Barcika 09. hét

Megoldjuk
RÁGCSÁLÓPROBLÉMÁJÁT!
Barcika Rovar Kft.

2015.március
július 3.,
2018.
2.,XXIV/27.
XXIX/9.

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

Tel.: 06-20/965-1612

451007



HAJDÚSZOBOSZLÓÉS KÖRNYÉKE
KAZINCBARCIKA

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

Zsákban érkezik

Itt van a március, de a tavasz még nem jelentkezett.
Vajon sokáig tart még a téli idő? A néphit szerint: nem!
/3. oldal

Indul a kerti szezon

Hahó virág. A hóvirág az egyik

legelső tavaszi virág, ami a kikelet
reményét hozza el nekünk. Ám nem
csak a néphitben bír szimbolikus
jelentéssel, de kicsik és nagyok
kedvence egyaránt. Emellett egy ideje
védett növényként tartják számon.
Az oltalom okai pedig megdöbbentő
tényekre vezethetőek vissza.

DUGULÁSELHÁRÍTÁS

OPTIKA
Nézzen be
hozzánk, megéri!

TAVASZI SZEZONVÁLTÁS!
Kazincbarcika, Fő tér 39.

A LEGÚJABB
2018-as

NAPSZEMÜVEG
MODELLEK!

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

451043

(az Okmányirodánál)

http://londonstore.hu

Miskolc belvárosi ékszerüzletbe keresünk

ékszerbecsüs
végzettséggel és
gyakorlattal rendelkező
munkatársat.

443371

• 2018. 03. 09. /péntek/
10-18 ó.
• 2018. 03. 10. /szombat/
10-17 ó.

KAZINCBARCIKA FATELEP

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

VILLANYSZERELÉS!

Telefon: 06-30/677-66 55

451780

(1 kaloda: 0,588 m )
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AA-5824795
451064

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

451060

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

06-20/669-7017

451003

www.facebook.com/gosserpizza

Játssz minden héten 5000 Ft-os vásárlási utalványért a facebookon:

Kazincbarcika,
Hotel Lukács
Mátyás Király u. 50.

Gösser Pizzéria

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

MINDEN HÉTFŐN teljesen
új árukészlet és cipővásár!

70/456-3337

451062

Nyitva: H-P.: 8.30–17.00 Szo.: 8.30–12.00

450994

Kazincbarcika, Egressy út 8.
� 06-20/573-1361; 06-48/785-132

H 8-18
K-P 8-17
SZO 8-12

Elegáns, márkás, divatos és kizárólag szezonális
felnőtt- és gyerekruhák, cipők és kiegészítők
(fehérnemű, táska, öv, játék, plüss stb.).

ORVOSI SZEMVIZSGÁLAT

(bejelentkezés szükséges)
Rendel: Dr. Semsey István
szemész főorvos;
EDENRED ajándékkártyát elfogadunk
Bankkártyával, Egészségbitztosítási
és SZÉP kártya elfogadóhely.

Nyitva tartás:

450999

Folyamatosan
érkeznek
üzletünkbe

NAPONTA
OLCSÓBB!

Akár hétvégén is!
Kazincbarcikán és környékén

Érdeklődni:
Tel.: +36-20/916-3594

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

451408

ÁGNES

451001

Márciusban indul a kerti szezon, és felelevenedik az örök
probléma: mi legyen a zöldhulladékkal? A szemétszállítók a
kosárlabdás megoldást ajánlják: zsákoljuk be!/5. oldal
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200
TV CSATORNA, AMELYBŐL 45 HD MINŐSÉGŰ
200 TV CSATORNA, AMELYBŐL 45 HD MINŐSÉGŰ
200 TV CSATORNA, AMELYBŐL 45 HD MINŐSÉGŰ

200
TVTELEFONSZOLGÁLTATÁS
CSATORNA, AMELYBŐL 45EGY
HD MINŐSÉGŰ
KÉT
ÁRÁÉRT
Díjmentes KÉT
számhordozás,
PARISAT hálózaton
belül ingyenes.
TELEFONSZOLGÁLTATÁS
EGY ÁRÁÉRT
KÉT TELEFONSZOLGÁLTATÁS EGY ÁRÁÉRT

451072

450922

450901

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

HALLÓKÉSZÜLÉK ELEM

Az áraink tartalmazzák az ÁFA-t, bontást, beépítést
és törmelék elszállítást, külső és belső párkányt.

210x150cm

150x150cm

450997

451013

30/542-42-33
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VALUTA
VÉTELELADÁS

ÚJ NYITVATARTÁS!
H-P 8-16 ÓRÁIG SZOMBAT 8-12 ÓRÁIG
A VÁROSBAN NÁLUNK VÁLTHATJA
BE A PÉNZÉT LEGKORÁBBAN!
120x112 ELEM.qxp_Layout 1 2018. 02. 25. 15:58 Page 7
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keresünk
újhartyáni (Pest megye)
porfestő üzemünkbe,

12 órás, két műszakos munkarendbe.
Férfiak jelentkezését várjuk!
A szállást biztosítjuk!
Jutattások:
kp. cafeteria, műszak pótlék.
Érdeklődni: 20/560-6077
(H-P: 9-15 óráig hívható)
Fényképes szakmai önéletrajzokat a
info@ktechkft.hu címre várunk.

-07A=:>4
;9EA7?¦

451038

- Gépi földmunka
- Beton
- Homok, sóder,
föld

Betanított
munkásokat

tartalmazzák
az ÁFA-t
és OKOS
OTTHON
csomagfelmérés
igénybevétele
esetén érvényesek.
1000 Mbit/s optikai
bekötés
előzetes
technikai
után. Szolgáltatási
díjaink
tartalmazzák
az ÁFA-t
és OKOS
OTTHON
csomag igénybevétele
esetén érvényesek.
Részletek
az Ügyfélszolgálaton.
tartalmazzák az ÁFA-t és OKOS
OTTHON
csomag igénybevétele esetén érvényesek.
Részletek
az Ügyfélszolgálaton.
Részletek az Ügyfélszolgálaton.

