben hasz-
nosultak. Betonüzemünk ál-
tal gyártott betonelemek az 
utak, közterületek, vízelve-
zető árkok kiépítését szol-
gálják. Több járási, megyei 
vagy országos rendezvény-
nek adtunk otthont tavaly: 
mazsorett-találkozó, Nem-
zedékek Találkozója, Bá-
nyász Dalostalálkozó, Mú-
zeumi Nap, Városi Idősek 
Napja. Szeptember elején 
nagy tömeget vonzva, sike-
resen zajlott le 10. Városna-
punk. Külső kapcsolataink 
is fejlődtek: testvértelepülési 
megállapodást írtunk alá a 

kárpátaljai Badalóval, amely-
lyel a Rudabányán született 
író-generális, gróf Gvadányi 
József személye köt össze 
bennünket. Mindent egybe-
vetve tehát elégedett lehetek a 
mögöttünk maradt évvel.
Városvezetőként mit vár 
az idei esztendőtől ?

Szobota Lajos: 2018-ban a 
legfontosabb feladatunk az 
említett nyertes pályázatok 
megvalósítása. Még sok a ten-
nivaló, az előkészítés majd-
nem annyi időt vesz igénybe, 
mint maga a kivitelezés. In-
tézményeink működési szín-
vonalának legalább a meg-
őrzése, vagy a lehetőségek 
szerinti fejlesztése ugyan-
csak elsődleges céljaink kö-
zött szerepel. Nagy reményt 
fűzünk idegenforgalmi léte-
sítményeinkhez, azt várjuk 
, hogy sokan látogassanak 
el hozzánk. Szeretnénk mi-
nél több pályázatot elnyer-
ni. Hazai és nemzetközi 
kapcsolataink szélesítését is 

tervezzük. Az egyház tulaj-
dona, de városképi és kultu-
rális szempontból az önkor-
mányzat is fontosnak tartja a 
gyülekezet nélküli, de fontos 
helyi értéket képviselő evan-
gélikus templom felújítását és 
közösségi célú hasznosítá-
sát. Remélhetőleg a közfog-
lalkoztatás jelenlegi szintje 
fennmarad, mert más lehető-
ségünk nincs a helyi gazda-
sági feladatok megoldására. 
Bizonyára akad majd vállal-
kozó jelenleg kihasználatlan 
ásványi kincseink feldolgozá-
sára, amihez központi támo-
gatás is szükséges.
Mitől lenne a legboldogabb 
2018-ban ?

Szobota Lajos: Személyes 
céljaim egybeesnek a telepü-
lésével: előrelépést várok az 
élet minden területén. Ma-
gánemberként családom, 
gyermekeim, unokáim sor-
sát, helyzetét kísérem aggó-
dó figyelemmel.   
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A múlt ünnepe: farsang, vagy amit akartok

Rudabánya kihasználja idegenforgalmi lehetőségeit
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Kos - Nagy felelősséget 
varrhatnak az Ön nyakába és 
bár kitüntetésnek is vehetné 
a bizalmat, Ön mégis ellen-
ségének érzi a főnökét. De ne 

ítélkezzen elhamarkodottan, mert ezek 
az érzések régi sérelemből táplálkoznak. 
Szerelmi életére is a féltékenység lesz a 
jellemző, hála a Vénusz állásának.

Bika - Kiválóan kezdi ezt a 
hetet: egyszerre hat bolygó lesz 
a Bakban, ami a Bikákat meg-
nyugtatja. Végre biztonságban 
fogja érezni magát. Ez kikap-

csolódásra kínál lehetőséget, amire a 
szerdai Bak újhold a legkedvezőbb. Ekkor 
nyugodtan átgondolhatja minden prob-
lémás dolgát! Ne hagyja ki a lehetőséget!

Ikrek - Bár a hét eleji boly-
gófelvonulás Önt nem 
érinti közvetlenül, viszont a 
környezetében lévők a szokott-
nál zárkózottabbak lesznek. 

Jobb lenne, ha ennek nem tulajdonítana 
túl nagy jelentőséget. Szerdától egyre jobb 
passzban lesz, így a hét közepétől már 
oldódik a feszültség.

Rák - Nagyon zsúfoltnak 
ígérkezik a hét eleje, azt se 
tudja majd, hová legyen. Még 
szerencse, hogy jól bírja a tem-
pót és képes lesz folyamatosan 

orvosolni a problémákat, elvégezni az 
Önre váró feladatokat. Baráti találkozókra 
és kikapcsolódási lehetőségekre nemigen 
lesz lehetősége.

