
Miskolc, Futó út 70.
46/432-511

TRAPÉZLEMEZ

1.290 Ft/m2-től

www.tetolemezcentrum.hu

KAZINCBARCIKA ÉS KÖRNYÉKE  2018. március 9., XXIX/10. 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 10. hét
Hó fogadta a gólyákat

Egy nap a nőkért. Ha a nőnapot 
emlegetjük, legtöbbünknek a virág, a 
bonbon, és esetleg a történelmi háttér 
jut eszébe. Pedig sokkal fontosabb 
üzenete van ennek az ünnepnek. 

Téli idő fogadta az első haza-
térő gólyát. Az elmúlt hetek-
ben a madárbarátok figyel-
mét egy várva várt esemény 
kötötte le: útnak indultak az 
első gólyák. Ha tudták volna, 
mi vár rájuk, talán nem siet-
tek volna annyira./3. oldal

Hatodszor rendezték meg 
Vadnán a már hagyományos-
nak számító Kolbásztöltő Fesz-
tivált, ennek apropóján össze-
szedtünk néhány érdekességet 
a disznóvágásról./4. oldal

Népi hagyomány

NAPONTA 
OLCSÓBB!

TAVASZI SZEZONVÁLTÁS!

MINDEN HÉTFŐN teljesen 
új árukészlet és cipővásár!

Elegáns, márkás, divatos és kizárólag szezonális 
felnőtt- és gyerekruhák, cipők és kiegészítők 

(fehérnemű, táska, öv, játék, plüss stb.).

Kazincbarcika, Fő tér 39. 
(az Okmányirodánál)

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

Nyitva tartás:
H 8-18

K-P 8-17
SZO 8-12

http://londonstore.hu

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

MŰANYAG, FA ÉS FÉM
NYÍLÁSZÁRÓK, GARÁZSKAPUK,

ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA
FORGALMAZÁSA

KB, Mátyás k. út 22.

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

(az Autóker mögött)

Német 
alapanyagokból 
Magyarországon 

gyártott 
műanyag nyílászárók 

kedvező áron

.

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

DUGULÁSELHÁRÍTÁS

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

Akár hétvégén is!
Kazincbarcikán és környékén

Miskolc belvárosi ékszerüzletbe keresünk 
ékszerbecsüs 

végzettséggel és 
gyakorlattal rendelkező 

munkatársat. 
Érdeklődni:

Tel.: +36-20/916-3594

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

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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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

A Jabil tiszaújvárosi telephelyére 
keresünk munkatársakat 

kulcs-operátor 
munkakörbe. 

Kiemelkedő bérezés és juttatások, 
hosszú távú munkalehetőség, valamint 

ingyenes buszjárat vagy szálláslehetőség! 

Jelentkezni: 
dora.horvath@adecco.hu 

vagy 06-30/688-2068-as telefonszámon.

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.

        A                                                                 Zrt.
magyarul vagy

németül/angolul beszélő, 
ukrán vasipari dolgozókat keres,

magyarországi és 
EU-s munkavégzésre.

Jelentkezni: Telefon: 00-36-48/512-330 
e-mail: kazincbarcika@halbomce.hu

Egészségpénztári elfogadóhely, 
Bankkártyás fi zetési lehetőség

EDENRED kártya 
elfogadóhely!

SZÉP KÁRTYA 
elfogadóhely

INGYENES ORVOSI SZEMVIZSGÁLAT*

KONTAKTLENCSE ILLESZTÉS
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g k
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se 
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!

Dr. Kurkó Levente szemész adjunktus • kedd, szerda: 16.00-18.00
Bejelentkezés: 06-48/320-290, 06-70/389-2270 • Kazincbarcika, Építők útja 46. 

Németh Optika

Hoya fényresötétedő 
szemüveglencsék
33% kedvezménnyel! 

HŰTŐGÉPSZERVÍZ
Kazincbarcika

HŰTŐGÉP SZERELŐT 
FELVESZÜNK!

Dojcsák László • 06-30/399-6599

Víz-, fűtésszerelés, dugulás 
elhárítás, hibajavítás.

Számlaképesen, ÁFA nélkül.
B-A-Z megye egész területén.

Tel.: 06-30/644-6097

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.

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

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

MEZŐKÖVESD GYÓGYFÜRDŐN

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

3 nap/2 éj félpanzióval    9.800 Ft/fő
6 nap/5 éj félpanzióval 24.500 Ft/fő
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Elmaradt meccs. Az NBII-ben szereplő KBSC gárdája végül 
nem játszott az eredeti időpontban. A Budaőrs elleni mérkőzés tech-
nikai okok miatt tolódott: a budafoki pálya alkalmatlannak bizonyult 
a játékra. Végül nem csak a KBSC meccse maradt el. Valamennyi 
másodosztályú találkozót április 11-re tettek át. 

