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

Kockázatértékelés készítése
Munka-, és tűzvédelmi tevékenységek
kivitelezése, környezetvédelmi
szakvélemények készítése.

Tel.: 06-20/965-1612

449335



HAJDÚSZOBOSZLÓÉS KÖRNYÉKE
KAZINCBARCIKA

Barcika Rovar Kft.

Fitt Barcika

Egész éves, ingyenes sportprogram veszi kezdetét február 19-én, kéthavonta változó
órarenddel, szakképzett oktatókkal több helyszínen. Hetente legalább tíz alkalommal
várják a mozogni vágyókat.
/3. oldal

Farkasnyomok a hóban

Újra mozgásban.

Miskolc, Futó út 70.

www.facebook.com/gosserpizza

443368

06-20/669-7017

448328

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

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

VILLANYSZERELÉS!

70/456-3337

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

448430

Telefon: 06-30/677-66 55

(1 kaloda: 0,588 m )

Gösser Pizzéria

(az Autóker mögött)

Nyitva: H-P 8-16-ig
Tel/fax: (48) 820-820
Mobil: (30) 968-7272
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www.tetolemezcentrum.hu

KB, Mátyás k. út 22.

Szuhakálló futballpálya mellett
21 000 Ft/ m3-től
Kalodás tűzifa 11.000 Ft-tól

AA-5824795
441980

448423

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

1.290 Ft/m2-től

448306

KAZINCBARCIKA FATELEP

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

TR APÉZLEMEZ

448876
448442

T

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

46/432-511

Német
alapanyagokból
Magyarországon
Kulturált kiszolgálás, korrekt ár,
gyártott
HOGY 6 FŐVEL is jól járjon; utazzon féláron!
műanyag nyílászárók
1-4 főig 160 Ft/km
IN
00
M
7
kedvező áron
5 fő
180 Ft/km JÁZ410-7 I
X
0/
2
A
6 fő
200 Ft/km

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

Beszerzési-/
Raktárvezetőt
Angol/német nyelvtudás előny.
Önéletrajzokat várunk a
saljob596@gmail.com
e-mail címre

MŰANYAG, FA ÉS FÉM
NYÍLÁSZÁRÓK, GARÁZSKAPUK,
ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA
FORGALMAZÁSA.

Orvosi szemvizsgálat (bejentkezés szükséges)
Rendel: Dr. Semsey István szemész főorvos;
EDENRED Ajándékkártyát elfogadunk
Bankkártyával, Egészségbitztosítási
és SZÉP kártya elfogadóhely.

(Számítástechnikust)

447557

Az ÚJ GENERÁCIÓS
S VARILUX
okális
PHYSIO 3.0 multifokális
ost
szemüveglencse most
kiemelt kedvezménnyel
nnyel
vásárolható meg
üzletünkben!

Akár hétvégén is!
Kazincbarcikán és környékén

Rendszergazdát

447937

(ÉRV vizsgálatban jártasak előnyben)

munkatársakat keresünk.
Tel.: 20/3588-300

DUGULÁSELHÁRÍTÁS

448435

ÁGNES OPTIKA

K.barcikai középvállalkozás
keres tapasztalattal
rendelkező

448410

Miskolci munkaterületre

villanyszerelő

448561

Már többször is beszámoltunk arról, hogy a Bükkben
nem csak kósza medvenyomokat találtak az elmúlt
években a szakértők, de a farkasok is újra megjelentek az
erdőkben./3. oldal

Bár a tél hivatalosan a
fáradtság és a plusz kilók
évszaka, jobban tesszük,
ha ilyenkor sem esünk ki
a lendületből, hiszen annál
könnyebb lesz ráhangolódni
a mozgalmas tavaszi
szezonra! /5. oldal
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Készletkisöprési

AKCIÓ!

HELYBEN
VAGYUNK
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SZÉLESSÁVÚ KORLÁTLAN INTERNET CSOMAGOK WiFi opcióval

Állítsd össze igényed szerint a saját OKOS OTTHON csomagodat

100%
BAUMWOLLE

MAXIMÁLIS
SÁVSZÉLESSÉG:

1000 / 250
Mbit/s

500 / 25
Mbit/s

250 / 20
Mbit/s

150 / 15
Mbit/s

100 / 10
Mbit/s

GARANTÁLT
SÁVSZÉLESSÉG:

GARANTÁLT
SÁVSZÉLESSÉG:

GARANTÁLT
SÁVSZÉLESSÉG:

GARANTÁLT
SÁVSZÉLESSÉG:

GARANTÁLT
SÁVSZÉLESSÉG:

300 / 50
Mbit/s

100 / 6
Mbit/s

60 / 5
Mbit/s

40 / 4
Mbit/s

30 / 3
Mbit/s

Ft/hó

Ft/hó

2 199

Ft/hó

A teljes hűségidő
alatt

1 999

Ft/hó

A teljes hűségidő
alatt

Ön dönti el, hogy
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30% kedvezményt
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a lencsére vagy a keretre %
szeretné-e érvényesíteni.
%
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A kedvezmény komplett szemüveg
setén érvényes!
készítése esetén

448343
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A teljes hűségidő
alatt
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3860 Encs, Petőfi u. 62.
szerda: 14:30-18:30
3752 Szendrő, Hősök tere 1. szerda: 14:00-19:00

2 699

A teljes hűségidő
alatt
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Az Észak-Magyarországi régióban 22 jogpont irodában, Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyében 11 irodában működik ingyenes jogsegélyszolgálat. Munkavállalók, munkáltatók, és vállalkozások egyaránt igénybe vehetik az ingyenes személyes, telefonos,
online, e-mailes jogi tanácsadást a munkajog, társadalombiztosítási jog, társasági-cégjog, adójog témakörökben. Új szolgáltatás az alternatív vitarendezés, döntőbíráskodás, melyet szintén ingyenesen vehetnek igénybe az érdeklődők.
JOGpont irodák:
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INGYENES ORVOSI SZEMVIZSGÁLAT*
Rendel: Dr Hobaj Ildikó szemész főorvos /Kazincbarcika/ Bejelentkezés: 06 30/206-3354

448008

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

%()(.7(7e6$-g9ė%(

MAXIMÁLIS
SÁVSZÉLESSÉG:
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MAXIMÁLIS
SÁVSZÉLESSÉG:
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INGYENES JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT
és alternatív vitarendezés

Dr. Bratu Tamás
Dr. Iván Zsolt

MAXIMÁLIS
SÁVSZÉLESSÉG:

Akciós ajánlatunk régi és új Ügyfelek részére érvényes Kazincbarcikán.
Ingyenes bekötés előzetes technikai felmérés után.
Részletek az Ügyfélszolgálaton.

448339

448523

30/542-42-33

449041

Érd.: 06-30/278-4905

100

MAXIMÁLIS
SÁVSZÉLESSÉG:

Ft/hó

Optic-Force

Megrendelés:
PARISAT Kazincbarcika, Építők útja 54.
Telefon: 06-48/512-448 E-mail: parisat@parisat.hu
Üzletkötő: 06-20/563-6496, 06-20/537-2550

- Gépi földmunka
- Beton
- Homok, sóder,
föld

Az ár irányár. Az épület igény és megegyezés
szerint átalakítható.
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VEZETÉKES TELEFON 200 FT HAVI DÍJTÓL

AUTÓMENTÉS
6 tonnáig
0-24 óráig

Kazincbarcikán a 26-os főút mellett kiadó
600 m2-es - zárható, fűthető, raktárként is
használható ipari ingatlan külső térfigyelő
rendszerrel 630 Ft +ÁFA/m2/hó + rezsi áron.