9±W`YV_ÅMMP_¹]L[¹YeP

AUTÓMENTÉS
6 tonnáig
0-24 óráig

Kazincbarcikán. 1000 Mbit/s optikai
bekötés előzetes
technikai felmérés után.
0 Ft Bekötési
díj.
0 FtÜgyfelek
Bekötési
díj.és
Szolgáltatási
díjainkrégi
tartalmazzák
azrészére
ÁFA-t
OKOSKazincbarcikán.
OTTHON csomag
Akciós ajánlatunk
és0újFt
Bekötési
díj.érvényes
Akciós ajánlatunk régi és új Ügyfelek részére érvényes Kazincbarcikán.
1000
Mbit/s
optikai
bekötés
előzetes
technikai
felmérés
után.
Szolgáltatási díjaink
igénybevétele
esetén
Részletek
azután.
Ügyfélszolgálaton.
Akciós optikai
ajánlatunk
régi érvényesek.
és
új Ügyfelek
részére
érvényes
Kazincbarcikán.
1000 Mbit/s
bekötés
előzetes
technikai
felmérés
Szolgáltatási díjaink

9±W`YV_ÅMMP_¹]L[¹YeP

451067

TELEFONSZOLGÁLTATÁS
EGY ÁRÁÉRT
DíjmentesKÉT
számhordozás,
hálózaton
belül ingyenes.
Megrendelés:
PARISAT PARISAT
Kazincbarcika,
útja 54.
Díjmentes számhordozás,
PARISAT
hálózatonÉpítők
belül ingyenes.
Díjmentes számhordozás, PARISAT hálózaton belül ingyenes.
Telefon:
06-48/512-448
E-mail:
parisat@parisat.hu
MEGRENDELÉS: PARISAT Kazincbarcika, Építők útja 54.
MEGRENDELÉS:
PARISAT Kazincbarcika,
Építők útja 54.
Üzletkötő:
06-20/563-6496,
06-20/537-2550
MEGRENDELÉS:
PARISAT E-mail:
Kazincbarcika,
Építők útja 54.
Telefon: 48/512-448,
parisat@parisat.hu
Telefon: 48/512-448, E-mail: parisat@parisat.hu
Telefon:
48/512-448,
E-mail: parisat@parisat.hu
Üzletkötő
száma:
20/563-6496,
20/537-2550
0 Ft Bekötési
díj.
Akciós
ajánlatunk
régi és új 20/537-2550
Ügyfelek részére érvényes
Üzletkötő
száma:
20/563-6496,
Üzletkötő száma: 20/563-6496, 20/537-2550

Amplifon Hallásközpont
Kazincbarcika, Egressy út 13.
Tel.: 06 48 310 483
amplifon.hu

*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 16-ig, de legfeljebb a készlet erejéig érvényes. A képen látható termék illusztráció.

450048

";"#-",0,&(:&%*.²3&5&,#&/*43&/%&-)&5Ʈ,

450996

Az akciós elem csak a kazincbarcikai hallásközpontunkban vehető át**
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Szuper ügyek
RÚZS
Bogarak
Ági sok év házasság után sem
tudja megérteni azt, a férje miért mos napközben legalább tízszer kezet, és miért szellőztet
stopper órával a kezében. A szellőztetési procedúrában persze
van némi logika, de szerinte oly
mindegy, hogy három vagy négy
percig van nyitva az ablak. Úgy
gondolja, addig, amíg őt nem
kényszeríti hasonlóra elfogadja a bogarait.
Feri már kapcsolatuk kezdetén
látta, hogy barátnője mániás
rendszerető. A lakásba lépéskor a bejárati ajtó előtt le kellett
vennie a cipőjét. Még véletlenül
sem ehetett meg úgy egy édességet, hogy azt ne az asztalnál
tegye. A tévé elé pedig szentségtörésnek számított tálcával
vagy sörrel a kezében leülnie.
Úgy érezte magát, mintha egy
büntető táborban lenne, ahol soha nem lazíthat. Amikor a szakításuk okaként a szigorú szabályokat hozta fel, a lány semmit
sem értett az egészből.
Ágota úgy emlékszik vissza,
hogy csak egy lépés választotta el az elköltözéstől, amikor a
barátja vegán lett. Az, hogy minden nap két félét kellett főznie,
szeretetből megtette. De csak
összeszorított fogakkal bírta
hallgatni, hogy mindenki hülye,
aki húst és tejterméket eszik.
A múlt héten a Miskolci Színházban Neil Simon, a Furcsa pár
darabját néztük meg. A vígjáték
komikuma két ember szélsőséges különbözőségére épült. A
férfiakat elhagyta a feleségük.
Az egyiket a teljes megbízhatatlansága, rendetlensége, míg
a másikat az őrületbe kergető
pedantériája, női szerepeket mint például sütés, főzés, takarítás - átvevő viselkedése miatt.
A barátok az együttélésük során
olyan tükörré váltak egymásnak,
amit talán még a feleségük sem
tudott megadni számukra.
És persze akaratlanul, kényszerből tanultak is egymástól.
A lúzer, nőfalónak felfoghatatlan
volt az, hogy a nők miért buknak
az állandóan a volt felesége után
nyavalygó barátjára, miért akarják óvni, védeni, mint egy kisgyereket. A pedáns házimunka
őrültnek meg rá kellett jönnie, a
rossz szokásainak a legrosszabbika a mártíromsága.
Kacagtunk ott akkor este. De
közben kicsit önmagunkon is nevettünk. Mert ugyan kinek nincsenek a szokásai között olyan
furcsaságok, amivel őrületbe
lehet kergetni a feleséget, barátot, szülőket, munkatársat,
gyereket. Ha az illetőnek szerencséje van, tolerálják ezt, ha
nincs, akkor csak az van hátra,
hogy ő maga változzon.
SZI – Maros Éva

Hogy
mások is túlélhessék. A Magyarországi
Légimentés (1958-2015) történetéből nyílt fotókiállítás a fenti címmel

a Miskolci Megyeháza épületében. A tárlat képei márciusban kiegészülnek a Debreceni Légimentőbázis életének képeivel. A kiállítás a Magyarországi Légimentés történetét, ezen belül a Légimentőbázisokon, a
mentésben dolgozók munkában töltött életét mutatja be.

Márciusban indul a kerti szezon

■ A BMH Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Hulladékgazdálkodási
Közszolgáltató Nonprofit Kft. tájékoztatójából kiderül, hogy mikor indul a zöldhulladék
elszállítása, és mik ennek a feltételei.

A tavaszi kerti munkák során bizony rengeteg zöldhulladék gyűlhet fel, amelynek
helyes felhasználása, felszámolása sokaknak valós
problémát jelent. A problémát tetőzi, hogy a kihelyezett hulladék legtöbb esetben szemeteszsákban került
ki a környezetbe. Ezzel nem
csak szemetelést követ el az,
aki így égetés hiányában
ebben a módszerben látja
a megoldást, de meggátolja
a nővényi hulladék természetes bomlásának a lefolyását. Mégegyszer leszögeznénk, hogy a hulladék
égetése majdnem minden

formában tiltott, úgyhogy
ne is próbálkozzunk ezzel
a helyi szabályozás ismerete nélkül. Legkézenfekvőbb
megoldásnak a zöldhulladék
szakszerű elszállítása
mutatkozik.
„A zöldhulladékot k izárólag a BMH
Nonprof it
Kft. logójával
ellátott zöldhulladék gyűjtőzsák feliratú zsákokban
szállítjuk el. Az első gyűjtéshez szükséges
zsákokat - február utolsó két
hetében - a postaládákba helyezik el a BMH Nonprofit
Kft. munkatársai. A zöldhulladék feliratú gyűjtőzsák térítésmentesen áll a lakosság
rendelkezésére. A zöldhulladék elszállítása az első szállítási napot követően kéthetente történik. A zsákokba,

illetve gyűjtőedénybe falevél, ágnyesedék, vágott fű,
gyom, stb. helyezhető. A
közterületet nem szennyező módon a nagyobb méretű
faágak legfeljebb
2 cm átmérőig, 1 méter
hossz úságúra darabolva
és kötegelve
helyezhetők el a
zsákok mellett. Munkatársaink a nem kötegelt ágakat nem szállítják
el!” – olvasható a BMH Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft.
közleményében.
Persze más, legális módon is meg lehet szabadulni a kerti szeméttől. Ilyen
például a komposztálás.

