
KAZINCBARCIKA ÉS KÖRNYÉKE  2018. február 23., XXIX/8. Tel.: 06-20/965-1612

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 08. hét

Lévay emlékév

Meddig tart a tél? Farsangi maskarák. 
Az idén nagy divat volt az 
ovikban a Jégvarázs Elsájának 
öltözni. A Kazincbarcikai 
Összevont Óvodák Mesevár 
Tagóvodájának farsangján a 
Pillangó csoport tagjai közt 
a kalóz, a papagáj, a cica 
és a sárkányos jelmezek is 
hódítottak. A magyar medvék egyönte-

tű: „nem tudom”-mal döntöt-
tek a tavasz ügyét illetően, így 
a meteorológusok kezében a 
döntés./3. oldal

Lévay József még mindig 
élénken él a sajószentpéteri 
köztudatban. A híres költő-
polihisztor halálának száza-
dik évfordulójára emlékévet 
hirdettek./5. oldal

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

HAGYMA ÉS 
BURGONYA VÁSÁR!

2018. március 03-án
(szombaton) 

8 és 12 óra között

Hagyma•   .  .  .  .  66 Ft/kg
Burgonya•   .  .  .  75  Ft/kg

Helye: AGROPARK Kertészet
parkolója (26-os főút mellett Miskolc 
felé, a Műanyag raktáráruház mellett) 

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

díjmentes kiszállás.

VILLANYSZERELÉS!
70/456-3337

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

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

Elvárások:

Amit kínálunk:

  Munkadarabok előírás szerinti  
összeszerelése, forrasztása,

Elektronikai tartozékok tisztítása, kötegelése, 
tesztelése, csomagolása, selejtezése,

Kézi anyagmozgatás (max. 20 kg).

Előny:
Forrasztási tapasztalat és gyakorlat.

Amit kínálunk:
 

 
Erzsébet utalvány,

 

jelentkezes.c@humancentrum.hu 
06 1 877 0902

 Betanított  
munkatársakat

keresünk Budapest, a IV. kerületi 
ipari parkba, egy műszakos elek- 

tronikai összeszerelői feladatokra: 

AWI Hegesztő,
CNC-s, Lakatos,

Fényező
munkatársakat

keresünk veresegyházi munkahelyre

Jelentkezés:
nagy.zita@humancentrum.hu

 vagy 06-70 931-8742

TARGONCÁSOK ÉS
BETANÍTOTT 
MUNKÁSOK

Jelentkezés és további információ: 
miskolc@humancentrum.hu 

vagy 06 46 757 152

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) AA
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100%

BAUMWOLLE

AKCIÓ!
Melle

snadrág

1500 Ft/db-tól
Deréknadrág

1000 Ft/db-tól

Dzseki

1000 Ft/db-tól

Mintabolt elérhetősége: 3700 Kazincbarcika, Bercsényi út 4.

Tel: +36 30 / 519 0330, Nyitva tartás: H-P: 7 -15
00 00

Az ajánlat a készlet erejéig

érvényes!!

Jöjjön el a mintaboltunkba, ahol a legkisebbtől a

legnagyobbig, munkaruhák széles választékát találja!

Készletkisöprési

HELYBEN 
VAGYUNK

2 699 Ft/hó  
A teljes hűségidő 

alatt

100 / 6       
Mbit/s

30 / 3        
Mbit/s

GARANTÁLT 
SÁVSZÉLESSÉG:

100 / 10    
Mbit/s

GARANTÁLT 
SÁVSZÉLESSÉG:

1000 / 250 
Mbit/s

250 / 20    
Mbit/s

150 / 15    
Mbit/s

500 / 25    
Mbit/s

2 399 Ft/hó  
A teljes hűségidő 

alatt

2 199 Ft/hó  
A teljes hűségidő 

alatt

1 999 Ft/hó  
A teljes hűségidő 

alatt

2 999 Ft/hó  
A teljes hűségidő 

alatt

MAXIMÁLIS 
SÁVSZÉLESSÉG:

MAXIMÁLIS 
SÁVSZÉLESSÉG:

MAXIMÁLIS 
SÁVSZÉLESSÉG:

MAXIMÁLIS 
SÁVSZÉLESSÉG:

MAXIMÁLIS 
SÁVSZÉLESSÉG:

G-Force 
1000

Optic-Force 
500

Optic-Force 
250

Optic-Force 
150

Optic-Force 
100

300 / 50   
Mbit/s

GARANTÁLT 
SÁVSZÉLESSÉG:

GARANTÁLT 
SÁVSZÉLESSÉG:

GARANTÁLT 
SÁVSZÉLESSÉG:

60 / 5         
Mbit/s

40 / 4        
Mbit/s

SZÉLESSÁVÚ KORLÁTLAN INTERNET CSOMAGOK WiFi opcióval

Állítsd össze igényed szerint a saját OKOS OTTHON csomagodat

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

Részletek az Ügyfélszolgálaton.

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

AKÁR 200 TV CSATORNA, AMELYBŐL 45 HD MINŐSÉGŰ

VEZETÉKES TELEFON 200 FT HAVI DÍJTÓL

LAKBERENDEZÉS • BÚTOR • LÁMPA
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Kazincbarcika, Építők u. 35-37 Tel.: 0630/5411372, h–p.: 9.00–17.00, szo.: 9.00–12.00

A konzorciumot alkotó munkaadói és munkavállalói érdekképviseletek a GINOP-5.3.4.-16-2017-00028 számú uni-
ós projekt keretében összefogtak a munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése céljából a szerveztek által érin-
tett kiskereskedelmi ágazatban, és a tavaly szeptember 1-jétől folyó szakmai munka újabb szakaszába lépett.
 A szervezetek a program keretében vállalták, hogy önálló oktatási programot készítenek a munkavédelmi képviselők 
részére, hiszen a kiskereskedelemben, különösen a KKV vállalkozások esetében a képzés, valamint a szakmai kiadványok 
biztosítása kiemelten fontos az ismeretanyagok bővítéséhez. A január 31-ig elkészült oktatási tananyag a munkavállalói 
és munkáltatói ismeretek bővítését célozza, a munkavédelemre vonatkozó jogszabályi háttér ismertetése mellett külön 
foglalkozik a munkavédelmi képviselők érdekérvényesítési lehetőségeivel, és magának a munkavédelemnek a megterve-
zésével. A részletes anyag tartalmazza a kiskereskedelemben jellemző munkavégzés veszélyforrásait és a kockázatkezelés 
módját, valamint a kockázat alapú megelőzés feltételeit és lehetőségeit. Az oktatás eredményeképpen, amely a program 
következő szakaszának hangsúlyos része, a konzorciumi partnerek arra számítanak, hogy a kiskereskedelmi ágazatban 
csökkennek a munkahelyi balesetek, és erősödik a munkavédelem javítására vonatkozó párbeszéd a munkáltatók és a 
munkavállalók között.
Az oktatási anyag kidolgozása mellett a konzorciumi partnerek szakmai kiadványokat jelentetnek meg, hogy felkészítsék 
a kereskedelmi ágazat szereplőit az egyes kiemelt feladatok elvégzésére. Ennek keretében az ÁFEOSZ-COOP Szövetség a 
kiskereskedelemben végzett munka egészségi hatásairól jelentet meg kiadványt, amelynek nyomdai változata áprilisra 
várható, a KISOSZ a munkahelyi egészség és biztonság fejlesztésének KKV kézikönyvét adja ki február végéig a kiske-
reskedelmi ágazatban. A KASZ pedig nyolc rövidebb lélegzetű, de speciális témákat tartalmazó kiadvány megjelenését 
biztosítja január és március hónapok között, ezekben foglalkozik az atipikus foglalkoztatás munkavédelmi kérdéseivel, 
a diákmunkával, a munkavédelmi szabályok tekintetében a munkáltatói utasítási joggal és a szakszervezetek szerepé-
vel. Önálló kiadvány foglalkozik az üzemi balesetek, munkabalesetek esetén a munkavállalók tudnivalóival, a foglalkozási 
ártalmak munkakörönként történő kockázatértékelésével, valamint a munkaidő és pihenőidő betartásának foglalkozás-
egészségügyi hatásaival.
A konzorciumi partnerek a szakmai kiadványokat a tagságukat alkotó munkáltatók és munkavállalók részére a program-
ban szereplő szakmai rendezvények során és közvetlenül is biztosítják.