Optic-Force

250

AKÁR 200 TV CSATORNA, AMELYBŐL 45 HD MINŐSÉGŰ

Mintabolt elérhetősége: 3700 Kazincbarcika, Bercsényi út 4.
00
00
Tel: +36 30 / 519 0330, Nyitva tartás: H-P: 7 -15

Nem probléma, ha nem vagy elég magabiztos, esetleg
kevésnek érzed a tapasztalatod, mi mindenben segítünk!
Bentlakással, étkezéssel, hazautazási költségtérítéssel!
• Jelentkezz bátran fényképes önéletrajzzal
a következő e-mail-címre: szamvitel@hotelszieszta.hu

Optic-Force

500

A teljes hűségidő
alatt

Jöjjön el a mintaboltunkba, ahol a legkisebbtől a
legnagyobbig, munkaruhák széles választékát találja!

• szállodai recepciós

Optic-Force

1000

2 999

Az ajánlat a készlet erejéig
érvényes!!

A Hotel Szieszta
folyamatosan bővülő csapatába
pályakezdő kollégákat keres
az alábbi munkakörbe:

G-Force

Az akció 2018. február 01-től 2018. május 31-ig érvényes!

Dzseki
1000 Ft/db-tól

>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

448398
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Szuper ügyek
RÚZS

Intelligens
dizájn
Az Intelligens dizájn elméletével
először Az elnök emberei sorozat egyik epizódjában találkoztam. Nem véletlenül persze, hiszen az evolúciót tagadóknak az
Egyesült Államokban van óriási
bázisa. A sztori az volt, hogy a
leendő elnököket arról faggatták, az evolúcióban vagy Istenben, mint intelligens tervezőben
hisznek-e. A kampánystáb tagjainak, demokrata és republikánus oldalon is nagy fejtörést
okozott a válaszok kimunkálása,
hiszen bármelyik elmélet melletti érvelés a szavazók egy részének az elvesztését jelentette volna.
A pozitív hős demokrata jelöltet - mert ugye, aki a sorozatot ismeri tudja Aaron Sorkin
demokrata sorozatot készített
- egy osztályteremben faggatták arról, hogyan tanítson valakit az evolúcióra, ha személyes hitével az nem egyezik. Ő
ott szenvedélyes hangon arra
buzdított: tegyenek különbséget a meggyőződés és a tudomány között.
Az intelligens tervezés elmélete arról szól, hogy az élőlények
komplexitása jól kicsiszolódott
és behangolt megoldásai mögött csak és kizárólag egy intelligens tervező lehet. A darwini
evolúció kőbaltára hasonlítható
tanai - aki erős az megmarad, a
gyengék elhullanak - pedig nem
erre hajaz.
Mérő László kicsit más szemüvegen nézi ezt. Ha minden mögött egy intelligens tervező áll,
akkor az igaz kell, hogy legyen
az evolúcióra is, ami véleménye szerint egy kontármunka,
semmi mérnöki precizitás nem
fedezhető fel benne. Ő azt írja:
rá kellene bízni a tudományra
azt, hogy kiderítsék, egyáltalán
mit teremtett Isten. Az is lehet,
hogy csupán a világ alapjainak a
kémiai és fizikai alapjait alkotta meg, a többit meg rábízta az
általa megteremtett természeti törvényekre, köztük a darwini
evolúció működésére.
Az, hogy az ember boldog lehessen legalább három feltételnek adottnak kell lennie valamilyen mértékben az életében Az
elmélyült cselekvésnek, tehát
olyan munkának amiben örömét
leli. A pozitív érzelmeknek, mint
például szeretetnek és tiszteletnek. És a lehetőségnek arra,
hogy valaki a képességeit, cselekedeteit, valamilyen eszme,
egy magasabb cél szolgálatába
tudja állítani.
Innen nézve már nincs túl sok
jelentősége a vitának. Ki-ki maga választhatja meg melyik magasabb eszme jelenti számára
a kiteljesedett életet.
SZI – Maros Éva

Ördögök
a mennyben. A Kazincbarcikai Ördögök futsal csapata két fordulóval
az alapszakasz vége előtt az első helyről várja a következő meccset. A
futsal NBII. keleti csoportjának utolsó hazai meccsén az Újpest FC-220
Volt csapatát látják vendégül. Bár az Újpest már nem szólhat bele az
elsők dolgába, hiszen 31 pont hátrányban van a listavezető barcikaiaktól,
de talán épp a tét nélküliség miatt lehetnek veszélyesek az éllovasokra.
Éppen ezért parázs meccsnek ígérkezik a találkozó!

Fitt Barcika: ingyenes programok egész évben

■ Egész éves, ingye-

nes sportfoglalkozások
indulnak Kazincbarcikán minden korosztálynak.
Egész éves, ingyenes
sportprogram veszi kezdetét február 19-én, kéthavonta
változó órarenddel, szakképzett oktatókkal több helyszínen. Hetente legalább tíz alkalommal várják a mozogni
vágyókat. A foglalkozások
mindegyike ingyenes, a teljes eszközparkot is az önkormányzat biztosítja.
A Fitt Barcika elnevezésű program órarendje több
korosztálynak szól. Kismamáknak, babáknak, ötven
felettieknek, fiatal felnőtteknek, speciális mozgásformát igénylőknek, esetleg
egészségügyi problémákban szenvedőknek kínál

életkoruknak és állapotuknak megfelelő sportolási
lehetőségeket.
„Kazincbarcikán nagyon
komoly sportélet folyik. Mind
az óvodákban, iskolákban, a
szakági edzéseken és a szabadidő sportokban is egyre
nagyobb az igény a minőségi mozgásra. Szerencsére felkészült testnevelők, edzők
élnek Kazincbarcikán és a

környéken, akik az utánpótlás nevelésben kiemelt szerepet játszanak. Az új, egész
éves, ingyenes programsorozat azok számára biztosít lehetőséget a sportolásra, akik
épp keresik a megfelelő mozgásformát, vagy anyagilag
nem engedhetik meg maguknak az eszközök megvásárlását, a csoportos vagy egyéni edzéseken való részvételt,

esetleg egészségügyi problémák miatt speciális foglalkozásra van szükségük,
vagy csak szeretnének tovább fejlődni. Az órák során
kiváló oktatók adnak ízelítőt
a különféle csoportos óratípusokból, mozgásfajtákból,
mindemellett táplálkozási
és életmód tanácsokkal látják majd el a résztvevőket.
Ez az úgynevezett tömegsport program számtalan
lehetőséget rejt magában.
A „Fitt Barcika” már akkor
sikeresnek mondható, és eléri célját, ha reggel frissebben, üdébben ébredünk fel,
vagy vidám, élményteli pillanatokat szerzünk az edzések alkalmával.” – olvasható
a Kolorfesztivál Kommunikációs Iroda hírlevelében.
Forrás: Kolorfesztivál
Kommunikációs Iroda

Farkasnyomok a hóban: veszélyben vannak-e a túrázók?

■ Már többször is beszá-

moltunk arról, hogy a
Bükkben nem csak kósza
medvenyomokat találtak
az elmúlt években a szakértők, de a farkasok is
újra megjelentek az erdőkben.