Első lépésként szerezzünk
be egy erre a célra készített
komposztáló edényt vagy
házilag is készíthetünk.
Ezután kezdhetjük meg a
komposztálónk feltöltését
a keletkező hulladékokkal. Egy kis elszántsággal
könnyedén tudjuk komposztálni ezeket, azaz termőfölddé alakítjuk a különböző szerves anyagokat. De
mik is tartoznak ide pontosan, mit lehet komposztálni?
Nos, a skála igencsak bő:
zöldségek, szárak, levelek,
olajos magvak, csonthéjak,
kávé, tea, fűszer- és gyógynövények, tojáshéj, vágott
virágok, szobanövények,
festetlen-, fehérítetlen natúr papír, lomb, levágott fű,
gally, növénynyesedék, faforgács, szalma, faapríték és
a fahamu is a komposztálható zöldhulladékok sorába
tartoznak.
SZI - BM

Pénzbüntetéssel az emberi kapzsiság ellen
■ Azt sokan tudhatjuk,

hogy a hóvirág a nőnapi köszöntés elengedhetetlen kelléke a mai
napig. Arról is hallhattunk, hogy védetté nyilvánították, ennek az
okáról azonban már kevesebben tudnak.
A hóvirág a téli hótakaró
alól előtörve a tavasz megjelenését, a jó idő érkezését hirdeti, fehér szirmaival
pedig vidámságot, reményt
csempészett a lassan múló,
sötét tél végi napokba. Ez a
növény, a kis kikelethírnök
sokáig takaros kis csokrokba szedve a februári-márciusi piacok nagy slágere volt.
Mostanra azonban azt láthatjuk, hogy a kofák, hóvirággumizás helyett, maradnak a zokniknál, meg a

szlovák kávénál. Mi lehet
ennek az oka? Nem más,
mint az a törvényi rendelet,
amely védelem alá veszi a
hóvirágot.

számított, és arra, hogy védelmezni kell a fennmaradás
érdekében, nem gondolt volna senki.
Pedig éppen ez történt.

Az intézkedés mögött,
amelyet sokan nem értettek,
óvó szándék állt. Az emberi
kapzsiság elől kellett ugyanis megmenteni egy olyan
fajt, ami természetesnek

Mégpedig nem azok okoztak
problémát, akik kis mennyiségben gyűjtögették a nőnapra szánt csokrot, hanem akik
iparágat csináltak a hóvirág
szedéséből. A hírek szerint

voltak, akik embereket fogadtak, hogy ásóval-kapával
essenek neki a telepeknek,
sőt, néhol tolólapátos munkagépeket állítottak csatasorba. Nem a kifejlett vrágra
vadásztak, hanem a hagymára. Ezeket Hollandiába
szállították, majd csomagolva visszahozták a virágot, és
eladták. Ez nem csak a virágok számát, de a genetikai
állományt is veszélyeztette, mivel a szép, egészséges
növényeket meghagyták, és
csak a satnyábbak maradtak
az erdőben.
Az oltalomba vétel azonban, egyelőre úgy tűnik, gátat szab a hóvirág esztelen
kiásásának, hiszen ma az
eszmei értéke 10 000 forint,
ami a virágra ugyanúgy érvényes, mint a hagymára.
SZI - BM
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Miskolc, Vasgyári piaccal szemben 550 m2 telken 135 m2, 4,5
szobás, egyszintes, cseréptetős
téglaház gázcirkó fűtéssel eladó.
Udvaron 2 állásos garázs+tároló,
nagy terasz. Északi oldal. Ár: 14,9
M Ft. Tel.: 06-30/227-2273.

BO(S)ZI BABA-BÖRZE
ÉS GYERMEKRUHA VÁSÁR
KAZINCBARCIKÁN,
A VÁROSKÖZPONTBAN.
HELYE:
Szalézi Szent Ferenc Gimnázium
Kazincbarcika, Jószerencsét út 2.

Asztalfoglalás és további infó:

06-30/521-54-46

450992

Ideje: 2018. március 11.
(vasárnap) 9-12 h

Ház, házrész 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!

Múcsonyban, Kazincbarcikához közel, családi ház eladó. 2
önálló lakóépület, szerelőaknás
garázs, több melléképület. Érd.:
06-20/314-8444.
3 szobás ház eladó Zubogyon. Tel.:
06-70/561-9916
Barcika
vonzáskörzetében,
Múcsony Alberttelepen, 2 család részére is alkalmas társasház, nagyon szép kivitelezésű
és jó elrendezésű, jóval áron alul
sürgősen eladó. Tel.: 06-20/5673332
Hejőcsabán az Egri utcában eladó
egy tégla építésű, 2 szintes, 6 szoba + étkező + nappalis, 3 garázsos, jó állapotú, szigetelt családi
ház 890 m2 telken. Ár: 24,9 M Ft.
Tel: 06-70/701-2271.
Kistokajban új építésű, 3 és
félszobás, 131 m2 családi ház
garázzsal, 900 m2 telken, 2018.
08. havi költözéssel eladó. A részletek és igények még egyeztethetőek. Ár: 29 M Ft. Tel: 06-70/7012271.
Mátyás király utcában Miskolc
közkedvelt részén, a belváros
közelében eladó egy 550 m2 telekkel rendelkező családi ház, 200
m2 (lakótér), 100 m2 az alaksor
(mosókonyha), valamint egy nappali +4 szobás igényes családi ház. Irányár: 44 M Ft. Remek
lehetőség, kiváló elhelyezkedés.
Tel.: 06-30/535-7946.
Miskolc, Testvériség u. 110
m2-es, összkomfortos (központi fûtés+gázkazán), kertes családi ház+udvarban 35m2-es szobakonyha-fürdőszobás kis házzal,
670 m2-es telken eladó. Tel.:
06-70/202-5337.