Oroszlán - Uralkodó boly-
gójának az Uránusszal alkotott 
négyszöge nehéz helyzetet te- 
remt a kapcsolatában. A  
feszültséget enyhíti a Vénusz  

jelenléte: a kedvességével, a szelídségével 
és a csáberejével mégiscsak leveheti 
a környezetét a lábáról. Nagymacska 
mivoltát tegye félre kicsit.

Szűz - A hangulata szokatlanul 
változékony és ingatag lehet, 
de úgy érezheti, hogy ebből 
semmit nem mutathat ki. A 
konfliktusok elől pedig a tevés-

vevésbe menekül. A rendszeretete jó  
tulajdonság, de nem bújhat ebbe a 
problémái elől. Gondolja át a dolgokat és 
próbáljon hideg fejjel érvelni!

Mérleg - Uralkodó bolygója a 
Nappal áll együtt, ugyanakkor 
nehéz fényszöget zár be az 
Uránusszal is. Ön a hagyo-
mányos értékrend híve, de a 

társa valósággal bombázza Önt azzal, hogy 
elmaradott, túl konzervatív. Ezen csak úgy 
segíthet, ha túllendülve a gátlásain újra-
fogalmazza magában a dolgokat.

Skorpió - A társa jogosan 
vetheti a szemére, hogy többet 
törődik a munkájával, mint 
vele, s a családjával. Sajnos 
még az a vélekedése is jogos 

lehet, hogy egy kollégája iránti érzelmei 
is mélyebbek, mint a kapcsolat azt meg-
engedné. Ez persze nem feltétlenül van 
így, de a gyanú akkor is megfoganhat.

Nyilas - Ne lepődjön meg, 
hogy még ezen a héten is a 
pénz lesz a figyelme közép-
pontjában! Ritka és épp ezért 
nagy jelentőségű, hogy tízből 

hat bolygó jár a Bakban: Nap, Hold, 
Merkúr, Vénusz, Szaturnusz és Plútó. Ettől 
hajlamos lesz folyton a pénzt számolni, de 
szakítson időt másra is! 

Bak - A héten bizony több 
bonyodalommal is szembe 
kell néznie. Hirtelen azt se 
fogja tudni mihez kezdjen, 
mely problémáját kellene előbb 

orvosolnia. Mindenképpen állítson fon-
tossági sorrendet, különben el fog veszni 
a részletekben és a feladatok között. Kap-
csolata azonban harmonikusnak tűnik.

Vízöntő - Olyan kellemes 
élmény éri a napokban, hogy 
akik eddig csalódást okoztak 
Önnek vagy megbántották, most 
egyszeriben segíteni akarnak 

Önnek és jóvátenni azt, amit elszúrtak. 
Ne legyen dacos, hanem hagyja, hogy 
megtegyék. Így akár újjá is éledhetnek az 
elgyötört kapcsolatai!

Halak - A baráti kapcsolatait 
most fontosabbnak élheti meg 
a szerelemnél. Ne is csodálkoz-
zon azon, ha ez bizony szemet 
szúr a kedvesének és bántja is 

őt ezzel. Kivéve, ha Önök között legalább 
olyan mély barátság van, mint amilyen a 
többi barátaival. Mindenesetre figyeljen 
jobban az egyensúlyra!
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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: Inform Média Lapkiadó Kft. 4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 11. Tel.: 52/526-626, fax: 52/526-615
Nyomdavezető: Dubóczki Tibor Terjeszti: Szuperinfó Média Kft. Sokszorosítás ideje: csütörtök

Megrendelési szám: 2018/3. 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. 
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AWI-, CO HEGESZTŐ, 
CSŐSZERELŐ, LAKATOS
munkatársakat keresünk 

egész éves vidéki munkára.
Szállás, utazás biztosított.

Tel.: 06-30/850-67-16 44
32

96
44

33
15

Használaton kívüli  hagyományos 

mosógépet, centrifugát  (rosszat  is) 

és kézzel hímzett  terítőket vásáro-

lok. Érd.: 06-20/593-6999

antik bútort,  porcelánt,  fest-
ményt,  pipát,  játékot,  könyvet, 
vásznat, ezüstöt, órát,  fegyvert, 
érmét, katonai-népi-egyházi tár-
gyat,  teljes  hagyatékot  vásáro-
lok,  korrekt  áron.  Kérem,  hív-
jon bizalommal! Ingyenes kiszál-
lás becsületes értékbecslés. Tel.: 
06-30/486-3578