„Négy farkas nyomát detektáltuk a transzbükki átkelés nyomvonalának bejárása közben – annak
ellenére, hogy a csúcsragadozók ügetve haladnak, és
a hóban egymás nyomába
lépnek. A nyomok leginkább
egy vonalat alkottak (zsinóroztak), de néha-néha szétváltak, mintha vadul táncoltak volna. A farkasnyomok
egynémelyikében vércseppek piroslottak: egyikük tüzelő szuka volt.” – írta le a
facebook oldalán az izgalmas felfedezést Baráz Csaba,
a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság munkatársa.
A farkasok valaha nem

számítottak különlegességnek a Bükkben, ám a múlt
évszázad fokozott erdőirtásai miatt kikoptak a hazai
erdőkből. éppen ezért is izgalmas annak a lehetősége,
hogy újra megjelenjenek a
népmesék vicsorgó ragadozói hazánkban. A farkasok
az elmúlt pár évben tünedeztek fel újra az ország északi
részeiben. A Bükki Nemzeti Park Igazgatósága szerint mára már kijelenthető,
hogy állandósult a jelenlétük. Azzal mindenesetre
számolnunk kell, hogy fokozottan védett faj Magyarországon a farkas, 250 ezer
forint az eszmei értéke, elejtése bűncselekmények számít. A szakemberek szerint
a farkasok nem veszélyeztetik a közeli településeken
élőket, sem a háziállatokat,
mert nem merészkednek ki
az erdők sűrűjéből.
Mostmár azonban az
is megeshet, hogy túránk

során belebotlunk az állatokba. Ilyenkor nem tanácsos a közelükbe menni. Bár
farkastámadástól, a szakértők szerint, nem kell tartania
az erdei barangolóknak, hiszen a kis létszám miatt gyakorlatilag szinte lehetetlen,
hogy olyan szituációban fussunk beléjük, ami támadásra
késztetné őket. Alapvetően a
legtöbb állat fél az embertől
és inkább nagy ívben kikerüli ha észrevette, semmint
direkt támadásba lendül.
Ha egy állat agresszíven

viselkedik, az legtöbbször
azért van, mert nem vett észre minket időben. Szóval a
legjobb megoldás a problémára, ha a mélyebb erdők
áttörése során zajt csapunk.
Ha már megláttuk az állatot,
akkor kerüljük ki, ne hívjuk fel magunkra a figyelmet. Végső esetben húzzuk
ki magunkat. A farkasok ritkán nehezebbek 50-60 kilónál, így egy ágaskodó ember
képe menekülésre késztetheti őket.
SZI - BM
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A Május 1 úton eladó egy 1. eme- Termény eladó (búza, árpa,
kukorica).
Érd.:
leti, 55m2-es lakás. Különál- tritikálé,
ló szobák, nagy erkély és tágas 06-20/418-0808.
konyha jellemzik. Iá.: 5,5M Ft.
Gondozás
Tel.: 06-20/235-3894.
Idős emberek gondozását válAlbérlet
lalom életük végéig. Tel.:
Albérletbe kiadó 1/2 bútorozott 06-30/273-0815.
szoba, nem dohányzó hölgynek. Idős embert gondoznék KazincÁr: megegyezés szerint. 2 havi barcikán. Tel.: 06-30/722kauciót kérek. Érd: egész nap a 9745.
06-20/596-3379-es mobilon.
Egyéb el adás
Mátyás k. úton első emeleMűanyag kupakok nagy men�ti, 2 szobás lakás kiadó. Tel.: nyiségben, gyűjtés céljából
06-70/584-8192.
elvihetők. Tel.: 06-30/9191085.
Üdülő, hétvégi ház

H á z , h á zré s z eladás
Bánrévén (közvetlenül a
Szlovák határ mellett) csendes utcában 990 m2 telken
80 m2-es összkomfortos (2
szoba + nappali) családi ház
eladó. A házhoz nyári konyha,
garázs, pince, fúrt kút tartozik.
Fűtése gázkonvektor + cserépkályha, a meleg víz ellátásáról
gázbojler gondoskodik. Irányár: 3,4 M Ft. Érdeklődni hétköznap 17 óra után, hétvégén
egész nap a 06-20/260-9517
telefonszámon lehet. Ingatlanosok kíméljenek!

Nyomdai berendezések eladók:
Romayor-314-es (colorképes),
Rapid tűzőgép (kapcsos), CombiReinz spirálozó (körmölővel),
ívprés, aranyozó prés (táblákhoz), sarkazó, B/2-es lemezlevilágító. Ár megegyezés szerint.
Telefon: 06-20/922-4711.

Tűzifa
Konyhakész tűzifa erdészettől
ömlesztve 345× 215× 83 (6 m3)
raktérben. Részletek és árak:
06-30/964-9571 AA5947746.

Antik bútort, porcelánt, festményt, pipát, játékot, könyvet, vásznat, ezüstöt, órát,
fegyvert, érmét, katonai-népiegyházi tárgyat, teljes hagyatékot vásárolok korrekt áron.
Kérem, hívjon bizalommal!
Ingyenes kiszállás, becsületes
értékbecslés. Tel.: 06-30/4863578.
Ipari ezüstöt, platina hőelemszál,
érintkezőpogácsa, nitrát, paszta, palládium, forrasztópálca,
tekercs, amalgám stb. vásárolok. Tel.: 06-20/923-4251.