Eladó Miskolc belvárosában Soltész N.K. u. 77 m2-es, gázos, 2.
emeleti, belső udvaros, pihenőkertes társasházi lakás. Gépészetileg
teljesen felújított, ablakok cserélve
műanyag nyílászárókra. Nappali +
étkező + konyha egyben, 3 szoba,
előszoba, fürdőszoba, külön wc.
Miskolc, Vasgyári piaccal szem- Ár: 13,5 M Ft. Érd.: 06-20/980ben csendes utca közepén 560 6678.
m2-es telken 4,5 szobás, nagy
nappalis, 135 m2-es, tégla, cse- Győri kapuban eladó felújított,
réptetős, gázcirkó fűtésű csa- 65 m2, 1+2 félszobás, panelládi ház eladó, udvaron 2 állású programon átesett, mért fűtégarázs+tároló, nagy terasz. Ár: ses, 4. emeleti, azonnal költözhe14,9 M Ft. Tel.: 06-30/227-2273. tő lakás. Irányár: 11,2 M Ft. Tel.:
06-20/442-6653.
Parasznya csendes utcájában
1332 m2 telken 90 m2, 3 szobás, Jósika úton eladó egy 73 m2,
tégla, cseréptetős ház eladó. Műa. 4. emeleti, 1 nappali +3 szobás
nyílászárók, laminált parketta, új lakás. Műanyag hőszigetelt ablacsatorna, GÁZCIRKÓ fűtés, kony- kok, új bejárati ajtó! Külön nyíló
ha-fürdő befejezésre vár, szom- szobák. Jó lakókörnyezet! Irányár:
szédban új házak. Ár: 7,9 M Ft. 10,8 M Ft. Érd: 06-30/535-7946.
Tel.: 06-30/227-2273.
Miskolc-Bulgárföldi zöldövezeti
környezetben eladó egy rendezett
Sajóecseg főutcáján 3500 m2-es
lépcsőházú 4 emeletes társasház
telek 40 m2-es családi házzal, mel3. emeletén, 51 m2-es, távfűtéléképületekkel eladó. Építkezésre
ses lakás, felújítandó állapotban,
kiválóan alkalmas 22 m utcafront,
különálló pincével. Irányár: 6,5
159 m hosszú. Miskolci, jó helyen
MFt. A környéken gázos garzonra
lévő lakást, családi házat, telket
való csere is érdekel ráfizetéssel.
beszámítunk. Ár: 9,99 M Ft. Tel.:
Érd: 06-70/555-3109.
06-30/227-2273.
Miskolc, Stadion utcán NAGY
Sajólád, Dózsa György úton teher- ERKÉLYES, GÁZOS, 54 m2-es,
mentes, azonnal költözhető, jó 2 szobás, SZÉPEN FELÚJÍTOTT
állapotú, 115 m2-es, 3 szobás, 3. emeleti lakás eladó. Miskolci
tégla építésű, gázkonvektor fűté- 2 szobás CSALÁDI HÁZAT KEREsű családi ház eladó 720 m2-es SEK. Ár: 9,9 M Ft. Tel.: 06-30/227telken pincével, melléképületek- 2273.
kel. Ár: 6,3 M Ft. Tel: 06-70/701Sajószentpéteren a Péch Antal
2271.
utcában eladó egy 63 m2-es, 2
Sajószentpéteren az Erkel Ferenc szobás, tégla építésű, felújított
utcában eladó egy vállalkozásra is kertkapcsolatos, valamint garáz�kiválóan alkalmas, jó állapotú, 4 zsal rendelkező társasházi lakás.
szoba+40m2 nappali+200m2 Műanyag nyílászárók, tökéletes
melléképület, műhely, garázs szigetelés! Irányár 11,5 M Ft. Érd.:
1100 m2 telken. Ár: 13 M Ft. Tel: 06-30/955-6167.
06-70/701-2271.
Szentpéteri kapuban eladó egy
Szirma elején csendes utcában tégla építésű, franciaerkélyes, 50
600 m2-es telken 140 m2-es, 5 m2-es, 2 szobás, földszinti lakás
szobás, 2 fürdőszobás, 2 szintes, új, műanyag, hőszigetelt nyílásFELÚJÍTANDÓ családi ház eladó. zárókkal. Irányár: 7,8 M Ft. Tel.:
Ár: 13,9 M Ft. Tel.: 06-30/227- 06-30/535-7946.
2273.
Albérlet

Lakáseladás
Kazincbarcikán, Építők útján,
újszerű állapotban lévő, földszinti, 2 szobás lakás, 5,6M Ft eladó.
Érd.: 06-20/430-9976.

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.

A Május 1 úton eladó egy 1. emeleti, 55m2-es lakás. Különálló szobák, nagy erkély és tágas konyha jellemzik. Iá.: 5,5M Ft. Tel.:
06-20/235-3894.

Kazincbarcikán, a Mátyás kir.
úton, 1+2 félszobás, 1. emeleti lakás albérletbe kiadó. Tel.:
06-20/563-9585

Tulajdonostól
eladó
felújított, 2 szobás,
Augusztus 20 téren lévő,
1. emeleti lakás. Ingatlanosok kíméljenek! Tel.:
06-70/664-6074.

Lakás keresés
Eladó 2 szobás lakást keresek
megvételre a Móricz Zs. téren.
1., 2. emelet érdekel, készpénzzel fizetek. Tel.: 06-30/303-5515

Felújítandó 1,5 vagy 2 szobás,
1.-2. emeleti lakást vásárolnék.
Győri kapuban 51 m2-es, IX. eme- Készpénzzel fizetek. Érd.: 12 óra
leti lakás eladó. Kényelmét átala- után. Tel.: 06-20/992-6215.
kított nagy konyha, redőnyös új Saját részre keresek 2 szobás
ablakok, járólap, klíma biztosít- lakást a Móricz vagy Radnóti
ja. Ár: 8,2 M Ft. Tel.: 06-30/243- téren. Készpénzzel fizetek. Tel.:
06-20/260-5040
6371.

Üzlethelyiség
Üzlethelyiség
kiadó!
Kazincbarcika legfrekventáltabb részén 4
helyiséges, utcai bejárattal. Irodának is kiválóan alkalmas. Tel.:
06-70/371-7297.
Kazincbarcikán, forgalmas helyen
(26-os főút MOL kút mellett) kialakított hamburgeres üzlethelyiség
kiadó. Iá.: 70E Ft/hó+rezsi+3 havi
kaució. Tel.: 06-30/340-8771

Garázs
Garázst vennék a strandnál. Tel.:
06-70/232-3840

Autó
Renault Megane Scenic 1.9 TDI
1997-es évjárat, sok extrával (klíma, elektromos ablak, közp. zár,
ülésfűtés) téli-nyári kerékgarnitúrával, friss műszakival, szép állapotban eladó. Irányár: 490.000 Ft.
Érd: 06-20/256-0488.

Állat
TYÚKVÁSÁR! Barna, jó tollazatú
tojótyúk 400 Ft/db. Március 08-án,
8-10 óráig, Kazincbarcikán a vasútállomás mellett.