2018.02.05. 
KERESKEDŐK ÉS VENDÉGLÁTÓK ORSZÁGOS 
ÉRDEKKÉPVISELETI SZÖVETSÉGE KISOSZ 

SAJTÓKÖZLEMÉNY
A MUNKAVÁLLALÓI ÉS MUNKAADÓI ÉRDEKKÉPVI-
SELETEK ÖSSZEFOGÁSÁVAL LÉTREJÖTT PROGRAM A 
MUNKAHELYI EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG FEJLESZTÉSE 
CÉLJÁBÓL A KISKERESKEDELMI ÁGAZATBAN ÚJABB MÉR-
FÖLDKÖVÉHEZ ÉRKEZETT. A KONZORCIUMOT ALKOTÓ SZER-
VEZETEK KIFEJLESZTETTÉK A MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐK 
KÉPZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ÖNÁLLÓ OKTATÁSI PROGRAMOT ÉS ELKÉ-
SZÍTETTÉK AZOKAT A SZAKMAI KIADVÁNYOKAT, AMELYEK CÉLJA A MUN-
KÁLTATÓK ÉS MUNKAVÁLLALÓK TÁJÉKOZTATÁSA, ELKÖTELEZETTSÉGÜK JAVÍTÁSA.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

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

Hűtőgépek, klímaberendezések 
javítása, beüzemelése, telepítése

Háztartási gépek javítása

HŰTŐGÉPSZERVIZ

Lapzárta: szerda 
 12:00 óra

Érd.: 06-30/278-4905

Kazincbarcikán a 26-os főút mellett kiadó 
600 m2-es  - zárható, fűthető, raktárként is 
használható ipari ingatlan külső térfi gyelő 

rendszerrel  630 Ft +ÁFA/m2/hó + rezsi áron.

Az ár irányár. Az épület igény és megegyezés 
szerint átalakítható.
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SÓDER
(0/24, 0/16);

 HOMOK
 (0/4, 0/1, sárga); 

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

kiszállítás 
HÉTVÉGÉN IS!

06-30/415-24-28
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Sajó kupa. Február 11-én rendezték meg a Sajó Kupa elnevezé-
sű, gyerekek és ifjúsági versenyzők számára megrendezett országos 
karate versenyt, ahol a Sajószentpéteri Karate Klub versenyzői nagy-
szerű eredményeket értek el. A csapat négy első, egy második, és két 
harmadik helyezést hozott össze különböző súlycsoportokban. 

A magyar medvék egy- ■
öntetű: „nem tudom”- 
mal döntöttek a tavasz 
ügyét illetően. 

Nem ritka a népi meteoro-
lógiában, hogy az időjóslást a 
természetben látott megfigye-
lésekhez kötik. Ilyen például 
az állatok viselkedése. A fecs-
kék röptükkel is megtudják 
jósolni az esőt, a népi mondás 
szerint, ha alacsonyan száll-
nak. Ennek van egy tudomá-
nyos magyarázata is. Mivel 
az eső előtt párás, nagy nyo-
mású levegő a jellemző, ez a 
rovarokat a felszín közelébe 
kényszeríti, így a velük táp-
lálkozó fecskék is alacsonyan 
fognak szállni. Ugyanezért 
lehet esőcsináló jel a tömött 
felhőkben bandázó szúnyo-
gok raja is, amely a földfel-
szín közelében lebeg, mint a 
hajnali köd.

Mi azonban arra vagyunk 
kíváncsiak, vajon meddig 
tart még a tél. Vagy minek is 
nevezzük ezt az időszakot, 
amikor az égből hó esik, de 
a talaj olyan meleg, hogy le-
érve a pelyhek máris latyak 
formátumra konvertálódnak. 
Vajon melyik állat jósolja meg 

ennek a hímnős, se ilyen, se 
olyan időszaknak a végét?

Amerikában szokás a mor-
motákra hallgatni, ahogy azt 
az egyik legkiválóbb komé-
diás, Bill Murry filmjéből, 
az Idétlen időkig című klasz-
szikus-
ból már 
tudhat-
juk. Bár 
l e h e t , 
n e m 
gondol-
n á n k , 
de  a 
film va-
lós alapokból építkezik: a 
benne szereplő időjós mor-
mota,  Punxsutawney Phil va-
lóban létezik, és tényleg cso-
dájára járnak februárban. A 
hiedelem ugyanis az, hogy ha 
a mormota meglátja az árnyé-
kát, akkor megijed, vissza-
bújik a lyukába, ami annyit 
tesz, hogy még hat hétig várat 
magára a tavasz. Idén pedig 
a jó öreg Phil bizony talál-
kozott az árnyékával, így az 
USA-ban még egy ideig köte-
lező kiegészítő lesz a sapka 
és a sál. 

De mi a helyzet hazánk-
ban? Mi a mormota helyett 

a medvék jóstehetségében 
hiszünk, de a sztori veleje 
lényegében megegyezik a 
nyugati változattal: Február 
2-án, minden évben előbújik 
a medve a barlangjából, hogy 
körbenézzen, és megállapít-

sa, med-
dig tart 
még a 
tél. Ha 
ugyanis 
a maci a 
szabad-
ba érve 
meglát-
ja az ár-

nyékát, azaz napsütés fogad-
ja, zsörtölődve visszabújik, 
és 40 napig elő sem dugja az 
orrát, mert még hosszú, ke-
mény télre kell számítani. Ha 
viszont borús, ködös, téli idő 
fogadja, erőt vesz magán és 
kint marad, mert hamarosan 
itt a tavasz.

Nos, a legközelebbi állat-
parkban Miskolcon a két he-
lyi mackó, Dorka és Borka 
azt jósolták, hogy lassan vé-
ge a télnek. Nem látták meg 
az árnyékukat, így, ha hinni 
lehet a néphagyománynak, 
már nem sokat kell várnunk 
a jobb időre.

Ezzel szemben Budapes-
ten, ahol külön mackó-fesz-
tivált is szerveznek az ese-
mény apropójából, több száz 
óvodás és kisiskolás szeme 
láttára bújt vissza a mackó a 
barlangjába. A két kamcsat-
kai medve, Tibor és Romulus 
a napsütésben annak rendje 
és módja szerint árnyékot ve-
tett, ami szerint még hosszú 
télre számíthatunk. 

Úgy gondoltuk tehát, hogy 
a Nyíregyházi Állatkert bun-
dás időjósai fogják eldönte-
ni a vitát, de csalódnunk 
kellett. 

„Állatparkunk medvéi a 
tartós havazás előtt decem-
berben kezdték meg téli ál-
mukat a saját maguk ásta 3 
méter széles 1 méter magas 
üregben, s a néphagyomány-
nak fittyet hányva ma sem 
bújtak elő barlangjukból, 
így idén a jóslásuk is elma-
rad.” – közölte az eseménnyel 
kapcsolatban az állatkert.  
Az eredmény tehát ingatag: 
egy igen, egy nem, egy tar-
tózkodás. Így pedig nem cso-
da, hogy a tél sem tudja el-
dönteni, hogy menjen, vagy 
maradjon. 

SZI - BM

Az idén befuccsolt a bundás meteorológia

Sajószentpéteren a Kris- ■
tály étterem neve már-már 
fogalom, hiszen manapság 
ritka, hogy egy intézmény 
több, mint harminc éven 
keresztül legyen jelen egy 
város életében.  