Akciós, konyhakész tűzifa
Az ócska hulladék vasat vásáELADÓ-OLCSÓN! Gyerek szá- 12.500Ft/m3-től. Cser, tölgy,
rolok. Házhoz megyek. Villanymítógép asztal, pierre cardin bükk, akác. Gyors, megbízható
motorokat, hegesztőtrafókat,
babaülés, fiú pulóverek-nadráüzemképtelen háztartási gépeházhoz szállítás. Tel.: 06-20/800gok (10-11 éves), 80x40-es antik
ket. Tel.: 06-20/341-1131.
E
g
y
é
b
AA5946453.
tükör, nagyméretű bőrönd, gye- 1201
rek „gurulós” szék+3 db szék, k e r e s é s
Lakás keresés
HASZNÁLATON KÍVÜLI személyágyneműtartó. Tel.: 06-20/233Lak áseladás
Felújítandó 1,5 vagy 2 szobás,
Használaton kívüli hagyományos és teherautót, rossz akkumulá5104.
1.-2. emeleti lakást vásárolnék.
mosógépet, centrifugát (ros�- tort, hulladék vasat vásárolok.
Készpénzzel fizetek. Érd.: 12 óra 60 literes Lehel hűtő 5000Ft- szat is) és kézzel hímzett terítő- Házhoz megyek. Tel.: 06-20/958Kazincbarcika, Egressy tér 2.
ért eladó. Érd.: 12 óra után. Tel.:
után. Tel.: 06-20/992-6215.
(Mozi mellett)
ket vásárolok. Érd.: 06-20/593- 6233.
06-20/992-6215.
06-70/315-34-86
Ü z l e t h e ly i s é g
6999.
Gyűjtő, szakképzett műtárgyEladó használt szekrénysor, 3 dbKazincbarcikán,
forgalmas
• Videós ingatlan közvetítés
becsüs magas áron vásárol
os.
Ár:
20E
Ft.
Tel.:
06-70/204Autóbontóba
vásárolok
kele(2% közvetítési díj)
helyen (26-os főút MOL kút
régiséget, bútort, festményt,
ti-nyugati
autókat
5-30
Ft/
7321.
• Adás-vételi szerződés készítése
mellett) kialakított hamburgeporcelánt, ezüsttárgyakat,
• Teljeskörű CSOK és
kg áron, elszállítással. Tel.:
hagyatékot. Tel.: 06-46/348res üzlethelyiség kiadó. Iá.: 70E Eladó megkímélt állapotú, ágyaz- 06-30/219-2182.
hitelügyintézés
• Devizahiteleseknek tanácsadás
436, 06-20/388-7997.
Ft/hó+rezsi+3 havi kaució. Tel.: ható kanapé két fotellel és egy
puffal. 55E Ft. Tel.: 06-30/662- Vásárolok személyautót, teher06-30/340-8771.
Fő téren 4. emeleti 2 szobás
S z o l g á ltatá s t k í 6144.
igényesen felújított légkondis
autót, segédmotor kerékpárt,
Üzlethelyiség kiadó! Kazincnál
lakás eladó!
barcika
legfrekventáltabb Eladó 4 kapatagos Marci rotációs akkumulátort, vashulladékot,
Tel.: 06-70/315-3486
Idősek Házában meghitt csarészén 4 helyiséges, utcai kapa, Honda motorral: 90.000 Ft. dunnát, párnát, kábeleket. Tel.:
ládi környezetben idősek gonbejárattal. Irodának is kiváló- Tel.: 06-30/943-9631.
Mátyás király úton
dozását vállaljuk, korrekt áron.
an alkalmas. Tel.: 06-70/371- Eladó E514-es kombájn, rendfel- 06-20/616-6306.
Tel.: 06-20/551-3510.
1+2 félszobás 2. emeleti
7297.
szedő adapterrel, vontatott tár- Személyautókat és vashulladétehermentes, üres lakás eladó!
csa, ekék, vetőgépek, vegysze- kot vásárolok. Tel.: 06-70/555- Használt és működésképtelen
Garázs
Tel.: 06-70/315-34-86
rező, rendsodró, borospincék, 1262.
háztartási gépeket vásárolunk,
Garázs kiadó az autóbusz végMTZ motorok, kerekek, hátsó
Azonnali készpénz ﬁzetéssel
állomásnál. Tel.: 06-30/915- féltengely, önindítók, hízók. Tel.: Akármilyen vas, fém hulladé- javítunk. Házhoz megyünk, hétvásárolunk lakásokat
7032.
Kazincbarcikán!
06-20/408-7301, 06-20/938- kot vásárolok. Tel.: 06-70/534- végén is. Ár: helyszíni értékbecsTel.: 06-70/315-34-86
5971.
léssel. Tel.: 06-30/894-0340.
Alsóvárosin garázs eladó. Vil- 3410.
lany, akna, új tető. Iá.: 700E Ft.
Kazincbarcikán, Építők útján, Tel.: 06-20/983-4165.
újszerű állapotban lévő, földszinAutó
ti, 2 szobás lakás, 5,6M Ft eladó.
Renault Megane Scenic 1.9 TDI
HOGY ÖN KÖNNYEBBEN TÚLADJON RAJTA….
Érd.: 06-20/430-9976.
1997-es évjárat, sok extrával
Veres dűlőben 220nöl telek és
rajta egy 7x4 méteres hétvégi házzal eladó. Áram van. Érd.:
06-48/310-366 telefonszámon
lehet.

448501

Múcsonyban, Kazincbarcikához közel, családi ház eladó. 2
önálló lakóépület, szerelőaknás
garázs, több melléképület. Érd.:
06-20/314-8444.

MOST TÖBBET NYÚJTUNK,

Május 1 út 10. szám alatti, 4.
emeleti, 2+1/2 szobás, 57m2es, gázos lakás eladó. 4,5M Ft.
Érd.: 06-20/982-2687.
Kazincbarcikán azonnal beköltözhető, kis rezsijű, laminált
padlós, nagy erkélyes, Patak úti
garzon eladó. Tel.: 06-30/5658945.
Sajószentpéter központjában,
a Semmelweis úton, 4. emeleti, felújított, egyedi fűtésű, 2+fél
szobás, 2 db klímával felszerelt
lakás eladó. Iá.: 7,5M Ft. Tel.:
06-20/209-3623.

(klíma, elektromos ablak, közp.
zár, ülésfűtés) téli-nyári kerékgarnitúrával, friss műszakival,
szép állapotban eladó. Irányár:
490.000 Ft. Érd: 06-20/2560488.

Á l l at
Tyúkvásár! ARANYOSI tyúkvásár 1 éves Vörös Tojó Tyúk,
szép tollasak 600Ft/db. INGYENES házhoz szállítás! Tel.:
06-30/757-6057.

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

Növény
Kockabálás lucerna, réti széna, szalma, zab eladó. Tel.:
06-20/917-1973, 06-20/5914995.

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!
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Szuper ügyek

Csapongó időjárás.

A meteorológusok szerint továbbra sem
lehetünk biztosak abban, hogy eltehetjük-e a téli kabátot. Ugyanúgy lehet
számítani a közeljövőben hóesésre, mint melegebb, napsütötte délelőttökre.
Jellemzően este fog fagyni, míg, az elmúlt időszakhoz képest, szárazabb, de
hűvösebb nappalokra számíthatunk. Ennek megfelelően a hőmérő higanyszála a mínusz nyolc és a plusz hat celziuszfok között fog ingázni.

Átalakulás a Kazincbarcikai Ördögök SE-ben
■ Új vezetőséggel vág

biztos hátteret, a kiegyensú- elnökség tagja. A férfi szak-

A 2017-es esztendő egyértelműen a fejlődés jegyében telt el az idén fennállásának 25. évfordulóját
ünneplő egyesületnek, mely
jelenleg három szakosztálylyal dolgozik.
A klub célja felívelő pályára állítani az Ördögöket,
mely mögé egy komoly stratégiai terv és lelkes szakemberek kellenek. Így a klub
átalakította, és a célokhoz
igazította vezetését, hogy
mind humán oldalról, mint
sportszakmai tekintetben
ütősek legyenek.
Az elnök továbbra is
Bozsik György, az ügyvezető pedig Szatmári Gergő lesz, akik garantálják a

tak Molnár Gábor személyében, aki elsősorban példaképe lehet a jövő sportolóinak.
Az új elnökségben a sportszakmai igazgató Viszlai István lett, aki óriási tapasztalattal bír a diák-, tömeg- és
versenysport területén. A
jelenleg futó és új projektek megfelelő gondozása a
titkár, Fábián Zoltán munkaköre, klub marketing és
kommunikációs tevékenysége egy új elnökségi tag,
Göndör Judit feladata lesz.
Az egyesület amellett, hogy
hamarosan elindítja egyedülálló sportprogramját,
egy új szakágat is bevezet,
így Demeter Zsuzsa futsal
női szakágvezetőként lett az

neki az évnek a város lyozott és stabil működést. ágért és az utánpótlásért tolegdinamikusabban fej- Alelnöknek egy olyan fiatal, vábbra is Badalik Szabolcs
agilis labdarúgót választot- felel. Bodnár László neve is
lődő sportklubja.

Sportoljunk télen is!