Fagylaltgépet vásárolnék.  Tel.: 

06-48/422-294

Becsüs magas áron vásárol kép-
csarnoki festményeket, minden-
féle porcelánokat, benzin-bizton-
sági lámpát, régiségeket, hagya-
tékot,  felhúzós  karórát-zseb-
órát,  ezüst  kétszázasokat.  Tel.: 
06-20/247-1538.

személyautókat és vashulladékot 

vásárolok. Tel.: 06-70/555-1262.

s z O l g á l t a t á s t  k í N á l

gazdasági társaságok, egyéni vál-

lalkozók  részére  könyvelés,  adó, 

bér-,  társadalombiztosítási  ügyin-

tézés. PROVITAX KFT 3700 Kazinc-

barcika, Móricz Zs. tér 1. fsz. 3. Tel.: 

06-48/512-840

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

lakás felújítást, külső-belső mun-

kálatokat, akár azonnali kezdéssel 

vállalunk. Tel.: 06-20/567-3332

tV-k és háztartási gépek  javítása! 
Kiszállás  biztosítva!  TV-k,  mosó-
gépek eladók. Ugyanitt szén-tűzifa 
eladás. Tel.: 06-30/963-7577.

Palatetők bontás  nélküli  felújítá-
sa, színes mintás bitumenes zsin-
delyekkel,  hosszú  élettartartalom! 
Kizárólag  I.  osztályú  anyagokkal 
dolgozunk!  Több  színválaszték! 
15 év garancia!  Ingyenes helyszí-
ni felmérés az ország egész terüle-
tén! Hívjon bizalommal! Érdeklődni: 
06-30/502-5078

akciós lakáshitelek,  állami 
támogatással,  CSOK-kal,  akár 
0% THM-mel.  Tel.:  06-30/462-
7350.

Víz-, gáz-, fűtésszerelés, hibaelhá-
rítás, illetve dugulás elhárítás. Gáz-
készülékek javítása, cseréje garan-
ciával. Tel.: 06-20/628-5085

O k t a t á s

Bolti eladó,  Boltvezető,  Szakács, 
Cukrász, Pincér, Vendéglátás szer-
vező, Vendéglátó üzletvezető, Ven-
déglátó Eladó, Aranykalászos Gaz-
da OKJ tanfolyam. Tel.: 06-70/524-
6166.  www.oktatohazkelet.hu 
(E-000937/2014/A001-A011)

dajka és gyógypedagógiai asszisz-
tens tanfolyam indul Kazincbarcikán 
részletfizetéssel. Tel.: 06-30/637-
4083,  06-46/321-694  Eng.sz.: 
E-000452/2014

aranykalászos Gazda,  Méhész, 
Vagyonőr,  Targonca-,  Földmun-
ka-, Emelőgép-kezelő  tanfolyamo-
kat indítunk. Tel.: 06-30/228-3281 
E001083/2015/A008,A004,A022, 
A012,A011

á l l á s

kazincbarcikai pizzéria keres beta-
nított munkára kollégát. Délutános 
munkarend. Tel.: 06-70/773-3792

Bejárónőt, takarítónőt keresek meg-
bízható korrekt 25-50 közötti hölgy 
személyében Sajószentpéterre. Tel.: 
+36-30/915-2977

Megbízható traktorost  keresünk 
gyümölcsösbe, Gyöngyös  térségé-
ben.  Állandó munka,  biztos  meg-
élhetés,  útiköltség  térítés,  szállás 
lehetőség. Tel.: 06-20/935-6969

Hosszútávú budapesti  munkára 
keresünk villanyszerelőt és segéd-
munkást. Érd.: info@fudotech.hu

ausztriai Nightclub hostess mun-
kára keres csinos lányokat 19 éves 
kortól,  top keresettel. Tel.: 00-43-
664-599-96-95, 06-30/313-3516.

külföldi munkalehetőség!  Folya-
mi  hajóra  keresünk  felszolgáló-
kat,  szobalányokat.  (Nyelvismeret 
előny.)  Fizetés:  1150  Euró+teljes 
ellátás.  cgedo@croisieurope.com 
Tel.: 06-70/287-4515

aWi-kombináltos hegesztőket CO2 
gyakorlattal, CO2 hegesztőket, laka-
tosokat, villanyszerelőket és szer-
számkészítőket  keresünk  (nettó 
250.000-350.000 Ft kereseti lehe-
tőség). Tel.: 06-70/206-2621, szu-
permunka@index.hu