Bár aranyszobrot  ■
nem kapott a Testről és 
lélekről, a Bükkben for-
gatott jeleneteivel dup-
lán belopta magát a 
borsodi szívekbe.

Az utóbbi években filmes 
nagyágyúink igazán elké-
nyeztették a moziba járókat, 
hiszen mostanra sorozatban 
a harmadik Oscar-gálát izgul-
hattuk végig, magyar sikerért 
szorítva. A szobor idén elma-
radt, de a jelölés már önma-
gában is igazi siker. Ebből a 
sikerből pedig a minket kör-
beölelő bükki táj is kivette 
a részét, hiszen a film talán 
legfontosabb külső jeleneteit 
itt forgatták. 

A mozi tartalmáról nem 
is írnék mélyebben, mert 
mindenképp érdemes meg-
nézni, szerintem az utóbbi 
idők legsikerültebb hazai 

filmalkotása Enyedi Ildikó 
munkája. Azt azonban el-
árulhatom, hogy az említett 
jelenetek központjában két 
szarvas áll. Sőt, nem csak 
áll, néha rohan is, patakok, 
tisztások és cserjések között. 
Ez pedig mind-mind igazi 
borsodikum, 100% B.A.Z. 
megyei termék. A rendező 
közel száz állatból választot-
ta ki a két szarvast, Góliátot 
és Picúrt, akik nem a legsze-
lídebb példányok voltak, így 
kicsit nehezítették a stáb dol-
gát, de Enyedi velük álmod-
ta meg a filmet. Picúr szinte 
teljesen szelídítetlen volt, és 
Góliát is csak a szelídítés ele-
jén járt a forgatás kezdete-
kor, épphogy csak elfogadta 
az ételt az emberek kezéből. 
Góliát egyébként alig pár 
nappal a forgatás vége után 
hullajtotta el agancsát, amit 
a rendező a lakásában őrzi, 

mint valódi filmes relikviát. 
Az állatokat Horkai Zoltán, 
a Horkai Animal Training 
Center vezetője trenírozta a 
szerepre. A vásznon látható 
csodálatos táj a Bükki Nem-
zeti Park egy-egy varázslatos 
részlete. Külön érdekesség, 
hogy Enyedi Ildikó, mielőtt 
ellátogatott volna a Bükk-
be, számos helyen járt, de 
egy se nyerte meg tetszését. 
Elgondolkodtató, hogy ami 

számunkra alapvető, és néha 
már észre sem vesszük azt a 
természeti csodát, ami kör-
bevesz minket, az más szá-
mára csiszolatlan gyémánt. 
A film megtekintése mellett 
tehát ajánljuk azt is, hogy 
tegyünk egy túrát a még 
havas erdőkben, mert nem 
csak a testünknek, de a lel-
künknek is jót tesz az ilyen 
kirándulás.

 SZI - BM

Borsod művész szemmel: Oscar-jelölt a bükki táj

Egy szál virág min- ■
dent képes kifejezni? 
Benne van a törődés, az 
elismerés és a hála? 
Benne van a lehetőség? 
Ha nem, akkor igen rosz-
szul csinálunk valamit, 
mert a nőnap ezekről 
kellene, hogy szóljon. 

A nőnap említése során 
nem felejthetjük el, honnan 
is ered ez az ünnep. A nem-
zetközi nőnap a nők iránti 
tisztelet és megbecsülés ki-
fejezésének napja, amelyet 
1917 óta minden év márci-
us 8-án tartanak. Bár a nők 
áldozatkészségéről és tet-
teiről sok művész megem-
lékezett már – gondoljunk 
csak az egri nőkre, akik 
szurkot öntöttek a várfala-
kat ostromlókra, vagy a fran-
cia forradalom asszonyaira 
– mégis a munkásmozgal-
mak idejére vezethető visz-
sza a nőnap gyökere. 1857. 
március 8-án New Yorkban 

40 ezer textil- és konfekció-
ipari munkásnő sztrájkolt a 
béregyenlőségért és munka-
idő csökkentésért. 1910 au-
gusztusában, Koppenhágá-
ban Clara Zetkin javaslatára 
elhatározták, hogy nemzet-
közi akciónapot szerveznek. 
Magyarországon 1914-ben 
ünnepelték először a nőna-
pot, amely addigra tényleg 
országhatárokat áthidaló 
ünneppé vált.