■ A medvéknél a tél a

zsírvesztésről és a hibernációról szól. Azoknál viszont, akik nem alszanak
téli álmot, és mellé még
a karácsonyt is ünneplik,
nem a testsúlyvesztés jelenti a problémát.
Télen bizony hajlamosak
vagyunk elhanyagolni a mozgást. Nem teszünk fölösleges sétákat, busszal, kocsival megyünk mindenhová,
a rövidebb úton sétáltatjuk
a kutyát, és a bicikli is használatlanul porosodik. Ennek
következtében télen nagyon
keveset, vagy egyáltalán nem
sportolunk. Azonban a jó idő
beköszöntével a napsütés, a
vízpartok, a hűvös erdei utak
önmagukban is vonzerőt gyakorolnak, és arra késztetnek
bennünket, hogy mozogjunk,
kapcsolódjunk ki a szabadban. Az ilyesmi viszont nem
megy egyik napról a másikra,
még ha az időjárás képes is a
télből tavaszt csinálni pillanatok alatt. Ha van hó is, megsokszorozódnak a téli mozgás lehetőségei: lehet síelni,
szánkózni, korcsolyázni, havas tájakon túrázni. Ilyenkor
szervezetünk a hideg levegő
és a mozgás hatására több hőt
termel, a mozgás tehát szó
szerint felmelegíti a testet és a
lelket. Olyan érzést élhetünk
át télen, amilyet egyetlen évszakban sem. Sajnos azonban a hó fogyó eszköz, nem
áll el túl sokáig ahhoz, hogy
biztosítsa a kellő fittséget.
Eheti körkérdésünkben arra
kerestük a választ, hogy milyen sportolási fajtákkal lehet

távol tartani leginkább a téli
álmatagságot.

Gergő (24)
Ha tél, akkor snowboard.
Minden télen csinálunk egy
szlovákiai túrát, ahol kiélhetjük a csúszkálás utáni
vágyunkat. Persze ez még
önmagában kevés lenne ahhoz, hogy fitt maradjak, így
olyan sportokat szoktam űzni, amiket otthon is végezhetek. Decemberben például jógázni tanultam, ami
sokkal izgalmasabb, mint
ahogy azt előre gondolná az
ember.

Réka (37)
Én télen se pihenek, hiszen van egy kutyusom, aki
tesz róla, hogy mozgásban
legyek. Hiába keverék, úgy
igényli a sétát és a futást,
mint egy vizsla. Szóval télen-nyáron tartanom kell
vele a lépést. Napi 2-3 órát
sétálunk, és labdázunk a kutyafuttatóknál. Ezt a módszert bárkinek tudom ajánlani, aki mozgáshiányban
szenved!

Anita (34)
Én konditerembe járok,
mert a súlyzós edzésben hiszek. Kevés olyan torna volt
annyira hatásos, hogy felvegye egyáltalán a versenyt a
konditeremmel, de azok meg
sok időt vettek el az életemből. Az edzés napi másfél
óra, és heti négyszer járok.
Lehet bármilyen évszak, én
jól érzem magam a bőrömben.
SZI - BM

ismerősen cseng sportberkekben, a 46-szoros magyar
válogatott labdarúgó a felnőtt futsalcsapat tagja, és
tapasztalataival, valamint
kapcsolatrendszerével segíti a jövőben a Kazincbarcikai Ördögök Sportegyesület munkáját. A klub mellett
továbbra is teljes mellszélességgel dolgozik a Common
Fountain Kulturális-, Sportés Oktató Nonprofit Kft.,
hiszen a következő évek
infrastrukturális és egyéb
fejlesztései komoly háttérmunkát, átgondolt döntéseket és stabil hátteret
igényelnek.
Forrás: Borsod-Média
Ügynökség

Téli egészség: ételbe zárt vitaminok

■ A téli időszakban

kevesebb gyümölcs terem, és úgy alapból kevesebb vitamint veszünk magunkhoz. Éppen ezért fontos a tudatos táplálkozás,
hogy egészségben kihúzzuk tavaszig.
Sokan azt állítják, hogy a
túlzott C-vitamin fogyasztás káros a szervezetre. A
C-vitamin felfedezéséért Nobel-díjjal kitüntetett SzentGyörgyi Albert élete során
napi 1000 milligrammot szedett a vitaminból, idősebb
korában, valamint betegség
idején az adagot 8-9000 milligrammra növelte. Emellett
más példák is tanúskodnak
arról, hogy jóból lehet, hogy
megárt a sok, de vitaminból nem. Legfeljebb a vesénk
szűrőrendszerén keresztül
távozik a testünkből.
Persze nem csak tabletták
útján vehetjük magunkhoz a

kellő mennyiséget, a helyes
táplálkozás legalább ugyanilyen fontos. Télen pedig még
fontosabb, hiszen a hideg, a
sok ledolgozatlan zsír és a
vitaminhiány mind hozzájárulnak ahhoz, hogy tavaszszal olyanok legyünk, mint
a telihold: kerekek és sápatagok. Fogyasszunk olajos
magvakat, amik a B1 vitaminért felelősek! A B1-vitamin az idegrendszerre gyakorolt kedvező hatása révén
segít a levertség és a stressz
leküzdésében. Ha az A vitaminszintünk alacsony, sok

tojás, spenót, sárgarépa fogyasztásával tölthetjük fel
raktárainkat. A B6 vitamin
pedig máj, tejtermékek, száraz hüvelyesek, élesztő, tojássárgája, és kukorica fogyasztásával pótolható! Ez
főleg akkor fontos, ha a téli
időszakban diétába fogunk,
hiszen az alacsony B6 szint
károsan hathat a szív- és érrendszer, valamint az idegrendszer optimális működésére. Figyeljünk tehát arra,
hogy mi kerül a tányérra, és
ne csak a desszertből szedjünk duplán!
SZI
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Cégcsoportunk Németországba
(Rostock LIEBHERR) gyakorlott,
érvényes minősítéssel rendelkező
(pozíciók: PF, PC, PD) MAG (CO2)
hegesztőket keres, ipari daruk
gyártásához (próbamunka a helyszínen). NÉMET NYELV SZÜKSÉ447985

GES, kollektív német szerződéssel, bérezés német alkalmazottként. Jelentkezésüket emailen

Költöztetést vállalok. Elszállítom lim-lomját. Akár hétvégén is. Hívjon bátran! Tel.:
06-70/327-4629.

várjuk office@examont.eu, tel.

Állás

ból, szerelmi kötés, átok, rontás

levétele, telefonon is. 46/353- MAREX festékáruházba kereske518, 20/247-4058.
delmi végzettséggel, bolti eladót
felveszünk. Jelentkezni szeméTerhessé vált cégét megvásárollyesen, önéletrajzzal az üzletben.
juk! Magas tagi kölcsön, magas
Kazincbarcika, Széchényi út 87.
házipénztár előnyben! Tel.:
Kerékpárral rendelkező hírlap
06-30/345-4724.
kézbesítőt keresünk KazincA Cserepes lemeztetők készí- barcikán a város területétése akár bontás nélkül a palá- re és Herbolyára is, kora reggeli munkavégzésre. Nyugdíra is. Palatetők átfedése bitu- jasok, rokkant nyugdíjasok
menes zsindellyel. Lapostetők jelentkezését is várjuk. Érd.:
06-30/919-1085, 06-30/817hő- és vízszigetelése. Csator0345.
názás, kéményrakás. Ingyen
árajánlat! Év eleji kedvezmé- Megbízható traktorost keresünk
nyek! www.lackoteto.5mp.eu gyümölcsösbe, Gyöngyös térségében. Állandó munka, bizTel.: 06-70/591-9739
tos megélhetés, útiköltség téríO k tatá s
tés, szállás lehetőség. Tel.:
Dajka és gyógypedagógi- 06-20/9356-969.
ai
asszisztens
tanfolyam Víz- fűtésszerelő szakmunkásoindul Kazincbarcikán részlet- kat keresünk Budapesti, külföldi
fizetéssel. Tel.: 06-30/637- munkavégzésre. Utazás, szállás
4083, 06-46/321-694 Eng.sz.: biztosított. Bér, megegyezés szeE-000452/2014.
rint. Tel.: 06-20/842-0177.