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!
Tűzifa
telephelyről,
üzemi és erdei m3-ben
(méteres, konyhakész,
teke) kapható kisebbnagyobb
tételben.
Kiszállítás megoldható. Tel.: 06-20/955-6678
AA5928239
Akciós,
konyhakész
tűzifa 12.500Ft/m3-től. Cser, tölgy,
bükk, akác. Gyors, megbízható házhoz szállítás. Számlával és
szállítólevéllel. Tel.: 06-20/8001201 AA5946453

120-150 kg-os mangalica hízók
eladók. Szúrás, perzselés megoldható. 5-6 tonna sertéstrágya
Akciós kalodás (1mx1mx1m),
elvihető. Tel.: 06-70/307-6241
és erdei m3-es (1mx1xm1,7m),
Növény
és ömlesztett tűzifa rendelhető!
Termény eladó (búza, árpa, Ingyenes házhoz szállítás. Jelentritikálé,
kukorica).
Érd.: legi termékeink: tölgy, bükk, akác,
06-20/418-0808.
nyárfa. Ár: 11000 Ft-tól. Hívjon
bizalommal: 06-30/705-2337
Eg y é b e l a d á s
EUTR azonosító: AA5854363
Műanyag kupakok nagy
Eg y é b k e r e s é s
mennyiségben, gyűjtés
céljából elvihetők. Tel.:
Antik bútort, porcelánt,
06-30/919-1085.
festményt, pipát, játéRobi 156-os Honda motoros, 4 kot, könyvet, vásznat,
ezüstöt, órát, fegyvert,
ütemű, 5 lóerős rotációs kapa
érmét,
katonai-népieladó, újszerű állapotban. Érd.:
egyházi tárgyat, teljes
06-70/547-4397
hagyatékot vásárolok
60 literes Lehel hűtő 5000Ft- korrekt áron. Kérem, hívjon bizalommal! Ingyeért eladó. Érd.: 12 óra után. Tel.:
nes kiszállás, becsüle06-20/992-6215.
tes értékbecslés. Tel.:
Nyomdai berendezések eladók: 06-30/486-3578.
Romayor-314-es (colorképes),
Rapid tűzőgép (kapcsos), Combi- Gyűjtő keres! Régi matchboxokat,
Reinz spirálozó (körmölővel), játékokat, távirányítós autókat,
ívprés, aranyozó prés (táblák- lemezjátékokat és autókat, pedához), sarkazó, B/2-es lemezle- los moszkvicsot. Tel.: 06-70/418világító. Ár megegyezés szerint. 2086
Telefon: 06-20/922-4711.
Az ócska hulladékvasat
Tűzifa
vásárolok.
Házhoz
megyek. VillanymotoAkciós tűzifa, tölgy,
rokat, hegesztőtrafóbükk 14E Ft/m3. Ingyen
kat, üzemképtelen házházhoz szállítás. Kisebb
tartási gépeket. Tel.:
mennyiséget is szállí06-20/341-1131.
tunk. Közvetlen a termelőtől. Tel.: 06-70/327Személyautókat és vashulladékot
4629 AA5917945
vásárolok. Tel.: 06-70/555-1262.
Konyhakész tűzifa erdészettől
Akármilyen vas, fém hulömlesztve 345× 215× 83 (6 m3)
ladékot vásárolok. Tel.:
raktérben. Részletek és árak:
06-70/534-5971
06-30/964-9571 AA5947746.
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Szuper ügyek

Dobogós
Ördögök. Nagy csatában szerezte meg a dobogó harmadik helyét a Kazincbarcikai Ördögök SE. Biztos vannak, akik az eredményt
keserédes szájízzel fogadták, hiszen a csapat hetekig vezette az NBII Keleti
csoportjának tabelláját, ám végül egy ponttal lemaradt a Rubeola FC Csömör és
a Dunakeszi Kinizsi Futsal csapatai mögött. A 15 győzelemmel, 2 döntetlennel és
5 vereséggel zárt szezon azonban így is gyönyörű teljesítmény a csapattól.

A nyelvtanulás még mindig a legfontosabb dolog
■ A tavasz a megújulás

évszaka. Sokan ezt az időszakot a tanulásra használják. No, nem csak az
évszak szimbolikája miatt,
hanem sokkal inkább a tavaszi vizsgák és az érettségi közelsége a fő ok.
Van, aki a magyarra hajt
rá inkább, mások a reál tárgyakat erőltetik, de van
egy tantárgy, ami mindenki számára egyaránt fontos,
ez pedig az idegen nyelv.
Éppen ezért a nyelvtanulásra
szinte minden más tantárgynál jelentősebb figyelmet fordítanak az intézményekben
is. Sok a két tannyelvű iskola, és számos általános iskolában működik emelt szintű
nyelvoktatás. Az idegen nyelvi ismeretek, elsősorban az

angoltudás, az alapműveltség részévé vált. Sőt, diplomát
már nem is kaphatunk nyelvvizsga nélkül. Ha a fiatalok
jövőbeli esélyeit latolgatjuk,
úgy tűnhet, nem véletlen ez
a buzgalom. Példának okáért,
egy vezető cég alkalmazottjának tudnia kell tartania a
kapcsolatot külföldi ügyfelekkel, ahogyan egy vendéglátósnak is meg kell értetnie magát a külhoni vendégekkel. A
nyelvtanulásnak így számos
formája alakult ki. Gyakori
dolog például igénybe venni
a nyelviskolák szolgáltatásait. Talán érdemesebb először
egy világnyelvet magunkévá
tenni, vagy olyat, amit sokan
beszélnek. Ilyen például az
angol, német, orosz, francia
vagy akár a spanyol. Az olasz

és a mandarin is
ajánlott.

Sőt, a nyelvtanulás bizonyos
szempontból az agyunkat is
megtornáztatja, hiszen nem
csak a fiatalok tanulhatnak
idegen nyelveket. A torontói
York University kutatói arra
a meglepő felfedezésre jutottak, hogy az idegen nyelvet
beszélő, és nyelvtudásukat
nap mint nap használó embereknél akár 4 évvel is késleltethető az időskori demencia
megjelenése azokhoz képest,
akik csak az anyanyelvükön

beszélnek. Bár manapság szinte mindenkinek van valamilyen benyomása
a témával kapcsolatban, arról, hogy
ki mit gondol a nyelvtanulásról, megoszlanak a vélemények.

Gábor (17)
Szerintem az angol a legfontosabb, leghasznosíthatóbb tantárgy az összes közül. Manapság az internet
összeköt mindenkit, és az
angol a közös nyelv. Sokkal
gyakrabban kell ezt használni, mint mondjuk a Pitagorasz-tételt. Én jobban szeretem magam tanulni a nyelvet,
bár jártam nyelviskolába is,
és hasznos is volt.

József (38)

Pár éve jogon végeztem,
felsőfokú nyelvvizsgával
rendelkezem, és napi szinten használom. Szerintem
fontos a nyelvtudás, hiszen
a világ legtöbb országában
tanítják az angolt. Az állami
oktatást azonban nem tartom
elegendőnek.