Mosonmagyaróvári munkahely-
re  szerkezetlakatosokat,  hegesz-
tőket,  festőket  felveszünk.  Szál-
lás ingyenes, utazást térítünk. Tel.: 
06-20/949-3036

Budapesti munkalehetőség  laka-
tosoknak, hegesztőknek szállással, 
utazással,  1300Ft-os  órabérrel. 
Tel.:  06-30/959-1491,  wivien8@
gmail.com

gyakorlott villanyszerelőket  és 
betanított  villanyszerelőket  kere-
sünk  Budapesti  munkavégzésre. 
Fizetés: nettó 240.000 Ft-tól. Tel.: 
06-20/409-0094

egri fogtechnikai  labor,  fiatal  fog-
technikusok  jelentkezését  várja! 
Érd.: 06-30/382-4482

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

kazincbarcikai munkahelyre 
csőszerelő és hegesztő munkatár-
sakat keresünk. Tel.: 06-30/412-
9735

gépkocsivezetőket keresünk 

kazincbarcikai  telephelyre.  C+E 

kategóriás  jogosítvány,  GKI  kár-

tya,  sofőrkártya  szükséges.  Tel.: 

06-70/365-4776

t á r s k e r e s é s

80 éves  férfi  vagyok, keresek egy 

élettársat,  akivel  szeretném  leélni 

az életemet. Érd.: 19 óra után. Tel.: 

06-48/345-110

V e g y e s

kultÚr KUCKÓ  Szemere  Ber-
talan  tér 11. Teljeskörű szeren-
csejáték fogadás. ÁLLANDÓ AKCI-
ÓK. TÁTRA TEA és EGRI JUHÁSZ 
TESTVÉREK  borászatának  helyi 
képviselete.  8  tojásos  tészták, 
legolcsóbb  sörök,  borok,  édes-
ségek. Nyitva  tartás: H-P: 7:00-
19:00, Szo.: 7:00-18:00, V.: 8:00-
18:00. Nézzen be hozzánk!

s z a B a d i d ő

Telefon:  06 20 318 5238
www.holidayszoboszlo.hu

Év eleji akció 
Hajdúszoboszlón!
3 éjszaka 
13 500 Ft*

4 éjszaka 
17 000 Ft*

7 éjszaka
21 000 Ft*

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

06-49/312-251
www.fenyo-panzio.hu 

3 nap/2 éj félpanzióval    9.800 Ft/fő
6 nap/5 éj félpanzióval 24.500 Ft/fő
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Ha keretes hirdetést szeretne
feladni, keresse munkatársunkat 
a lenti elérhetőségek bármelyikén!

Rostás Szabolcs

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

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

Médiareferens
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Gimnáziumi képzés
 - Általános tantervű,
 - Emelt óraszámú  angol.

Szakgimnáziumi képzés 
 - Pedagógia, 
 - Informatika,
     emelt számú informatika és fizika órák,
     szakmai informatika érettségi teljesítése.
 - Környezetvédelem 
          emelt számú biológia órák,
     szakmai környezetvédelmi érettségi teljesítése.

Érettségire épülő szakképzés keretében
                                      (1 vagy 2 évf.) - Pedagógiai és családsegítő munkatárs
 - Informatikai rendszerüzemeltető
 - Környezetvédelmi technikus
 - Természetvédelmi szaktechnikus

3780 Edelény, Borsodi út 34.
0036-48-525-028

szentjanos.gimnazium@gmail.com

WWW.SZTJG.HU

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

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

Műtrágyák,
vetőmagok, vegyszerek, 

kerti szerszámok,
virágföldek, díszüvegek, 

szánkók!

AUTÓMENTÉS
6 tonnáig
0-24 óráig

30/542-42-33

- Gépi földmunka
- Beton
- Homok, sóder,
  föld3780 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

MASSZŐR
Elérhető

áron frissítő 
masszázst

vállal.
Andi: 06-20/439-6355

az Ön elképzelései szerint, garanciával! 

B&F Design Kft.
Magánszemélyek és közületek 
részére is!

LAKÁS, 
CSALÁDI HÁZ 
TELJESKÖRŰ 
FELÚJÍTÁSA

06-20/263-0252

Szeretsz Ultizni? 
Tedd próbára a tudásod!

IV. Bán-Sajó Völgye Ultiverseny Vadna Községben
2018. január 27-én, 9 órától.

Nevezési díj: 1 500.-Ft/fő (Tartalmazza az étkezési- és szervezési költséget)
Nevezni: A verseny napján 08:45-ig a helyszínen (Vadna, Kossuth út 7.