Ha keretes hirdetést szeretne
feladni, keresse munkatársunkat
a lenti elérhetőségek bármelyikén!

Rostás Szabolcs
Médiareferens
Szuperinfó Média Kft.
3700 Kazincbarcika, Egressy Béni út 22.
0620/238-52-88
szabolcs.rostas@szuperinfo.hu

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: 2018/7. 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

A Jégvirág Kft az alábbi munkakörbe keres munkavállalót: MOZGÓ ÁRUS. Bérezés: jutalékos
rendszerben. Elvárások: érvényes B kategóriás jogosítvány,
érvényes tüdőszűrő, egészségügyi kiskönyv, kereskedelmi végzettség előny, de nem feltétel. –
TISZTASÁG FELELŐS MUNKATÁRS. Jelentkezés személyesen
a Jégvirág Kft.-nél (3700 Kazincbarcika, Szent I. tér 6.).
Budapesti munkahelyre álpadló szereléshez (betanított munka) kiemelt bérezéssel dolgozókat
keresünk. szállás utazás térítve.
Tel.: 06-20/970-9656.
Mosonmagyaróvári munkahelyre
szerkezetlakatosokat, hegesztőket felveszünk. Szállás ingyenes,
utazást térítünk. Tel.: 06-20/9493036.
Budapesti munkalehetőség lakatosoknak, hegesztőknek szállással, utazással, 1300Ft-os órabérrel. Tel.: 06-30/959-1491,
wivien8@gmail.com.

448478

Jóslás magyar és cigány kártyá-

448483

448398

sz.: +4369913771999.

Külföldi munkavégzésre keresünk
villanyszerelőket, segédmunkáso-

Kazincbarcikai
zöldségesbe keresünk azonnali kezdéssel eladót. Jelentkezni a
zoldsegeskbarcika@gmail.com
e-mail címen lehet.

kat. Nyelvtudás nem szükséges.

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

szerelőket, hegesztőket (ív, láng,

Cégcsoportunk keres hos�szú távú munkára szakembereket a következő munkakörökben
Ausztria területére (Voralberg):
ipari fényező (Airless), Víz-gázfűtés-szaniter szerelő, légtechnikai szerelő, hidegburkoló, villanyszerelő, autószerelő, karos�szérialakatos, CNC gépszerelő, asztalos, nyílászáró beépítő.
NÉMET NYELV SZÜKSÉGES (előny
autó+jogosítvány), kollektív osztrák szerződéssel, bérezés osztrák
alkalmazottként. Jelentkezésüket
emailen várjuk office@examont.
eu, tel.sz.: +4369913771999.

kezés: 06-30/520-1610.

Jelentkezni: toborzasbuszsz@
gmail.com.

Víz-, gáz-, fűtésszerelőket, csőés AWI) és segédmunkásokat
keres budapesti központú épületgépész cég hosszútávra, versenyképes jövedelemmel. Jelent-

25 év alatti autószerelő végzettségű munkatársat keresünk. Tel.:
06-70/365-4776.

Vegyes
KULTÚR KUCKÓ Szemere Bertalan tér 11. Teljes körű szerencsejáték fogadás. ÁLLANDÓ
AKCIÓK. TÁTRA TEA és EGRI
JUHÁSZ TESTVÉREK borászatának helyi képviselete. 8 tojásos tészták, legolcsóbb sörök,
borok, édességek. Nyitva tartás: H-P: 7:00-19:00, Szo.:
7:00-18:00, V.: 8:00-18:00.
Nézzen be hozzánk!

N HOROSZKÓP 8. HÉT (2018. február 19-től február 25-ig)
Kos - Sajnos a héten
előfordulhatnak viták, amelyek
veszekedéssé fajulhatnának, ez
pedig teljesen felesleges, ne
akarja minden áron keresztül
vinni, amit gondol. Ön is tudja, megegyezéssel jobb eredményre jut. Az égi
jelek türelemre intik! Az érzelmi kapcsolataira is érdemes odafigyelnie!
Bika - Számítania kell néhány
váratlan, ugyanakkor izgalmas
fordulatra a héten. Mellette
pedig új kapcsolatokra tehet
szert, illetve alakíthat ki a
mindennapokban. Igencsak változatos és
kalandos hét áll Ön előtt. Jó is lesz, ha
most már túlteszi magát a korábbi hetek
nehézségein.
Ikrek - Szívesen mozog emberek között, most még az idegenek sem hozzák zavarba. Mély
beszélgetéseket természetesen továbbra is csak olyanokkal
tud elképzelni, akik már régebb óta
kísérik az útján, de nyitott az új kapcsolatokra is. Éppen annyit mutat magából,
amivel felkeltheti az érdeklődésüket.
Rák - A héten meglehetősen
álmodozó és figyelmetlen lesz.
Teljesen el lesz varázsolva és
emiatt akadhatnak nehézségei.
Gondolatai
cikázhatnak,
miközben minduntalan elvágyódik. Közben nem ártana, ha jobban odafigyelne
környezetére, ugyanis barátainak szüksége lehet a segítségére.

Oroszlán - A héten zöld utat
kap minden tekintetben. Gond
nélkül zakatol majd előre céljai
megvalósításának érdekében.
Szinte érzi, hogy Önre mosolyog a szerencse és most kell véghez vinnie terveit. Ugyanakkor a sors teremthet
olyan helyzeteket, amivel mások megsegítésére buzdítja.
Szűz - A Vénusz a Halak
jegyében áll és kellemesen
kapcsolódik a Szaturnuszhoz.
Ez szerencsés konstelláció a
könnyed szerelmi kapcsolatokhoz. Csütörtökön Újhold lesz, részleges
napfogyatkozással - ez mágikus hatással
lesz Önre, segíti tervei megvalósításában.
Használja ki a kedvező időszakot!
Mérleg - Azt érzi, hogy
zsákutcába került, de közben
ne feledkezzen meg arról,
mennyit tanult eddig. Ha a célt
végül nem is érte el, nem volt
hiábavaló a munka, hiszen számos
tapasztalattal gazdagodott. Ezek birtokában tervezze meg ismét a feladatokat,
mert már látja, hol vannak a buktatók.
Skorpió - Ne veszítse el a
lelkesedését, még akkor se,
ha akadályokba ütközik. Irigyei hamar ráunnak arra,
hogy Önnel foglalkozzanak. A
Vénusz már a Neptunusz uralta Halak
jegyében jár: ha Ön már párkapcsolatban
él, akkor erősödhet a kötelék, ha még
egyedülálló, akkor párt találhat magának.