Azonban ne gondoljuk, 
hogy változatlan minőségben 
látja el a közétkeztetésben be-
töltött szerepét az étterem. 
Az épület, melynek átadására 
1986-ban került sor, több tu-
lajváltáson is túl van már. Je-
lenleg a Sajószentpéteri Köz-
étkeztetési Nonprofit Kft.-nek 
a székhelye. 

Konyháján napont 1045 

adag étel készül, melyek nagy 
része az általános iskola tag-
intézményeinek asztalaira ke-
rül. Természetesen minőségi 
elvárások egész sorának kell 
megfelelni, ami nem 
kis kihívás 
elé állítja 
magát az 
épületet is. 
Éppen ezért 
fontos, hogy 
pályázati pénz-
ből modernizálják a konyhát, 
amely megnyitásától 2010-ig 
semmilyen fejlesztésen nem 
esett át. A hőszigetelés, a szí-
nezés, és egyéb esztétikai 

jellegű felújítások már meg-
valósultak, de számos ége-
tő probléma vár még az ét-
terem vezetésére, amelyet a 
202 millió forintos pályáza-
ti ösz- szegből kívánnak 

orvosolni. 
A jövőben 

megtörténik az 
egészséges, kor-

szerű táplálkozást 
szolgáló konyha-
technológiai fej-

lesztések végrehajtása, a di-
étás konyha kialakítása, az 
elektromos hálózat korszerű-
sítése, az ivóvíz- és szenny-
vízhálózat korszerűsítése, a 

fűtésrendszer korszerűsíté-
se, modernizációja, a hűtő-
kamra kialakítása, a nyílás-
zárók cseréje, a burkolatok 
cseréje, a fal és egyéb felüle-
tek festése, a szellőzőrend-
szer kialakítása és az épü-
let akadálymentesítése. A 
munkálatok március és au-
gusztus között zajlanak majd 
előreláthatóan.

Az éttermi épület moder-
nizálásának hála, a kiadott 
ételek biztosan megfelelnek 
majd a legmagasabb elvárá-
soknak is. Mert nem mind-
egy, mi kerül az asztalra. 

SZI - BM

Még csillogóbb lesz a Kristály
Annyi éves vagy, amilyen álla-
potú a gerinced, szokta mondo-
gatni a barátnőm, aki Malajziá-
ban él, ashtanga jóga oktató és 
nem mellesleg világutazó. Per-
sze, nyugtáztam neki sokszor a 
levelezésünk során, közben arra 
gondoltam: nem áldhatott meg 
mindenkit a sors olyan hajlékony-
sággal, mint őt. Itt fáj, ott fáj pa-
naszkodásaimra mindig az volt a 
válasza: kezdj el újra jógázni. 
Azt hiszem, nem én vagyok az 
egyetlen, aki elméletben ponto-
san tudja mi a jó számára, csak 
éppen a gyakorlatban pont nem 
azt csinálja. Szeretem a zumbát, 
olykor futkározok is, de nem 
akartam meghallani azt, a test-
nek nyújtásra is szüksége van. 
Nem akartam meghallani a múlt 
hétig.
Ugyanis, a sors, mint mindig, 
amikor az ember megy a maga 
feje után, és bezárja a fülét az in-
tések előtt, közbeszólt. Méghoz-
zá nagyon drasztikusan. Éppen 
nagyon sietősre kellett vennem 
az egyik reggelt, amikor a haris-
nyanadrágom cibálása közben 
azon járt az eszem, lehet még-
is egy harisnya gyároshoz kel-
lett volna férjhez mennem, mert 
többnyire még a magasabb den 
számúak is csak egyszer haszná-
latosak, megállt számomra a vi-
lág. Nem tudtam kiegyenesedni. 
És őrülten fájt.
A Maslow piramis aljára estem 
vissza, az önmegvalósításból a 
test épen tartásába. És van az 
a fájdalom, ami annyira elvisel-
hetetlen, hogy csak nevetni lehet 
rajta. A bénázáson, a trükkökön, 
hogy a napi életet hogyan vigyük 
tovább. Van egy szerencsés tulaj-
donságom, amikor beteg leszek. 
Kioldódik bennem az azonnali 
életösztön, a gyorsan meg fo-
gok gyógyulni hite. Az influenza 
második napján is, amikor már 
ki bírok kecmeregni az ágyból, 
képes vagyok nekiállni porszí-
vózni, rendet rakni. Most sem 
hazudtoltam meg magam.
A szerkesztőségben nem én va-
gyok az egyetlen, akinek moz-
gásszervi problémája van. Nem 
véletlen persze, hiszen a magyar 
társadalom előkelő helyen áll a 
mozgásszervi megbetegedések-
ben. Egy kollégámnak köszönhe-
tem, hogy eljutottam egy shaolin 
mozgásterapeutához Miskolcon, 
Dávid Józsefhez, aki csodát tett. 
Felszabadította a gerincemet, 
amit akkor éppen százévesnek 
éreztem. És újra elmondta azokat 
a tanácsokat, amit kívülről fújok, 
de mégsem tettem meg.
A múlt hét csütörtök lett az új 
év első napja számomra. A jógát 
nem felejti el a test. És előjöttek 
a pozitív gondolatok is. Hogy ez 
nem hajlékonysági verseny, ha-
nem egy apró lépésekben előre 
haladó munka az egészségért. 

SZI – Maros Éva

RÚZS

Új élet 

Szuper ügyek
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Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 

HAJAGOS BÉLA
nyugalmazott főiskolai tanár

az Irinyi János Vegyipari Technikum és
a Felsőfokú Vegyipari Gépészeti Technikum alapító

tanára folyó év január 29-én, életének 86. évében elhunyt.
Hamvasztás utáni búcsúztatója február 26-án, 15 órakor lesz a 

kazincbarcikai Szent Család templomban.
   A gyászoló család 

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• 

Azonnali készpénz fizetéssel
vásárolunk lakásokat 

Kazincbarcikán!
Tel.: 06-70/315-34-86
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Bánrévén (közvetlenül  a 
Szlovák  határ  mellett)  csen-
des  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 + cserép-
kályha, a meleg víz ellátásáról 
gázbojler gondoskodik.  Irány-
ár:  3,4 M  Ft.  Érdeklődni  hét-
köznap 17 óra után, hétvégén 
egész nap a 06-20/260-9517 
telefonszámon  lehet.  Ingatla-
nosok kíméljenek!

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

Múcsonyban kétszintes  csalá-
di ház eladó, kazincbarcikai cse-
re  is  érdekel.  Ár:  11M  Ft.  Érd.: 
06-48/403-802,  06-30/898-
2423

eladó Encsen egy 240 m2-es, 4 
szobás, szintes családi ház gyö-
nyörű zöldövezeti telekkel. Irányár: 
14,9 M Ft. Érdeklődni: 06-30/535-
7946 számon.

Hejőcsabán a Hejő utcában eladó 
egy 100 nm, betonblokk és  tég-
la építésű, 2 szoba konyha, nyá-
ri  konyha, kamrából álló családi 
ház  1270  nm  telken,  több  mel-
léképülettel.  Ár:  9,8  M  Ft.  Tel: 
06-70/701-2271.

Hejőcsabán az Egri utcában eladó 
egy tégla építésű, 2 szintes, 6 szo-
ba + étkező + nappalis, 3 gará-
zsos, jó állapotú, szigetelt családi 
ház 890 nm telken. Ár: 24,9 M Ft. 
Tel: 06-70/701-2271.

Miskolc, Testvériség  u.  110 
nm-es,  összkomfortos  (közpon-
ti fűtés+gázkazán), kertes csalá-
di ház+udvarban 35nm-es szoba-
konyha-fürdőszobás  kis  házzal, 
670  nm-es  telken  eladó.  Tel.: 
06-70/202-5337.