Leszögezhetjük tehát, 
hogy valójában egy sokszí-
nű, többrétegű akciónap-
ról van szó, ami egyszerre 

emel szobrot a dolgozó nők-
nek, hívja fel a figyelmet az 
anyákra, feleségekre, és har-
col a női egyenjogúságért. 
Viszont mindezt nem tud-
juk egy szál virággal kifejez-
ni. Mire is jó tehát ez a nap? 
Mint az összes többi akció-
nap – mert a nőnapot inkább 
így kellene nevezni ünnep 
helyett – a figyelem felhívá-
sára született meg. 

Képzeljünk el egy olyan 
társadalmat, ahol a lányok 
és asszonyok nem rendel-
keznek szavazati joggal, csu-
pán a férfi élet színpompás 

kellékei, akik ha rossz csa-
ládba születnek, akkor csak 
olyan munkákat végeznek 
el, amik az erősebbik nem 
látómezején kívül vannak. 
Főznek, söprögetnek, mo-
sásra görnyesztik derekukat, 
szülnek, szeretnek, óvnak 
és teszik ezt azért, mert a 
társadalmi elvárások szerint 
ez a dolguk. Nincs beleszó-
lásuk a nagy ügyekbe, nem 
lehetnek építészek, katonák, 
zenészek, csak a ház körül 
élhetik ki ambícióikat. Elég 
furcsán hangzik, igaz? Pe-
dig ez nem fikció, nem is egy 
kifordított Verne regény, ha-
nem a valóság. Nálunk több-
nyire a múlt, máshol még a 
jelen. Ha tehát szeretnénk 
nőnapkor az ünnep szelle-
mének megfelelően visel-
kedni, akkor először a fe-
jekben kell rendet tenni, és 
a női eszményképet oda ten-
ni, ahová megérdemli. Aztán 
jöhet a virág.  SZI - BM

Nőnap: az önmegvalósítás korlátlan ünnepe
Szuper ügyek

Már lassan kiszorít bennünket a 
lakásból a ruhatárunk, panasz-
kodik Gábor a barátjának. Mégis 
nem telik el úgy egy hét, hogy a 
feleségem ne vásárolna valamit. 
Még azt sem mondhatom, hogy 
csak magára gondol, hiszen vá-
sárol a gyerekekre és számomra 
is. Hiába mantrázom, hogy ha 
egy évig nem vennénk egyet-
len darabot sem, akkor is len-
ne mit felvennünk, egyszerűen 
nem birok vele.
Saci szintén nagy ruhabolond. 
Olykor maga sem tudja miért is 
tér haza újabb és újabb cuccok-
kal. A leárazás a szenvedélye, de 
ha kifog egy turkálóban valami 
nagyon olcsót és teljesen újat, 
madarat lehet vele fogatni. Per-
sze akadnak napok, amikor kor-
holja magát. Akkor, amikor már 
nincs hová beakasztani a dara-
bot és selejteznie kell.
Petra az internetes vásárlásra 
kattant rá. A keresőjében szám-
talan kínai oldalt mentett már 
el, ahol fillérekért kaphatóak 
konyhai kütyük, játékok, ruhák, 
táskák, cipők, hamisított áruk. 
Ugyan a konyha már tele van 
olyan eszközökkel, amit maxi-
mum egy évben használ csak, 
de képtelen ellenállni a csábítás-
nak, hogy ne böngéssze estén-
ként kikapcsolódás gyanánt a 
kínálatot. És persze mindig akad 
egy giga akciós filléres darab 
amire lecsaphat.
Ahhoz nem kell makro közgaz-
dásznak lennie valakinek, hogy 
pontosan tudja, hogy ha nő a 
fogyasztás, akkor nő a gazda-
ság is. De a családi mikro gaz-
daságra ez pont ellenkezőleg 
hat. Mert ha tudatosan vásá-
rolunk, maradhatnak a családi 
büdzsében tartalékok fontosabb 
dolgokra is.
Weiser István a hazai marke-
ting egyik guruja. Ő pont arra 
tanítja a kereskedőket, hogyan 
tudnak még több terméket érté-
kesíteni a piacon a mestermeg-
győzés technikával. Az embere-
ket ő három csoportba sorolja. 
Csupán 0,1 százalék az, aki ra-
cionálisan dönt. A 98,9 száza-
lék pedig úgynevezett címkék-
ben gondolkodik, amit mások 
találtak ki számukra, amelyek-
nek nagyon kevés köze van a 
valósághoz. Az egy százalékot 
képezik az úgynevezett mes-
termeggyőzők, akik kitalálják a 
címkéket, ideákat, tehát uralják 
az emberek 98,9 százalékának 
a gondolkodását.
Amikor ezt a könyvet elolvastam 
eléggé megdöbbentem. De azt 
kell, hogy mondjam a szerzőnek 
teljesen igaza van. Korunk nyáj-
szemlélete, a befolyásolás ural-
kodik minden területen. Persze 
a választás még szabad. Még 
rajtunk múlik melyik csoport-
hoz akarunk tartozni. 