Anita (30)
Manapság alapvető elvárás
az, hogy beszéljenek nyelveket az emberek. Az iskolai
oktatás fontos, de sokaknak
szükségük van ennek az erősítésére. Én intenzív tanfolyamra jártam nemrégiben,
és számomra ez volt a tökéletes választás.
SZI - BM

Kora tavaszi népmese: hó volt, hó nem lesz
■ A medvék jóslásáról

Számok bűvöletében: 28 napos
■ Bár az idei nem szökő-

év, mégis érdemes megállni egy pillanatra, és elgondolkozni azon, miért
is volt 28 napos csupán a
február.
A február a legrövidebb
hónap a Gergely-naptárban.
Egyes vélemények szerint a
Februa ünnepről nevezték
el, amely a megtisztulás jegyében telt. Régi magyar elnevezése a böjt előhava, a
székelynaptárban pedig jégbontó havának nevezik. A
régi római naptárban csak
10 hónap volt, a téli majdnem két hónapos időszakot
nem tartották nyilván. Az év
márciussal kezdődött, és decemberrel ért véget. Numa
Pompilius bővítette ki a naptárat további két hónappal.
Bizonyos források szerint úgy
alakította, hogy a hónapok

hossza – számmisztikai okokból – páratlan legyen, így 29
illeltve 31 napos hónapok voltak. Caesar módosította aztán
a naptárat úgy, hogy 30-31
napos hónapok legyenek. A
február maradt olyan, amilyen volt.
Mivel a nagy elődről, Julius
Caesarról hónapot neveztek
el, tűrhetetlen volt, hogy a dicső Augustus ne kapjon helyet a naptárban. Ő a nyolcadik hónapot választotta,
viszont az csak harminc napos volt, így egy nappal lemaradt volna a nagy elődről
elnevezett hónapról. A megoldás egyszerűnek tűnt: egy napot el kell venni valamelyik
másik hóból, és az augusztushoz hozzácsapni. Talán
mondani se kell, hogy melyik
hónapot „csonkították” meg
eképpen.
SZI - BM

már van ismeretünk tavasz beköszöntének időpontjával kapcsolatban,
de vannak egyéb jelek is
a népi kánonban.
Itt van a március, de a tavasz még nem jelentkezett.
A tél azonban serényen szignózza az utcákat hóval és jégtócsákkal. Ilyenkor sokunk
elmélázik azon, hogy vajon
beköszönt-e egyáltalán a kikelet, vagy esetleg idén elmarad
a tavasz? Netán átkerültünk
egy láthatatlan szekrényajtón
át Narniába, vagy csak olyan
rejtett földmozgások dolgoztak alattunk, amik Európát
hirtelen a skandináv térségbe
csúsztatták át? Bár valószínűleg a köhögéscsillapító sziruppal egyenes arányban fogy a
türelmünk, nem kell megijedni, a tavasz már közeleg! Legalábbis a néphit szerint.
Azt például minden kisgyerek tudja, hogy Sándor József
és Benedek zsákjában mi lapul. A tavaszi napéjegyenlőség idején, Gergely nap után

közel egy héttel érkeznek ők
hárman, akik a melegért felelősek a magyar néphit szerint. Március 18. eszerint az
első, igazán meleg nap az évben. Sőt, ha szép az idő Sándor napján, akkor a termés is
megszalad, tartja a néphit.
A március 19. talán a leggazdagabb nap a szokások terén, hiszen József napja számos titokra fényt derít. Jobb

esetben tavaszi napfényt. Ha
ezen a napon szivárvány látszik az égen, benne széles sárga sáv, az jó búzatermést, a
széles piros sáv pedig bő bortermést ígér. Sőt, egyes helyeken József napján kezdték
meg a szántást, reménykedve a bőséges termésben.
A népi triászt Benedek napja zárja március 21-én, ami a
meteorológiai tavasz első napja. „Ha ezen a napon dörög az

ég, száraz lesz a nyár” - tartották elődeink. Egy érdekes népszokás is kötődik a dátumhoz,
ugyanis Szeged környékén a
Benedek-napon ültetett hagymát augusztus 24-én szedték
föl, utána a háztetőre rakták,
ahol 7 nap érte a napsugár és
6 éjszaka a harmat. Ezt a népi
gyógyítás a tífuszos betegek
szérumának tartotta.
Azonban a hónak is van
misztikuma. Farsangkor a hó
meglétéből vagy hiányából a
gyümölcstermésre lehet következtetni: ha havasak a fák
húshagyókor, jó gyümölcstermés lesz. De más kultúrákban is van jelentése a márciusi havazásnak. A régi kelta
néphit szerint a hegyek óriások, akiknek lehellete a szél,
és könnye az eső. Ha ezek az
óriások megrázzák magukat,
akkor hullik a hó. Mivel a hegyek nyáron alszanak, ezért a
kései hó azt jelenti, hogy igen
vidám év áll mögöttünk, hiszen a hegyek óriásai még
mindig nem hunyták le a szemüket.
SZI - BM
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MUNKAVÉGZÉS HELYE:

MOSONSZOLNOK,
GYŐRLADAMÉR

Rendszergazdát
(Számítástechnikust)

BOS AUTOMOTIVE
P. M. BT.

Ingyenes szállás
Utazási költségtérítés
Előlegrendszer

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

140 000-200 000 Ft

Költöztetést vállalok.
Elszállítom lim-lomját.
Akár hétvégén is. Hívjon
bátran! Tel.: 06-70/3274629

nettó

+cafetéria/hó

Hosszú távú munkalehetőség,
kiváló munkakörnyezet.

A Szurek Temetkezés

HALOTTSZÁLLÍTÓ ÉS SÍRÁSÓ
MUNKATÁRSAT KERES.

Több műszakos munkarend

06 70 639 9920

Állás

451073

/nyugatimelo

Kerékpárral
rendelkező hírlap kézbesítőt keresünk Kazincbarcikán a város területére és Herbolyára
is, kora reggeli munkavégzésre. Nyugdíjasok,
rokkant
nyugdíjasok
jelentkezését is várjuk.
Érd.: 06-30/919-1085,
06-30/817-0345.

AZ AUTÓIPARBA
MUNKAVÉGZÉS HELYE:

GYŐR-MOSON-SOPRON
MEGYE

Puskás Jánosné festékbolt
(Sajószentpéter) B kategóriás
jogosítvánnyal rendelkező raktárost felvesz. Jelentkezni személyesen, önéletrajzzal az üzletben.
Sajószentpéter, Kossuth u. 200.

AMIT BIZTOSÍTUNK:
Ingyenes szállás
Utazási költségtérítés
Előlegrendszer
próbaidő után akár

200000 Ft-ig
+cafetéria/hó

Hosszú távú munkalehetőség,
kiváló munkakörnyezet.

06-30/379-3348

Több műszakos munkarend

Megbízható villanyszerelőt felve-

06 70 315 8492

szünk. Nettó 1300-1600,-Ft/óra.
Tel.: 06-70/249-3711

451070

/nyugatimelo

451076

Jó beszédkészséggel
rendelkező munkatársakat keresünk. Nyugdíjasok jelentkezését is várjuk! Fizetés fix órabér!
Érd.:
06-70/425-9232
vagy 06-70/425-9233
Egyedülálló idős hölgy keres,
egyedülálló 40-50 év körüli hölgyet házimunkára, ottlakhatásért.
Tel.: 06-30/379-3348

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: 2018/9. 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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Budapesti munkalehetőség lakatosoknak,
hegesztőknek szálláswww.jobmotive.hu
sal, utazással, 1300Ft-os órabérrel. Tel.: 06-30/959-1491,
wivien8@gmail.com
KARBANTARTÓI állás
gépész/villamos területen. Kiemelt bérezés, szállás és utazás biztosítva. Állandó,
hosszútávú munkalehetőség Tatabányán multi
környezetben. Önéletrajzokat a multi.tatabanya@gmail.com címre
várjuk.