Parasznya csendes  utcájában 
1332 m2 telken 90 m2, 3 szobás, 
tégla, cseréptetős ház eladó. Műa 
nyílászárók,  laminált parketta, új 
csatorna, GÁZCIRKÓ fűtés, kony-
ha-fürdő  befejezésre  vár,  szom-
szédban  új  házak.  Ár:  7,9 M  Ft. 
Tel.: 06-30/227-2273.

Pozsonyi úton a belvároshoz közel 
eladó egy 334 m2 telekkel és 98 
m2 alapterülettel rendelkező, 3 és 
félszobás,  tégla  építésű  családi 
ház. Irányár: 14,9 M Ft. Érdeklőd-
ni a 06-30/535-7946 számon.

sajóecseg főutcáján 3500 m2-es 
telek 40 m2-es családi házzal, mel-
léképületekkel eladó. Építkezésre 
kiválóan alkalmas, 22 m utcafront, 
159 m hosszú. Miskolci jó helyen 
lévő  lakást, családi házat,  telket 
beszámítunk. Ár: 9,99 M Ft. Tel.: 
06-30/227-2273.

sajólád, Dózsa György úton teher-
mentes,  azonnal  költözhető,  jó 
állapotú,  115  nm-es,  3  szobás, 
tégla építésű, gázkonvektor fűté-
sű családi ház eladó 720 nm-es 
telken pincével, melléképületek-
kel. Ár: 6,3 M Ft. Tel: 06-70/701-
2271.

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

szirma csendes zöldövezeti részén 
az Új élet utcában eladó egy 3 szo-
bás, 117 nm, tégla építésű családi 
ház 1350 nm telken, garázzsal, 70 
db fiatal vegyes gyümölcsfával. Ár: 
13 M Ft. Tel: 06-70/701-2271.

szirma elején  csendes  utcában 
600 m2-es  telken 140 m2-es, 5 
szobás, 2  fürdőszobás, 2 szintes 
FELÚJÍTANDÓ családi ház eladó. 
Ár:  13,9 M  Ft.  Tel.:  06-30/227-
2273.

l a k á s e l a d á s 

kazincbarcikán, Építők  útján, 
újszerű állapotban lévő, földszin-
ti, 2 szobás lakás, 5,6M Ft eladó. 
Érd.: 06-20/430-9976.

a Május 1 úton eladó egy 1. eme-
leti, 55m2-es lakás. Különálló szo-
bák, nagy erkély és  tágas kony-
ha  jellemzik.  Iá.:  5,5M  Ft.  Tel.: 
06-20/235-3894.

a Diósgyőrben a Vörös utcán eladó 
egy 80 nm-es,  jó állapotú, össz-
komfortos,  tégla építésű családi 
ház  400  nm  telken  Ár:  13,99 M 
Ft. Tel.: 06-70/701-2271.

a Kassai utcán eladó egy második 
emeleti, tehermentes azonnal köl-
tözhető, tégla építésű, 42 nm, 1,5 
szobás  lakás. A hőszigetelt épü-
letben kiváló  lakóközösség várja 
az  új  lakókat.  Ár:  8,3 M  Ft.  Tel: 
06-70/701-2271.

a Stadion utcában kiváló lakókör-
nyezetben, panelprogramos  lép-
csőházban eladó egy  teljes körű 
felújításon átesett 2+1 félszobás, 
63 nm-es, mért fűtéssel rendelke-
ző, erkélyes, gyönyörű  lakás! Ár: 
12,9 M Ft. Tel: 06-70/701-2271.

a Stadion utcán  eladó  földszinti 
55nm,  tégla építésű, gázkonvek-
tor  fűtésű,  felújított,  tehermen-
tes lakás. Konyha IKEA, ablakok, 
bejárati  ajtó  műanyag,  burkola-
tok szépek. Tiszta rendezett lép-
csőház, kiváló lakóközösség vár-
ja az új lakókat. Ár: 8,3 M Ft. Tel: 
06-70/701-2271.

a Széchenyi utcán a Tulipán-tömb 
második emeletén eladó egy tégla 
építésű, gáz cirkós, 143 nm, 4 szo-
ba nappali étkezős, nagy konyhás, 
jó állapotú hőszigetelt, tehermen-
tes nagypolgári lakás. Ár: 23,99 M 
Ft. Tel: 06-70/701-2271.

a Tulipán tömbben II. emeleti, 143 
m2-es, 3+2 félszobás, GÁZCIRKÓ 
fűtésű, erkélyes, átlagos állapo-
tú  lakás  eladó.  A  zárt  udvarban 
1 gk  részére  ingyenes parkolás. 
Ár:  23,9 M  Ft.  Tel.:  06-30/227-
2273.

Jósika úton  eladó  egy  73  m2, 
4.  emeleti,  1 nappali +3 szobás 
lakás. Műanyag hőszigetelt abla-
kok, új bejárati ajtó! Külön nyíló 
szobák. Jó  lakókörnyezet!  Irány-
ár: 10,8 M Ft.  Érd.:  06-30/535-
7946.

Miskolc, Stadion  utcán  NAGY 
ERKÉLYES,  GÁZOS,  54  m2-es, 
2  szobás,  SZÉPEN  FELÚJÍTOTT 
3.  emeleti  lakás  eladó. Miskolci 
2 szobás CSALÁDI HÁZAT KERE-
SEK. Ár: 9,9 M Ft. Tel.: 06-30/227-
2273.

Vászonfehérítő utcában  eladó 
egy 35 m2-es, 6. emeleti  lakás. 
Műanyag nyílászárók, biztonsági 
bejárati  ajtó,  radiátorok  cseréje 
történt. Felújított,  rendezett  lép-
csőház.  Elad.  ár:  6,4 M Ft.  Tel.: 
06-70/450-5189.

Vörösmarty utcában, a belváros-
ban eladó 55 m2-es, 3. emeleti, 2 
szobás, erkélyes, újonnan cserélt 
radiátoros lakás. A parkolási lehe-
tőség adott a ház előtt, kulturált 
lépcsőház. Irányár: 8,9 M Ft. Érd.: 
06-30/535-7946 számon.

a l B é r l e t
albérletbe kiadó 1/2 bútorozott 
szoba,  nem dohányzó  hölgynek. 
Ár:  megegyezés  szerint.  2  havi 
kauciót  kérek.  Érd:  egész nap a 
06-20/596-3379-es mobilon.

albérlet kiadó Kazincbarcika bel-
városában, felújított, 1 szoba, max. 
2  fő  részére.  Tel.:  06-20/406-
5024

a miskolci egyetemtől 5 percre 2 
szobás lakás kiadó egyetemisták-
nak. Tel.: 06-30/512-9098.

kiadó 2 szobás, felújított lakás a 
Győri kapuban.  Irányár: 55 E Ft. 
Tel.: 06-20/350-9097.

Miskolc Tesconál apartman kiadó. 
Tel.: 06-30/449-1276.
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Felújítandó 1,5  vagy  2  szobás, 
1.-2.  emeleti  lakást  vásárolnék. 
Készpénzzel  fizetek. Érd.: 12 óra 
után. Tel.: 06-20/992-6215.

Ü z l e t H e l y i s é g

Üzlethelyiség kiadó! Kazinc-
barcika  legfrekventáltabb 
részén  4  helyiséges,  utcai 
bejárattal.  Irodának  is kiváló-
an alkalmas. Tel.: 06-70/371-
7297.

Ü d Ü l ő ,  n y a r a l ó

a Zsóry-fürdőn  eladó  4 
szoba+nappali+konyha+fürdő, 
tégla  építésű  2  szintes  nyaraló, 
18nm terasszal, 400nm telken kül-
téri kis medencével. Megegyezés 
szerint  akár  teljesen  bebútoroz-
va,  felszerelve,  azonnal  kiadha-
tó állapotban. Ár: 13,9 M Ft. Tel: 
06-70/701-2271.