Nyilas - A hét elején valaki
segítséget kér Öntől és egy
bonyolult ügy kellős közepében
találhatja magát. A véletlen
a segítségére lesz és a bajra
megoldás születik. A Nap jegyet fog váltani a hétvégén. Gondolja át, hogy milyen
dolgok fontosak az Ön számára és ennek
megfelelően tegye a dolgát.
Bak - Régóta halogat egy
feladatot. Lehet, hogy kínos
ügyről van szó, lehet, hogy csak
bonyolult a megoldás, de ha
hozzákezd, kiderül, hogy nem
is olyan borzasztó. Uralkodó bolygója a
Neptunusszal áll kedvezőtlen fényszögben. Vagy hajthatatlanul szerelmes, vagy
a náthától nem lát tisztán.
Vízöntő - Munkatársai, de talán
még főnöke is el lesz kápráztatva a tehetségétől, lenyűgöző
munkateljesítményétől. Még
akár új ötleteiről is meggyőzheti
őket. Érdemes hajtania, mert a hatás és
az eredmény nem marad el. Nem csak
megbecsülés és tisztelet lehet a jutalma,
hanem előléptetés is.
Halak - A Vénusz már átlépett
a Halak jegyébe és a Szaturnusszal kellemes kapcsolatba
fog kerülni. Szerelmi esélyei
megsokszorozódnak. Ha Ön
még egyedülálló, akkor most hosszú távú
párkapcsolatot sikerül majd kialakítania.
Az Újhold a hét közepén nagyon izgalmassá varázsolja ezt az időszakot.
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2018. február 16.

Szuper ügyek

Hobo-koncert. Diósgyőrben, az Ady Endre Művelődési Házban Hobo koncert lesz

február 23-án. Kapunyitás este fél 8-kor. Közreműködik: Póka Egon, Tornóczky Ferenc
és Szakadáti Mátyás. Jegyek kaphatók a Miskolci Kulturális Központ jegyirodájában, az
Ifjúsági Házban, a koncert napján pedig a helyszínen (Árpád út 4.).

Télűzés és tavaszvárás szalmabáb-égetéssel

■ A téltemető népszo- Nagy Lajos, Bükkaranyos
kás igen kedvelt volt
hajdanán vidéken - főleg a falvakban - élőknél. Manapság csak elvétve ápolják e hagyományt, ezeken a helyeken is többnyire télűző
mulatsággá szelídült.

Bükkaranyos azon ritka
települések közé tartozik
megyénkben, ahol életben
maradtak e tradíciók, még
ha nem is a mohácsi sokácok
messze földön híres busójárásának méreteit megidézve. Természetesen a farsangi
szokások köré épült a február 10-i Bükkaranyosi Télűző
Mulatság, amely immár a hatodik volt a sorban. Minden
korosztály megtalálhatta a
számára leginkább vonzó
programot, ételben-italban
sem szűkölködhetett senki.
Íme néhány vélemény.

polgármestere

Szervezőink igazán kitettek magukért, gondoskodtak arról, hogy a szépszámú közönség ne unatkozzon
egy percig sem. Végig karneváli volt a hangulat. Hatodik alkalommal rendeztük meg a a Bükkaranyosi
Télűző Mulatságot, ezen belül a Bükkaranyosi Pálinka
Mustrát, a házi sütemények
viadalát, a házilag készült
savanyúságok és lekvárok
versenyét, melyet ezúttal is
nagy érdeklődés kísért. Közösségépítés szempontjából
is jelentős ez az esemény,
hiszen a falu apraja-nagyja
jelen volt a számukra legszórakoztatóbb programokon.
Sokaknak a legemlékezetesebb pillanatot a szalmabáb
elégetése jelentette, mely
valójában a tél elűzése és a

Fotó: Buzafalvi Győző

szertartásnak, meseszerű
kitalációnak tartom, mint
az idős emberek tapasztalati örökségének. Zaklatott
korunkban már az évszakok
váltakozása sem olyan szabályszerűen következik be,
mint hajdanán, hanem sokkal szeszélyesebben.

K. Béla, 45 éves

tavaszköszöntés, -várás je- fellépők, igazán remek proggyében zajlott.
ramokat állítottak össze a
szervezők, jövőre is eljövök a
B. Katalin, 26 éves
rokonok és a rendezvény maÉn ugyan már nem la- gával ragadó hangulata mikom Bükkaranyoson, de a att. Annak ellenére itt leszek
télűző mulatság jó alkalom a hetedik télűzőn is, hogy
arra, hogy egyúttal meglá- nem hiszek a babonában,
togassam nagymamámékat miszerint a kiszebáb égeés találkozzam régi baráta- tése megszabadít bennünimmal, korábbi iskolatársa- ket minden bútól, bajtól. Ezt
immal. Egymást váltották a inkább csak egy szépséges

A munkatársam csalt ki,
miskolci létemre immár
harmadszor vagyok kint a
bükkaranyosi télűzőn. Élvezem a forgatagot és nagyon
kedvesek, vendégszeretők az
itteni emberek. Tetszett az
iskolások jelmezversenye, a
szerelmespárok Valentin-napi vetélkedője és Balázs Pali
énektudása sem kopott meg.
A szalmabábégetésnek pedig
különleges a varázsa, attól
függetlenül, hogy miként vélekedünk róla. SZI - BGy

Miskolci romantikázási lehetőségek Határidő: 02. 26.

■ Bővült az szja-bevallás

■ Hogy milyen is a ha-

misítatlan miskolci romantika? Van-e egyáltalán ilyesmire lehetősége
a szerelmeseknek? A válasz nagybetűs IGEN.
Ha egy átlagos magyar
embernek, mondjuk a Dunántúlról, Miskolcot emlegetik, valószínűleg még
mindig eszébe ötlik a vasgyár, az ülepedő por vastag
pulóvere, amit téli reggeleken magára húz a város, az
égigérő panelek, az Avas,
vagy a DVTK. Azonban ez
csak az egyik lapja a kockának, hiszen minden Miskolci tudna ezekre a szürke
sztereotípiákra darabonként
minimum tíz színes, egyedi, a városra jellemző dolgot
mondani. Bizony, a vasvárosnak is megvan a romantikája, és mikor lenne ennek
fontosabb szerepe, mint a
szerelmesek ünnepén?

Lezajlott a Valentin-nap,
és Miskolc-szerte párok ezrei húzódtak be a kávézókba, mentek moziba, ültek be
egy finom vacsorára, az országosan is élen jegyzett éttermekbe, vagy hódoltak a
négy fal közé csitulva Cupidónak. Azonban szép számmal akadtak, akik olyan
tipikus miskolci programlehetőségeket választottak,
amelyekre más városokban
nincs lehetőség.
Például az ikonnak számító Avasi kilátóból nézni le a
városra, miközben Zsolnai

porcelánból szürcsöljük a
kávét. Igen, idén már erre is
volt lehetősége a pároknak,
hiszen újra megnyílt a kilátó
étterem része, bár ezúttal kávézóként üzemel. Az elegáns
környezet, a polgári miliő,
a mini szendvicsek, és a lenyűgöző látvány, ami a panorámaüvegeken keresztül
a szemünk elé tárul, már önmagában is elég ahhoz, hogy
megteremtse a romantikus atmoszférát. Mindemellett úgy
láthatjuk Miskolcot, ahogy
csak a legmagasabb fák a környező dombokon.