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.).

Társkeresés
Apm Personal GmbH keres német- 35 éves férfi barátnőt keres. Egy,
országi munkavégzésre festőket, két gyermek nem akadály. Tel.:
hőszigetelőket, német bejelentés06-20/965-0094
sel. zoltan.timar@apm-personal.
Vegyes
com, 06-70/677-0877
Víz- fűtésszerelő szakmunkásokat
keresünk Budapesti, külföldi munkavégzésre. Utazás, szállás biztosított. Bér, megegyezés szerint.
Tel.: 06-20/842-0177.
Tipp Iroda keres csinos hölgyeket hostess-vendégkísérő munkára. Csörgess, visszahívlak! Tel.:
06-30/604-5456.

Kazincbarcikai zöldségesbe keresünk azonnali kezdéssel eladót.
Gyakorlott
villanyszerelőket, Jelentkezni a zoldsegeskbarcika@
betanított villanyszerelőket kere- gmail.com e-mail címen lehet.
sünk Budapesti munkavégzésre.
Fizetés: nettó 240.000 Ft-tól. Tel.:
06-20/409-0094

140000 Ft-tól

nettó

keresek. Lehet nyugdíjas is. Tel.:

Feltételek: barcikai lakhely, B. kat.
jogosítvány és vezetési gyakorlat,
jó fizikum, megbízhatóság.
www.jobmotive.hu
Érd.: 06-30/9452-899

Villamosipari cég villanyszerelőt és lakatost keres. Munkavégzés Kazincbarcikán. Érd.:
allasbarcika@freemail.hu

BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT KERESÜNK

Saját autóval rendelkező sofőrt

450663

Beszerzési-/
Raktárvezetőt

AMIT BIZTOSÍTUNK:

Szolgáltatást kínál
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K.barcikai középvállalkozás
keres tapasztalattal
rendelkező

450947

BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT KERESÜNK

AZ AUTÓIPARBA

450990

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

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.: 7:0018:00, V.: 8:00-18:00.
Nézzen be hozzánk!

LAPZÁRTA VÁLTOZÁS

a Kazincbarcikai Szuperinfónál!
Tisztelt Olvasóink és Hirdetőpartnereink!
A március 15-i ünnepi munkarend változás
miatt korábban kerül a nyomdába lapunk.

Lapzárta: a megszokott
szerda 12 óra helyett
2018. március 12. (hétfő) 12 óra
Megértésüket köszönjük!
Szuperinfó Szerkesztősége

N HOROSZKÓP 10. HÉT (2018. március 5-től március 11-ig)
Kos - Ne akarja megváltani a
világot, csak lazítson. Engedjen
szerettei kérésének, ha programokat javasolnak, vegyen
részt benne. Szüksége van
arra, hogy egy kicsit kiszakadjon a megszokásból. Bár kezdetben bizonytalanul
érzi magát, végül sikerül feloldódnia és
jól érezheti magát.
Bika - A héten számos új,
kellemes élmény érheti. Ajánlatos kimozdulnia a négy fal
közül és nyitottnak lennie a
mindennapokban, mert akár új
barátságokat is köthet. Ha költözés vagy
lakásfelújítás előtt áll, vagy valamilyen
problémás ügyet kellene megoldania,
nem várt segítőkre találhat.
Ikrek
Nyugtalanságát,
mozgékonyságát úgy tűnik,
idén kissé visszafogják a családi
kötelezettségek, vagy az anyagiak hiánya. A bezártság pedig
nem tesz jót az Ikrek jegyűeknek. Azonban nem hagyhat ott csapot-papot. Legyen mértékletes a kalandok keresésében, vagy vigyen magával másokat is!
Rák - Az év legszuperebb hete
vár a rákokra. Hétfőtől vasárnapig víz dominancia fogja Önt
támogatni, ha nagy kihívások
előtt áll. Egy szabályos háromszög (Rák Hold, Skorpió Jupiter, Halak
Merkúr, Vénusz és Neptunusz) rajzolódik
ki hétfőn, csütörtökön és pénteken, ami
elárasztja energiával.

Oroszlán - A Szaturnusz helyzete azt jelzi, hogy a munkával,
életmóddal kapcsolatos dolgokra kell nagyon odafigyelnie
minden Oroszlán jegyűnek. Sűrű teendői, kötelességei közepette sem
szabad elhanyagolnia egészségét, vagy
szervezete a nagy terhelés miatt kénytelen
lesz kényszerpihenőre küldeni Önt.
Szűz - Ha teheti, vegyen ki
szabadságot, vagy néhány szabad napot, mert jó lenne, ha
azt tehetné, amihez kedve van.
Szüksége van arra, hogy felépíthesse önmagát és a munka helyett megoldást keresne a problémáira. Mondjuk vásároljon magának valamit, amiben örömét
lelheti! A lényeg, hogy ne stresszeljen!
Mérleg - Egy nyugodt hét
elé néz. Érdemes lenne arra
használnia, hogy átgondolja,
milyen új dologba vághatná
a fejszéjét. Nem feltétlenül
munkával kapcsolatosan, hanem valamilyen új kedvtelést, sportot iktathatna be
az életébe. Minden régi és új vágy megvalósításának kedveznek a csillagok.
Skorpió - A következő napokban szinte minden, amibe belekezd, káoszba fullad. Mindenütt
felfordulást lát, a munkahelyén, a kapcsolataiban, a lelkéről
már nem is beszélve. Nem ússza meg,
hogy mielőbb neki álljon rendet tenni
maga körül, mert amíg nincs rend a környezetében, addig a lelkében sem lesz.