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.

n ö V é n y

kockabálás lucerna,  réti széna, 
szalma, zab eladó. Tel.: 06-20/917-
1973, 06-20/591-4995.

termény eladó  (búza,  árpa, 
tritikálé,  kukorica).  Érd.: 
06-20/418-0808.
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Műanyag kupakok nagy meny-
nyiségben, gyűjtés céljából elvi-
hetők. Tel.: 06-30/919-1085.

eladó Zanussi gáztűzhely, elektro-
mos láncfűrész 2KW-os+láncélező, 
mosógép és centrifuga motorok, 
üzemképes Skoda 105-120 gép-
kocsi alkatrészek, mikrohullámú 
sütő. Tel.: 06-30/292-4344

gyári kovácsüllő eladó, 800Ft/kg. 
Tel.: 06-48/403-077

eladó NODOR páraelszívó MIRAGE, 
nagyon olcsón,  felbontatlan álla-
potban, költözés, szívműtét miatt. 
Érd.: 06-30/276-1428

eladó 4  db-os  szekrénysor  30E 
Ft és 2 db fotel 5000Ft/db. Az ár 
alkuképes. Tel.: 06-48/789-978

60 literes  Lehel  hűtő  5000Ft-
ért eladó. Érd.: 12 óra után. Tel.: 
06-20/992-6215.

nyomdai berendezések  eladók: 
Romayor-314-es  (colorképes), 
Rapid tűzőgép (kapcsos), Combi-
Reinz  spirálozó  (körmölővel), 
ívprés,  aranyozó  prés  (táblák-
hoz),  sarkazó,  B/2-es  lemezle-
világító.  Ár megegyezés  szerint. 
Telefon: 06-20/922-4711.

t ű z i F a

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

tűzifa telephelyről,  üzemi  és 
erdei m3-ben (méteres, kony-
hakész, teke) kapható kisebb-
nagyobb  tételben.  Kiszállítás 
megoldható. Tel.: 06-20/955-
6678 AA5928239
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egész évben  készpénzért 
vásárolok:  fényképezőgépet, 
fotóobjektívet,  fotós  kiegészí-
tőt,  diavetítőt,  diafilmet.  Tel.: 
06-20/547-7153

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

Fájdalommal tudatjuk, hogy 
a Férj, az Apa, a Testvér 

Vajóczki 
József 

életének 83. évében hosszas
betegség után elhunyt.

Temetése 2018. március 02-án 
13 órakor lesz a kazincbarcikai
Görög Katolikus Templomban.

 A gyászoló család

Kedves Hirdetőnk!
A 2018. január 2-től hatályba 
lépett 474/2017. Korm.rend 2.§ 
(2) bekezdése szerint 

a fatermékkel kapcsolatos 
kereskedelmi tevékenység 

reklámozása során a 
hirdetésekben a 

kereskedelmi szereplő 
technikai azonosító számát 

(EUTR szám) fel kell tüntetni. 
EUTR szám hiányában 

a Kiadó jogosult a hirdetés 
közzétételét mellőzni.
Megértésüket köszönjük!
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Egy nap a választékos beszédért. Február 21-én tartják az anyanyelv nem-
zetközi világnapját. Banglades javaslatára az ENSZ hirdette meg, és 2000-ben ünnepelték először. 
A magyarok számára kifejezetten érdekes akciónap ez, hiszen sok magyar nyelvű 
embernek kell más nyelvet használnia a mindennapok során. Éppen ezért is fontos, 
hogy éltessük nyelvünket. Tudta azt a tényt például, hogy a magyar szavak száma 
kb. egymillióra tehető? Ezzel pedig csak igen kevés más nyelv versenyezhet.  

Míg vannak országok,  ■
ahol a Valentin-napot ki-
fejezetten a házasság-
ban élők tiszteletére 
tartják, hazánkban két-
szer ünnepelhetnek feb-
ruárban a frigyre lépett 
szerelmesek.  

Február második vasárnap-
ja a házasság nemzetközi vi-
lágnapja, amely az 1980-as 
években kelt életre, mégpe-
dig amerikai házaspárok kez-
deményezésére. Úgy tűnik a 
Valentin nem volt elég. Mivel 
a házassági világnap moz-
gó ünnep, előfordulhat, hogy 
épp február 14-re esik, ami 
igazán megkönnyíti a szerel-
mes házasok dolgát. Azon-
ban más esetekben érdemes 
kétszer is virágot venni szí-
vünk gyűrűs szerelmének, ha 
nem akarunk bajba kerülni. 
Egyébként vannak országok, 

például Brazília, ahol amúgy 
is a házasok köré épül a Va-
lentin-nap. Hogy mi számít 
házasságnak? 

Több kultúrában ismert a 
poligámia, miszerint több há-
zastársa is lehet valakinek, 
bár ez inkább vallási, mint 
állami szokás. Az azonban 
biztos, hogy drága mulatság 
lehet így a február. A nigériai 
Mohammed Bello Abubakar 
például 86 nővel lépett frigy-
re élete során. A 84 éves fér-
fi 170 gyereket nemzett az 
évek során, és azt állítja, is-
teni parancsra vette el ne-
jeit. A nigériai hatóság erre 
szektává minősítette a csalá-
dot. Akárhogy is legyen, igen 
sok rózsaárus köszönheti ne-
ki a megélhetését, ha arra-
felé is ünneplik a házasság 
világnapját.  
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Sajószentpéteren az  ■
eltelt száz év ellenére 
is élénken él a Lévay-
kultusz.

„2018 – halála esztendejé-
nek 100. évfordulója – a vá-
ros a kulturális életében le-
gyen Lévay József emlékév, 
amely alatt összefogással 
szerveződjön a 2017-es évi-
nél is több, és talán még tar-
talmasabb program, azokon 
hangozzanak el a költő ver-
sei. Hogy Sajószentpéteren 
egyre többen egyre többet 
tudjanak Lévayról. Mert em-
lékének ápolása közös fele-
lősségünk és feladatunk.” 
– írja Kiss Barnabás terjedel-
mes, de annál tanulságosabb 

cikkében a város honlapján. 
Ennek a dátumnak a kap-
csán máris több megemlé-
kező írás született, amelyek 
taglalják a híres szülött érde-
meit, bemutatják életútját hó-
napról-hónapra. Persze nem 
csak Sajószentpéteren szá-
mít fontos eseménynek ez 
a dátum. Az ismeretterjesz-
tő Emlékprogram idei első 

eseményeként január 10-én 
dr. Gyulai Éva, az ME docen-
se „Lévay József ikonográfi-
ája” címmel tartott előadást 
Miskolcon, a Lévay József 
Muzeális Könyvtárban.

Mindenesetre Sajószent-
péter valóban sokat foglal-
kozik Lévayval, hiszen nem 
csak könyvtárat, utcát és is-
kolát neveztek el utána az 
évek során, de a szülőhá-
zát is műemlékként kezelik. 
Arra a kérdésre, hogy hol is 
született pontosan Lévay, a 
helyi református egyházkö-
zösség honlapján csattanós 
választ ad: „Hiszen ezt min-
denki, legalábbis minden 
sajószentpéteri tudja! Jól 

ismerjük azt a kis Kálvin téri 
házat, melyen emléktábla is 
hirdeti: „Ebben a házban szü-
letett Lévay József költő”. És 
igaz, akiket megkérdeztünk, 
valóban tisztában voltak a kis 
házikó hollétével. Lévay sze-
mélye azonban már kissé kö-
dösebb téma volt.

Zoltán (19)
Ja, igen, tudom, hogy volt 

egy iskola is elnevezve ró-
la. Azt hiszem, költő volt, 
de mi nem tanultuk, úgy 
emlékszem. 