 Göőz Pál Művelődési Ház) • Előzetes érdeklődés: 0648/505-234 telefonon

GARÁZSVÁSÁR
2018. január 21-én 

(vasárnap) 
8:30 - 14:00-ig
Kazincbarcika, 
Tardonai út 90.

és még nagyon sok 
minden!

Bútor, használati 
tárgyak, ruha, cipő, 
műszaki cikkek, 
lámpák, dísztárgyak, 
edények, 
szerszámok, 
háztartási gépek.....

ÚJ NYITVATARTÁS!
H-P 8-16 ÓRÁIG SZOMBAT 8-12 ÓRÁIG

A VÁROSBAN NÁLUNK VÁLTHATJA 
BE A PÉNZÉT LEGKORÁBBAN!

VALUTA 
VÉTEL-

ELADÁS
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ELEGANCIA – ROMANTIKA – KÜLÖNLEGESSÉG 
MEGHITTSÉG – TÖKÉLETESSÉG
EZ A RÓZSABIRODALOM, KAZINCBARCIKA STÍLUSMŰHELYE!

Üzletünkben egyedi stílusban, személyre szabottan, szárnyaló kép-
zelettel, óriási kreativitással és maximális rugalmassággal készítünk 
rózsaboxokat, virágkompozíciókat, ajándék- és dekordobozokat,
s minden mást, amit a Kedves Vásárló „megkíván”.
A RózsaBirodalom egy más életérzés…, amit Önnek is ki kell próbálnia!

Emellett irodánk óriási tapasztalattal és kifogyhatatlan kreativitással 
szervez teljes körűen vagy részben esküvőket, rendezvényeket! 
Bérbeadással és személyre szabott kiegészítők készítésével is foglal-
kozunk: kültéri ceremónia kellékek, különleges dekorációs elemek, 
fotófalak, székek…, s minden más, amit együtt megálmodunk!

RózsaBirodalom | 3700 Kazincbarcika Pollack Mihály út 36.
(A Pollack úti Szolgáltatóházban) | Telefon: +36-20/ 443-8112
Facebook: RózsaBirodalom

MERT MI HISSZÜK, HOGY MINDENKI 
MEGÉRDEMLI A LEGJOBBAT!

Jegyárusítás csak elővételben 2018. január 25-ig (csütörtök) 
a Don Bosco Sportközpont pénztárában | Info: 20/425-69-53 (Sajó Attila elnök) |  
Rendező: Kazincbarcika Német Nemzetiségi Önkormányzat

2018. január 27.   
szombat 18.30 – 03.00
Don Bosco Sportközpont  
rendezvényterme

18.00-tól Érkezés
19.00  Köszöntők 

A Schwarzwald  
Hagyományőrző Együttes 
Gyermekcsoportjának 
műsora (Rátka)

20.00  Sváb vacsora  
(főétel, desszert)

21.00–03.00 Tánc (közben tombola)
ZENE: SZOMORI FIÚK 
  sváb sramli és 

tánczenekar
Belépődíj:  
3.500 Ft

I. 
KAZINCBARCIKAI

BÁL
SVÁB 

KENÉZ LAJOS
06-30/644-60-97

Víz- fűtésszerelés,

dugulás-, hibaelhárítás
garanciával.

fürdőszoba felújítás,

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

Az Észak-Magyarországi régióban 22 jogpont irodában, Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyében 11 irodában működik ingyenes jogsegélyszolgálat. Munkavállalók, mun-
káltatók, és vállalkozások egyaránt igénybe vehetik az ingyenes személyes, telefonos, 
online, e-mailes jogi tanácsadást a munkajog, társadalombiztosítási jog, társasági-cég-
jog, adójog témakörökben. Új szolgáltatás az alternatív vitarendezés, döntőbírásko-
dás, melyet szintén ingyenesen vehetnek igénybe az érdeklődők. 
JOGpont irodák:

INGYENES JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT
és alternatív vitarendezés 

GINOP-5.3.3.-15-2015-00002

Dr. Bratu Tamás  3860 Encs, Petőfi u. 62.  szerda: 14:30-18:30
Dr. Iván Zsolt  3752 Szendrő, Hősök tere 1.  szerda: 14:00-19:00

További információ, jogpont irodák elérhetősége,
az ügyfélfogadás rendje:

www.jogpontok.hu
Ingyenesen hívható Zöld szám: 

06-80-77-88-00
E-mail: jogpontok@kisosz.hu

44
37

19

44
31

90

44
33

06
44

32
92

44
37

07

44
30

85