Nyilas - Nehezen találja
meg a közös hangot azokkal,
akikre eddig számíthatott. Túl
erőszakosan kívánja érvényre
juttatni az akaratát. Amíg nem
tud kérni, csak követelni, nem is számíthat megértésre. Bár Önnek fontos lenne
megvalósítani a terveit, el kell fogadnia,
hogy mások ezzel nem azonosulnak.
Bak - Kicsit jobban is odafigyelhetne az egészségére,
mert a visszatérő panaszok
nem biztos, hogy maguktól
megoldódnak. Amellett, hogy
felkeresi orvosát, tarthatna egy alapos
önvizsgálatot is, hogy esetleg mik lehetnek azok a lelki problémák, amelyek a
gondok mögött húzódnak.
Vízöntő - Az újdonságok és
izgalmak iránti vágya új barátokkal hozhatja össze, vagy
rátalálhat az új szerelmére.
Sajnos, az ilyen kapcsolat jóllehet, ösztönzőleg hat - nem szokott túl
sokáig tartani. Ha viszont mégis tartósnak
bizonyul, akkor az tényleg gyökeresen
megváltoztatja az életét.
Halak - Az Uránusznak az
uralkodó bolygójával alkotott
fényszöge jelentősen gyengítheti az Ön ellenállóképességét.
A Neptunusz helyzete ugyanakkor kedvez a vizes helyeken való
időzésnek, a gyógyfürdő hasznára lehet.
Feltéve, hogy el tud szakadni nyomasztó
kötelezettségeitől és a problémáitól.
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%

%
30% kedvezményt
%
a lencsére vagy a keretre %
szeretné-e érvényesíteni.
%

%

A kedvezmény komplett szemüveg
setén érvényes!
készítése esetén

%

451000

AIRÁNYZOTT
JÓL

06-49/312-251

www.fenyo-panzio.hu

HIRDETÉS
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INGYENES ORVOSI SZEMVIZSGÁLAT*
Rendel: Dr Hobaj Ildikó szemész főorvos /Kazincbarcika/ Bejelentkezés: 06 30/206-3354
>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
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MEGKEZDTÜK EXKLUZÍV BELTÉRI
AJTÓK FORGALMAZÁSÁT!
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Acél biztonsági ajtó 4 féle színben
MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK KÖZVETLENÜL
A GYÁRTÓTÓL!
KIEGÉSZÍTŐK:
PÁRKÁNYOK-KÖNYÖKLŐK-REDŐNY-RELUXA-ROVARHÁLÓ

MASSZŐR

Hölgyek, Urak, Nyugdíjasok
jelentkezését várjuk!

Elérhető
áron frissítő
masszázst
vállal.

www.vokk.hu

Andi: 06-20/439-6355

Ózdon

március 3-án.

451077

Tel.: 06 30 948 2646

HŰTŐGÉPSZERVIZ

MINDENFÉLE

kőműves munkát,
burkolást, festést vállalok.

451031

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

Rövid határidő, precíz kivitelezés!
Telefon: 06-70/607-85-05

gyors munkába állási
lehetőséggel. Elvárás: min.
középfokú iskolai végzettség.
Jelentkezni lehet:
06-30/376-9884
06-30/321-5611
E-mail: info@primajob.hu

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

451548

10-30%

AKCIÓ!

Minden bútorra és lámpára

Akciónk
2018. február 7-tõl
a készlet erejéig
tart!

hirdetésfelvételi p

kedvezmény.

HITELÜGYINTÉZÉS

Ingyenes házhozszállítás
15 km-ig!

LAKBERENDEZÉS • BÚTOR • LÁMPA

nt!

Lengyel szén

MEZŐGAZDASÁGI
ÉS KERTÉSZ ÁRUHÁZ

(6500 kcal, 7%
hamutartalom)

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

Víz- fűtésszerelés,
fürdőszoba felújítás,
dugulás-, hibaelhárítás
garanciával.
KENÉZ LAJOS
06-30/644-60-97

?PW%!"$ # 
!!"#

PUSKÁS JÁNOSNÉ

OPERÁTOR
munkakörbe munkavállalókat

450933

Engedélyszám: E-000160/2014/A001

Miskolci munkahelyre
keresünk

450910

SZEMÉLY- és
VAGYONŐR OKJ-s
tanfolyam indul

450989

Üzletünk új címe: Kazincbarcika, Kossuth út 2. · Tel.: 06-70/428-0648

451162

H-P: 08:00-17:00
Sz: 08:00-12:00
V: ZÁRVA

$ 1_YL[

Q¹WPXPYËT[S^QWPc×TSÍ]hWÅiW^ibiÅ[[ÑcÅbbP[

451084

Nyitva tartás:

.|OFV|Q]pVW-N|]YHWtWpVWHQQ\LOYV]-4./2003.

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.

folyamatosan kapható!

451046

>Fókusz Optika
Fókusz Optika Kazincbarcika, Egressy út 39.
Tel.:30/206-3354
>Fókusz Optika
Kazincbarcika, Városi Kórház 1. emelet
Tel.:30/206-3364

450607

%

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

451078

%

%

%

MEZŐKÖVESD GYÓGYFÜRDŐN

451014

%

Ön dönti el, hogy
%a

%

%

Tel.: 06-30/415-2428

450655

% %
%
% ÚJ
KEDVEZMÉNYT
SZEMÜVEGÉHEZ!

%

%

%

%

MÁRVÁNY,,
GRÁNIT
SÍREMLÉKEK
K
KEK
Kis urnás sírok,
urna oszlopok eladók!

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

Ambrus-Tóth József
z
zsef

SAJÓSZENTPÉTER, Kossuth út 200.
(Puskás Festék Szaküzlet)

�
Sajószentpéter, Kossuth út 146.
1

451159

%

%

%

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

VÁLASSZON
%

%%

%%

%

Kulturált kiszolgálás, korrekt ár,
HOGY 6 FŐVEL is jól járjon; utazzon féláron!
1-4 főig 160 Ft/km
IN
700
5 fő
180 Ft/km JÁZ41M
0-7
/
XI
6 fő
200 Ft/km 20 TA

8

2018. március 2.

Tündérkert Dekor
Virág &Ajándék

VILLANYSZERELÉS!!!
Új villamos hálózatok
kiépítése, régi felújítása,
javítása, egyedi ledes
világítás kialakítása.

TISZTELT URAK, FÉRFIAK!

VACSORA:
Zellerkrémleves roppanccsal
Kétszemélyes bőségtál, savanyúság
Roppanó csoki szelet

k,
Rendelést felveszünk,
s!
akár kiszállítással is!

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

Üdvözlő pezsgő, aperitif, korlátlan sör, bor és
üdítő fogyasztás.
Sztárvendég:
A zenét szolgáltatja: IHOS JÓZSEF,
az ország
SIPOS PÉTER
Belépő : 7.000 Ft/fő Kató nénije

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

Német
alapanyagokból
Magyarországon
gyártott
műanyag nyílászárók
kedvező áron

Érdeklődni: 06-30/686-3371,
Edelény, Patak út 19. sz. alatti iroda
Orosz Birtok (Edelénytől Abod irányába)
info@merlotborhotel.hu
www.merlotborhotel.hu
www.facebook.com/merlotborhotel2016

Bankkártya
elfogadóhely

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.

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

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

Az ár irányár. Az épület igény és megegyezés
szerint átalakítható.
450998

451155

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

Nőnap alkalmából lepje
pj megg Édesanyját
Édesanyját,
yj
merőseit egyedileg
Kedvesét, Hölgy ismerőseit
kkal!
összeállított ajándékkal!

451165

Kókai Antal
06-20/324-70-60

451541

Garanciával, számlaképesen.

Érd.: 06-30/278-4905

451066

A MERLOT BORHOTEL és LÁTVÁNYPINCE
szeretettel várja Önt és barátait
2018. március 10-én, szombaton 20 órától
kezdődő rendezvényére.

451066

Tavasz Köszöntő
Nőnapi Bál