Evelin (29)
Költő volt és polihisztor. 

Meg alispán. Tanultunk róla, 

amikor emlékversenyre ké-
szültünk. Sajnos csak ke-
vés ideig lakott a városban, 
de mindig szívesen emléke-
zett vissza az itt töltött idő-
re. Több versében is felidézi 
Sajószentpétert.

Edit (41)
Igen, tudom hol lakott, 

és azt is, hogy ki volt. Leg-
alábbis nagyjából. Minden-
esetre örülök, hogy komo-
lyan veszik az emlékévet, 
mert sokan még azt se tud-
ják pontosan, mivel foglal-
kozott Lévay. Jó lenne, ha 
a fiatalok is megismernék a 
hagyatékát. 
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Február végén a ha- ■
lak aktív táplálkozásba 
kezdenek. Ezzel együtt 
pedig kezdetét veszi a 
horgászidény is. 

A vermelés szó hallatán 
legtöbbünknek a ponty téli 
viselkedési szokásai jutnak 
eszünkbe. A víz hőmérsék-
letének fokozatos csökkené-
sével a pontyok a melegebb 
hőtartományú területeket 
keresve, a mélyebb víz-
rétegekbe húzódnak. A 
tévhitekkel ellentétben 
nem az iszapos mederfe-
neket keresik, ahová be-
ássák magukat, hanem 
ellenkezőleg, a kemény 
aljzatú, főként agyagos 
szakaszokat választják. 
A pontyok alkalmanként 
a téli időszakban is táplálkoz-
nak, de aktív kapásba a ta-
vasz közeledtével, február vé-
gén kezdenek.

Azt már sokszor leírtuk, 
hogy a környékbeli pecások 
igazán jó helyzetben vannak, 
hiszen rengeteg víz közül vá-
laszthatnak horgászhelyet: 
vannak magán üzemelteté-
sű és állami, vagy területi 
korlátozás alá tartozó tavak, 

folyó, patakok, nagy kiterje-
désű horgászparadicsomok, 
mint a Lázbérci-víztározó, és 
apró, de annál izgalmasabb 
terepek, mint a Berentei-tó, 
vagy a Putnoki-tó. Érdekes 
kérdés azonban, hogy melyik 
tavon lehet saját állományra 
számítani.

A halak felhalmozott zsír-
tartalékai, néhány külső 
eredetű negatív stressz ha-

tás következtében fokozott 
ütemben fogyhatnak. Ilyen 
stressz lehet a vermelő he-
lyek környékén történő inten-
zív horgászat, vagy a gyakori 
csónakhasználat. Általában 
az olyan tavakon, ahol jelen-
tős a helyi, saját populáció, 
nem is engedik a téli pecá-
zást. Sajnos nagyon sok „ma-
szek tó” nem tudja megolda-
ni a saját ivatást, így csupán 

a telepítések során bekerülő 
halak jelentik a zsákmányt. 
Ezen nincs is csodálkozni-
való, hiszen a horgászat igen 
népszerű sport lett az utób-
bi időben, és ha a csúcssze-
zonban minden horgászatkor 
csak egy hal akad horogra, 
akkor is hatalmas mennyi-
ségről beszélünk, amiket a 
természetes állomány nem 
képes pótolni. 

Azonban egy vérbe-
li horgászt elsősorban a 
sportélmény élteti. Idén 
már februárban megjött 
a tavasz első fuvallata, 
így nem ritka, hogy a ko-
ra reggeli látogatók már 
felszereléssel érkeznek a 
partra. Bár a hideg vizek-
ben még kissé kábák a ha-

lak, de mindenképp megéri 
már ilyenkor is próbálkoz-
ni. Vékony zsinórral (pl.16-
os főzsinór, 14-es előke), kis 
horoggal (10-14-es). Csali-
nak csonti, giliszta, vagy ke-
nyérbél. Etetni hideg-vizes 
etetőanyaggal célszerű, de 
nem nagy mennyiséggel, ne-
hogy megriadjanak az óvatos 
kopoltyúsok!
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A házasság ünnepe

Február végén kezdődik a horgász szezon

Lévay-centenárium lesz az idén Sajószentpéteren is
Szuper ügyek
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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

Kos - A napokban jót tenne 
Önnek, ha több társas életet 
élne. Nem ártana találkoznia 
rég nem látott barátaival vagy 
akár újakat szereznie, ugyan-

is kezdi a mindennapjait egyhangúnak 
megélni. Amúgy sem vall Önre, hogy az 
egyszerű élet híve lenne, mikor tudvalevő, 
mennyire szereti a zsongást.

Bika - Hiába a tervek, számíta-
nia kell meglepetésekre is. 
Nem tudott alaposan felkészül-
ni, ennek köszönheti, hogy 
bizonyos akadályok nehézséget 

jelentenek. Merítsen erőt a korábbi 
sikereiből, ha ezekre emlékezik, talán 
még a megoldásra is rátalál. A bolygók 
most kedvezően állnak a változáshoz. 

Ikrek - Mostanában akarva-
akaratlanul is felpaprikázhat 
másokat. Talán nem veszi 
észre önmagát, a viselkedését, 
de flegma, nemtörődöm vagy 

kritikus megnyilvánulásával kihúzza 
másoknál a gyufát. Pláne szeretteinél, 
akik elhanyagolva érzik magukat. Fog-
lalkozzon kicsit többet mások érzéseivel!

Rák - Ön kifejezetten szereti a 
biztonságot, most azonban úgy 
érezheti, hogy az életforma, 
melybe a párja „kényszeríti” 
már-már börtönné válik. Nem 

is a szabályok, hanem az egyhangúság 
miatt. Keresse a Szaturnusz fényes olda-
lát: a bölcsességet, a közös ismeret-
szerzést, az elmélyülést.

Oroszlán - Még mindig nem 
késő tanulmányokba kezde-
nie és megszerezni valami-
lyen hiányzó vizsgát a meglévő, 
vagy vágyott pozíciójához. A 

Hold segíti, hogy meglegyen a kezdeti 
lelkesedés. Uralkodó bolygója a racionális 
Merkúrral áll együtt: most a gyakorlatias 
oldaláról látja a párkapcsolatát.

Szűz - Saját magát is meg fog-
ja lepni, hogy a héten mennyire 
érzékeny lesz és ingadozó. A 
következő napokban rendesen 
megtornáztatja a lelki világát 

az érzelmi hullámvasút. Egyszer fent, 
sokszor lent. Ez nem csak Önt rázza meg, 
hanem a környezetét is, mivel másképp 
viselkedik, mint szokott.

Mérleg - Most bárkit sikerül 
megnyernie magának, hiszen 
a csillagok ellenállhatatlanná 
teszik! Talán ezt nem is veszi 
különösebben észre, csak azt, 

hogy most mindenki sokkal előzékenyebb 
Önnel. Pedig az Uránusz és a Hold is 
szemben áll a jegyével, ezért úgy érezheti, 
mintha meg lenne kötve a keze.

Skorpió - A Holdszünetek 
csökkentik az energiáit. A 
siker előfeltétele, hogy eleget 
tudjon pihenni a héten! Ha 
kell, akkor alakítsa át egy 

kicsit a napirendjét és bújjon korábban 
ágyba. Ha kialvatlan, akkor leromlik a 
teljesítménye. Támaszkodjon szeretteire, 
töltse fel érzelmi éléskamráját!

Nyilas - Egy visszatérő 
egészségi probléma lehet 
úrrá Önön. Ez sajnos annak is 
köszönhető, hogy mostanában 
elhanyagolta az egészségét. 

Most már ne halogassa tovább, látogassa 
meg orvosát és kezdjen bele mielőbb a 
kúrálásába, illetve ha szükséges, akkor 
életmódváltásba is. Ne kísértse a sorsot!