Persze a romantika sem új
keletű dolog, és mi lehetne romantikusabb a lovagkor intrikával fűszerezett szerelmi
románcainál? Aki ilyen élményre vágyott, a Diósgyőri
várban találhatta meg a számítását. Bár a Valentin-napot kicsit meg kellett előzni
ehhez, hiszen február 11-én
tartott előadást a várban Lovász Emese és Pászk Norbert.
Lovász Emese régész azokról
a középkori, viharos szenvedéllyel átitatott szerelmes történetekről mesélt, amelyek
a vár falain belül teljesedtek
be. Pászk Norbert gyógynövényszakértő pedig a korabeli afrodiziákumokról, gyógyfüvekből nyert bájitalokról,
szerelmi kotyvalékokról mesélt, amelyek szintén a kor
románcainak elengedhetetlen kellékei voltak a hagyomány szerint.
SZI - BM

elkészítési lehetőségeinek
tárháza az egyéni vállalkozók számára, idéntől
már ők is használhatják a
NAV webes kitöltőjét.
Az egyéni vállalkozóknak
február 26-ig kell összeállítaniuk és eljuttatniuk szjabevallásukat a NAV-hoz. Az
egyéni vállalkozónak a 2017es jövedelméről a 17SZJA jelű
bevallásban kell elszámolnia.
A bevallás legkönnyebben a
NAV, tavaly debütált webes kitöltő programjával készíthető
el, idén már az egyéni vállalkozók is használhatják az innovációs díjat nyert internetes felületet. Azokra nem vonatkozik
a február 26-i határidő, akik
2017-ben megszüntették vagy
az év egy részében – de még
december 31-én is – bejelentetten szüneteltették egyéni
vállalkozásukat. Nekik május
22-ig kell bevallásukat benyújtaniuk. A február 26-i bevallási és befizetési határidő az
evás egyéni vállalkozókra és a
katásokra is vonatkozik.
SZI
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Ön már felkészült a tavaszra?

Mi már igen!
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Nálunk megtalálja az idei trend színeit
festékben és tapétákban egyaránt!

.

Telefon: 06 48/412-702

Nyitva tartás:

448864

az

39.
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2018. február 16.

H-P.: 7.00-17.00; Szo.: 7.30-12.00

PUSKÁS JÁNOSNÉ
MEZŐGAZDASÁGI
ÉS KERTÉSZ ÁRUHÁZ

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.

Story... avagy a történetünk

g66=(6=(5(/ė.(7

A mi történetünk nem egyszerű dolog. Dominik gyermekünk SMA 1-es (gerincvelő izomsorvadás) betegségben szenved. Jelenleg már lélegeztető gépen vagyunk. 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 finanszírozni. 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...

/Balatonalmádi panzióban/

Nettó 150.000 Ft

- IL]HWpVLHOĘOHJPLnden hónapban
+pWN|]QDS8.00-16.00 N|]|WWKtYMRQminket:



(0/4, 0/1,
sárga);

06-30/740-0414

EUTR azonosító: AA5954373

06-49/312-251

www.fenyo-panzio.hu

Tel.: 48/3
11-257

448305

H-P: 7.30-16.30 Szo: 8.00-12.00
V: Zárva

Fax: 48/512-223

KENÉZ LAJOS
06-30/644-60-97

448400

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

Kazincbarcikán
26-os
főút Miskolc
mellett
K.barcikán a 26-osa főút
mellett
Miskolc
irányában
irányában
és a Városi
Piaccsarnokban

Előny:
• Kereskedelmi végzettség
Jelentkezés fényképes
önéletrajzzal a
numero1turi@gmail.com
e-mail címen.

KŐMŰVES,
ÁCS,
VILLANYSZERELŐ,
ÉPÜLETGÉPÉSZ
SZERELŐ
Ambíciózus,
tapasztalattal rendelkező,
tervről önállóan dolgozni
képes szakemberek
jelentkezését várjuk,
kiemelt bérezéssel!

Érdeklődni:
Tóth László
06-70/378-45-87
toth.laszlo@diamit.hu

Amit kínálunk:
• Teljes munkaidős,
bejelentett állás
• Azonnali
munkalehetőség
• Stabil vállalati háttér
• Kiszámítható munkaidő
beosztás

• Jó fizikum,
teherbírás

Feladatok ellátása:
• kézi anyagmozgatás
• Koordinálás
• Raktáros feladatok
ellátása

Munkavégzés helye:
Borsod-Abaúj-Zemplén
megye

Elvárások:
• Fizikai munkához való
pozitív hozzáállás

Előny:
• Minimum B kat.
jogosítvány
Munkaidő:
• 08:00-16:00

Jelentkezés:
Fényképes
önéletrajzát küldje a
numero1turi@gmail.com
e-mail címre.

449055

Személyesen megtekinthető,
hivatalos mérés után akár
azonnal elvihető, méteresen
vagy konyhakészre hasogatva.
Szállítást vállalunk 30 km-es
körzetben. Ár: 3000 Ft/q
Érd.:

Elvárások:
• Kereskedelmi
tapasztalat

• Kedves, vásárló orientált
hozzáállás
• Önálló, precíz
munkavégzés
• Terhelhetőség,
megbízhatóság

férfi munkatársat keresünk!

A Diamit Zrt. az alábbi
munkakörbe keres
munkatársakat:

448011

Mezőgazdasági kisgépek, szerszámok
Vetőmagok,
műtrágyák,
Tápok, termények,
állateledelek
dughagyma,
Lovas
felszerelés ekfokhagyma,
, patkók, nyergek
Műtrágya,
növényvédő szer, virágföld
permetezőszerek,
Örökzöldek, díszfa,virágföld!
gyümölcsfák
díszüvegek,
Konténeres rózsa, álló-futó muskátli, egynyári

kiszállítás HÉTVÉGÉN IS!

Amit kínálunk:
• Teljes munkaidős,
bejelentett állás
• Azonnali
munkalehetőség
• Stabil vállalati háttér
• Kiszámítható munkaidő
beosztás
• Forgalmi bónusz

ÁRUPAKOLÓ ÉS RAKTÁROS

Telephelyünkön
cser, tölgy, gyertyán,
akác tűzifa egyaránt
megtalálható.

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

Kínálatunkból:
ól:
Kínálatunkb

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

Miskolcon tûzifa eladó!

MEZŐKÖVESD GYÓGYFÜRDŐN
Kertészeti- és mezőgazdasági bolt

KAVICS
448405

HOMOK

448055

448311
448403

HŰTŐGÉPSZERVIZ

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

.|OFV|Q]pVW-N|]YHWtWpVWHQ Q\LOYiQWDUWiVLV]iP-4./2003.

448474

36 20 336 3803

www.pannonjob.hu

06-30/415-24-28

ÚJ NYITVATARTÁS!
H-P 8-16 ÓRÁIG SZOMBAT 8-12 ÓRÁIG
A VÁROSBAN NÁLUNK VÁLTHATJA
BE A PÉNZÉT LEGKORÁBBAN!
:PiX]RQPaRXZP4VaTbbhÞc"(

állás Kazincbarcikán

- YRQ]y&$)(7(5,$FVRPDJ
- MHOHQOpWLpVWHOMHVtWPpQ\ EyQXV]
- W~OyUDIL]HWpV minden hónapban
HOpUKHWĘIL]HWpV
- PDJDVPĦV]DNSyWOpNRN

448536

9±W`YV_ÅMMP_¹]L[¹YeP

9±W`YV_ÅMMP_¹]L[¹YeP

VALUTA
VÉTELELADÁS

SÓDER

RUHÁZATI ELADÓ

HOpUKHWĘkereset

(FONTOS a közleményben feltüntetni: Dominik adománya)

(0/24, 0/16);

448935

NHUHVQN VESZPRÉMBE

INGYENES SZÁLLÁSSAL

Budapest Bank 10102718-41256600-01004007

-07A=:>4
;9EA7?¦

448416

FESTÉK-HÁZTARTÁSI BOLT
VAKOLAT ÉS
HŐSZIGETELŐ KÖZPONT
TAPÉTA, HUNGAROCELL
SZAKÜZLET