Bak - Lehetősége nyílhat a 
következő napokban arra, hogy 
utazzon vagy valamilyen izgal-
mas programon vegyen részt. 
Mindenképpen érdemes lenne 

élnie a lehetőségével, jót tenne Önnek a 
változatosság. Tartson barátaival, pár-
jával, de ha egyedülálló, akkor is ajánlatos 
kimozdulnia!

Vízöntő - Kifejezetten nyu-
godt, békés napok várnak Önre. 
Kivételesen még örülni is fog 
neki és nem próbálja meg 
szándékosan felkavarni az álló 

vizet. Most jobban is teszi, ha inkább átad-
ja magát a pihenésnek, a laza napoknak. 
Időt szánhat azokra a tevékenységekre is, 
amelyeket eddig elhanyagolt.

Halak - A Nap, Merkúr és a 
Vénusz az Ön jegyében állnak. 
Ez elegendő ahhoz, hogy jó 
hete legyen! A Holdszünetek 
egy kissé lefékezik, de hamar 

erőre kap újból. A bolygók egy csodálatos 
találkozást ígérnek a következő napokra! 
Használja ki a kedvező konstellációkat a 
változás jegyében!
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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: 2018/8. 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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Szilvásváradi étterembe keresünk 

SZAKÁCS KOLLÉGÁKAT. 
Önéletrajzokat a 

lokomotivetterem@gmail.com  
e-mail címre kérjük

Érdeklődni az alábbi telefonszámon 
lehet:  06-30/335-2695 

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

Ingyenes szállás 
Utazási költségtérítés

Előlegrendszer

AMIT BIZTOSÍTUNK:

BOS AUTOMOTIVE 
P. M. BT.

nettó140000-200000 Ft 
+cafetéria/hó 

Több műszakos munkarend

/nyugatimelo www.jobmotive.hu

Hosszú távú munkalehetőség, 
kiváló munkakörnyezet.

MOSONSZOLNOK, 
GYŐRLADAMÉR

06 70 639 9920

BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT KERESÜNK

AZ AUTÓIPARBA
MUNKAVÉGZÉS HELYE:

Ingyenes szállás 
Utazási költségtérítés

Előlegrendszer

AMIT BIZTOSÍTUNK:

RÁBA JÁRMŰIPARI 
HOLDING NYRT. 

nettó150000-250000 Ft 
+cafetéria/hó 

Több műszakos munkarend

/nyugatimelo www.jobmotive.hu

Hosszú távú munkalehetőség, 
kiváló munkakörnyezet.

MOSONSZOLNOK, 
GYŐRLADAMÉR

06 70 315 8492
06 70 317 6258

BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT KERESÜNK

AZ AUTÓIPARBA
BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT KERESÜNK

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

Ingyenes szállás 
Utazási költségtérítés

Előlegrendszer

AMIT BIZTOSÍTUNK:

GYŐR-MOSON-SOPRON
MEGYE

140000 Ft-tól 

Több műszakos munkarend

AZ AUTÓIPARBA

/nyugatimelo www.jobmotive.hu

Hosszú távú munkalehetőség, 
kiváló munkakörnyezet.

06 70 315 8492

próbaidő után akár
nettó

200000 Ft-ig 
 +cafetéria/hó

A sajószentpéteri Láng Pizzéria 
Szakács-pizza szakácsot keres!
Állandó foglalkoztatás, teljes munkaidő, 

végzettség nem feltétel!
Akár pályakezdők is jelentkezhetnek!

Pizza készítésben való jártasság 
előnyt jelent! Érd.: 20/627-6499

A Szurek Temetkezés 
MUNKATÁRSAT KERES.

Feltételek: barcikai lakhely, B. kat. 
jogosítvány és vezetési gyakorlat,

jó fizikum, megbízhatóság.
Érd.: 06-30/9452-899
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antik bútort, porcelánt,  fest-
ményt,  pipát,  játékot,  köny-
vet,  vásznat,  ezüstöt,  órát, 
fegyvert, érmét, katonai-népi-
egyházi  tárgyat,  teljes hagya-
tékot  vásárolok  korrekt  áron. 
Kérem,  hívjon  bizalommal! 
Ingyenes kiszállás, becsületes 
értékbecslés. Tel.: 06-30/486-
3578.

az ócska hulladék vasat vásá-
rolok. Házhoz megyek. Villany-
motorokat,  hegesztőtrafókat, 
üzemképtelen háztartási gépe-
ket. Tel.: 06-20/341-1131.

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

s z o l g á l t a t á s t  k í n á l

idősek Házában meghitt csa-
ládi környezetben idősek gon-
dozását vállaljuk, korrekt áron. 
Tel.: 06-20/551-3510.

Palatető bontás nélküli felújítása 
színes, mintás,  bitumenes  zsin-

dellyel. Ingyenes árajánlat készítés. 

Akció -10%. Tel.: 06-30/229-2206, 

www.palatetofelujitasjavitas.hu

o k t a t á s

általános iskolások  otthoni  fel-
készülését,  gyermekmegőrzést, 

vasalást, délutánonként és hétvé-

gén vállalok, tanári végzettséggel. 

Tel.: 06-30/525-6987

dajka és gyógypedagógiai asszisz-
tens  tanfolyam  indul  Kazinc-

barcikán  részletfizetéssel.  Tel.: 

06-30/637-4083, 06-46/321-694 

Eng.sz.: E-000452/2014.

á l l á s

MareX festékáruházba kereske-

delmi végzettséggel, bolti eladót 

felveszünk.  Jelentkezni  szemé-

lyesen, önéletrajzzal az üzletben. 

Kazincbarcika, Széchényi út 87.

kerékpárral rendelkező hírlap 
kézbesítőt  keresünk  Kazinc-
barcikán a város területére és 
Herbolyára is, kora reggeli mun-
kavégzésre. Nyugdíjasok, rok-
kant  nyugdíjasok  jelentkezé-
sét is várjuk. Érd.: 06-30/919-
1085, 06-30/817-0345.

Budapesti munkalehetőség laka-
tosoknak, hegesztőknek szállás-
sal,  utazással,  1300Ft-os  óra-
bérrel.  Tel.:  06-30/959-1491, 
wivien8@gmail.com

Víz- fűtésszerelő szakmunkásokat 
keresünk Budapesti, külföldi mun-
kavégzésre. Utazás,  szállás  biz-
tosított. Bér, megegyezés szerint. 
Tel.: 06-20/842-0177.

a Jégvirág Kft az alábbi munka-
körbe keres munkavállalót: MOZ-
GÓ ÁRUS. Bérezés: jutalékos rend-
szerben.  Elvárások:  érvényes  B 
kategóriás  jogosítvány, érvényes 
tüdőszűrő, egészségügyi kiskönyv, 
kereskedelmi végzettség előny, de 
nem feltétel. TISZTASÁG FELELŐS 
MUNKATÁRS. Jelentkezés szemé-
lyesen a Jégvirág Kft.-nél  (3700 
Kazincbarcika, Szent I. tér 6.).

ingatlaniroda alkalma-
zottat  keres  fő  vagy  másodál-
lásban  (alapbér+jutalék).  Tel.: 
06-30/650-6088.

Pályakezdő és tapasztalt villany-
szerelőket keresünk hosszú  távú 
munkára. Jelentkezni: 06-30/407-
9620, ozd@begavill.hu

apm Personal GmbH keres német-
országi munkavégzésre  festőket, 
hőszigetelőket, német bejelentés-
sel.  zoltan.timar@apm-personal.
com

tipp Szervezőiroda  keres  csi-
nos, jó képességű, független höl-
gyeket reklám munkákhoz. Csör-
gess  meg,  visszahívlak!  Tel.: 
06-30/604-5456.

győri munkahelyre targoncásokat, 
anyagraktárba férfi munkaerőt fel-
veszünk. Szállás ingyenes, utazást 
térítünk. Tel.: 06-20/949-3036

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

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

kazincbarcikai zöldségesbe kere-
sünk  azonnali  kezdéssel  eladót. 
Jelentkezni a zoldsegeskbarcika@
gmail.com e-mail címen lehet.

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

kazincbarcikai pizzéria 
pizzafutárt keres. Tel.: 06-20/669-
7017

s z a B a d i d ő ,  Ü d Ü l é s

Hajdúszoboszlói üdülés  félpan-
zióval 13.900Ft/fő/3éj, 20.500Ft/
fő/7éj.  Tel.:  06-30/977-6495 
vagy  06-30/944-9398  www.
frankvendeghaz.hu

t á r s k e r e s é s

35 éves férfi barátnőt keres. Egy, 
két  gyermek  nem  akadály.  Tel.: 
06-20/965-0094

Vénusz Társközvetítő.  Alapítva: 
1986. Érd.: 06-70/314-3897

V e g y e s

kultÚr KUCKÓ Szemere Ber-
talan  tér  11.  Teljes  körű  sze-
rencsejáték  fogadás. ÁLLAN-
DÓ AKCIÓK. TÁTRA TEA és EGRI 
JUHÁSZ TESTVÉREK borásza-
tának helyi képviselete. 8 tojá-
sos tészták, legolcsóbb sörök, 
borok, édességek. Nyitva  tar-
tás:  H-P:  7:00-19:00,  Szo.: 
7:00-18:00,  V.:  8:00-18:00. 
Nézzen be hozzánk!
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HALLÓKÉSZÜLÉK ELEM

Az akciós elem csak a kazincbarcikai hallásközpontunkban vehető át**

*A kampányban való részvétel feltételei: Kizárólag hallókészülék viselők vehetnek részt a kampányban. Egy személy 5 Ft/darab áron maximum
3 levél (összesen 18 darab) elemet vásárolhat. Egy levél, azaz hat darab elem ára 30 forint. Vásárláskor hozza magával hallókészülékeit,
valamint a Hallókészülék Nyilvántartási Kiskönyvét. Az itt felsorolt feltételek bármelyikének nem teljesülése esetén az 5 forintos darabár nem
érvényes. **Az ajánlat 2018. március 9-ig, de legfeljebb a készlet erejéig érvényes. A képen látható termék illusztráció.

Amplifon Hallásközpont

Kazincbarcika, Egressy út 13.
Tel.: 06 48 310 483

amplifon.hu
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Gömör-Bau Kft. 
3630 Putnok, Fancsal út 20. 

Tel./Fax: 06-48-429-326; Tel.: 06-30/373-7693 
marinovkrisztian@t-online.hu

��A LEGFŐBB TEVÉKENYSÉGI 
KÖRÖK:

fából készült családi házak 
(könnyűszerkezetes) | garázsok | kerti 
tárolók | felújítási munkák (tető-
szerkezet, kőműves munkák) | külső 
hőszigetelések | közúti fuvarozás | 
áruszállítás | költöztetés |  palatetők 
bontás nélküli felújítása 

w w w.gomor fahaz.hu

GÉPI FÖLDMUNKÁK
• épület bontás • alap ásás • útépítés 

• törmelék és ömlesztett áru szállítás 
• vízvezeték csatorna építés 

HAGYOMÁNYOS SZERKEZETŰ CSALÁDI HÁZAK 
KULCSRAKÉSZ KIVITELEZÉSE CSOK 

IGÉNYBEVEHETŐ

Aki velünk 
költözik,

idõt és pénzt
spórol meg!

BELFÖLDI ÉS NEMZETKÖZI

FUVAROZÁS-
KÖLTÖZTETÉS
Gyorsan, pontosan, megbízhatóan!

Tel.: 06-30/9581-200
www.nemethtrans.hu

Miskolci munkahelyre 
keresünk 

összeszerelői 
munkakörbe munkavállalókat

gyors munkába állási 
lehetőséggel. Elvárás: min.

középfokú iskolai végzettség
Jelentkezni lehet: 

06-30/376-9884
06-30/321-5611

E-mail: info@primajob.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 kedvezmény komplett szemüveg
készítése esetén érvényes! 

>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

%%

%
%

%
%

%

%

%

%
komplett szemüveg
setén érvényes!
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KEDVEZMÉNYT ÚJ 
SZEMÜVEGÉHEZ!
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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

Ön dönti el, hogy a 
30% kedvezményt

a lencsére vagy a keretre
szeretné-e érvényesíteni.

KAZINCBARCIKA, Vasvári tér 1. (Kultúr Kuckó), 
Egressy út 43. (Szinkron Műszaki üzlet) 

SAJÓSZENTPÉTER, Kossuth út 200. 
(Puskás Festék Szaküzlet)

hirdetésfelvételi p nt!
  

K.barcikai középvállalkozás 
keres tapasztalattal

rendelkező

Rendszergazdát 
(Számítástechnikust)

Beszerzési-/
Raktárvezetőt

Angol/német nyelvtudás előny.
Önéletrajzokat várunk a 
saljob596@gmail.com

e-mail címre
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KENÉZ LAJOS
06-30/644-60-97

Víz- fűtésszerelés,

dugulás-, hibaelhárítás
garanciával.

fürdőszoba felújítás,

44
95

53

44
93

37

44
93

41

SZÉKESFEHÉRVÁRI MUNKA

INGYENES SZÁLLÁSSAL!

06/20/336-3803
du.26, 
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Születés-névnapra, ballagásra, babalátoga-
tóba, lány-legénybúcsúra, házassági évfor-
dulóra, bármilyen más alkalomra elkészítjük 
személyre szabott ajándékát. Kosarak, (gye-
rek, női, férfi, kisállatok) boxok, (rózsa, női, 
férfi, baba) esküvői kiegészítők, pelenkatorta, 
gyerektorták, ajándéktárgyak. Cserepes- és 
élő virágok, kérésre, megrendelésre. Ön meg-
álmodja, Mi elkészítjük elképzelését!
Szeretettel várjuk üzletünkben, ahol többféle 
termékeink közül kiválaszthatja az Önnek leg-
megfelelőbbet.

Ha nem ér rá vagy távol van szeretteitől, de 
szeretné meglepni Őket, Mi ebben is segítünk! 
Házhoz visszük ajándékát!

Tündérkert Dekor
Virág &Ajándék

Bankkártya
elfogadóhely 

TÜNDÉRKERT DEKOR 
Kazincbarcika, Tóth Árpád út 4. 1/3. (a munkaügyi központ mellett)
Elérhetőségeink: 06-30/467-96-59• /agica0509

Egy ajándék akkor szép, amikor egyedi és kézzel 
készített, mert az szívből készült, sok munkával, 
türelemmel, szeretettel - annak akinek szánjuk !

Szeretné meglepni kedvesét, de 
nem tudja mivel? Mi segítünk!

3780 Edelény, 
Antal Gy út 16-18/7

30/958-2851
Kérje ingyenes felmérésünket!
www.fl andonakft.hu

Flandona Kft.

műanyag ajtók, ablakok • 
garázskapu, • 
redőnyök,• 
egyéb kiegészítők kedvező áron! • 

3700 Kazincbarcika,
Mátyás K út 2.

48/512-191, 30/324-0162

AUTÓMENTÉS
6 tonnáig
0-24 óráig

30/542-42-33

- Gépi földmunka
- Beton
- Homok, sóder,
  föld

METAL-SOUND Kft. 
Fémhulladék kereskedés

Kazincbarcika, Gorkij út 3. (a régi kenyérgyár mögött)
Nyitva tartás: H.-P.: 8.00-16.00; Szo.: 08.00-12.00

 Tel.: 06-20/338-1725; 06-20/943-0647

Vas és fémhulladék mellett leadható telepünkön
 akkumulátor 130 Ft/kg, alumínium italos doboz 120 Ft/kg,

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

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/km45
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