SZI – Maros Éva

RÚZS

Választás
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Sajószentpéteren az Erkel Ferenc 

utcában eladó egy vállalkozásra is kivá-

lóan alkalmas, jó állapotú, 4 szoba+40 

m2 nappali+200 m2 melléképület, 

műhely, garázs 1100 m2 telken. 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 

IV. Besenyői Röfi Nap. Télűző fesztivált tartottak Szirmabesenyő-
ben, ahol két disznót is feldolgoztak az ünnepség alatt. A Röfi napon a telepü-
lés testvérvárosának delegációja is jelen volt, sőt, a munkából is kivették a 
részüket: kiderült az ottani polgármester henteskedéssel is foglalkozott, így 
nem jelentett számára nehézséget a disznó szakszerű felbontása. 

Az elmúlt hetekben  ■
a madárbarátok figyel-
mét egy várva várt ese-
mény kötötte le: útnak 
indultak az első gólyák. 
Ha tudták volna, mi vár 
rájuk, talán nem siettek 
volna annyira.

Egyes egyedek mozgását a 
kutatók rádiós helymeghatá-
rozóval figyelik, így több in-
formációt nyerhetnek a termé-
szet egyik nagy csodájával, a 
madárvándorlással kapcsolat-
ban. Azonban idén nem csak 
a profi ornitológusok és a lel-
kes amatőrök körében vert 
port a gólyák híre. Ugyanis 
igen ritka esemény történt: 
hóban és fagyban érkeztek 
meg a madarak.

Az egyik leghíresebb ma-
gyar madár, Tóbiás, a fekete 

gólya múlt hét pénteken ér-
kezett meg Keselyűsre, Ge-
mencre, de olyan kép fogadta, 
amire valószínűleg nem szá-
mított: a fészkét vastag hóré-
teg takarta. „Sötétedéskor azt 
lehetett látni, hogy ácsorog a 
nagy hóban a fészek megma-
radt részén” – írják a kutatók. 
Tóbiás egyébként híres arról, 
hogy a legelső a hazatérő ván-
dorok sorában, tehát nem ide-
gen számára a zord időjárás, 
látott már havat is. Ám gó-
lyaérkezéskor a legritkább 

esetben van olyan idő, 
mint most. 

„Tóbiás egész ponto-
san március 2-án dél-
után 5 órakor szállt le 
gemenci fészkére. Ezt 
azoknak a fészekka-
meráknak köszönhe-
tően tudjuk, amelye-

ket 2013-ban szereltünk fel. 
A gemenci fekete gólyák életét 
így internetes élő adásban is 
követni lehet. Tóbiás párja, 
Sára március közepén szo-
kott megérkezni. Az elmúlt 
4 évben 10 fiókát neveltek fel 
a fészekben, amely idén télen 
erősen megrongálódott. A kö-
vetkező hetek izgalmas kér-
dése, hogy újjáépítik-e, vagy 
készítenek egy újat valahol 
máshol.” – olvasható a Ge-
menc Zrt. köleményében. 

SZI - BM

Hatodszor rendezték  ■
meg Vadnán a már hagyo-
mányosnak számító kol-
básztöltő fesztivált.

Hat éve mindig február vé-
gén tartják az eseményt, ami 
igazi unikum a falu életében. 
Meg persze pálinka, ha már 
a röviditaloknál tartunk, hi-
szen egy rendes disznóvá-
gás nem az igazi desztillált 
kontyalávaló nélkül.  Ze-
ne, néptánc, mulatság: ezek 
visszatérő elemei Vadnán a 
fesztiválnak, de szorosan kö-
tődnek a disznóölés hagyo-
mányaihoz is. 

Manapság a hagyományőr-
ző fesztiválok száma szépen 
megduzzadt, és megyénkben 
is szép számmal akad hurka-
töltő, disznótoros, vagy ép-
pen sonkakötöző örömün-
nep. Mindez pedig egy tőre 
vezethető vissza, az egyik 

leggyakoribb haszonállat 
feldolgozására. A népszokás-
nak azonban több állomása 
is volt, amíg idáig eljutot-
tak a gazdák. Egyed napján, 
azaz szeptember 1-jén fog-
ták régen a disznót hízóba. 
A disznótorok kezdőpontja 
november 30-a volt, amikor a 
téli hideg alkalmassá tette az 
időjárást. Nem volt félő, hogy 
megromlik a hús feldolgozás 
közben, mert András napján 
startolt a vágószezon. Általá-
ban az egész rokonság ugyan-
abban az időpontban ölt ser-
tést, és segítettek egymásnak 
a munkában. Így alakult ki az 
a sajátságos ünnepi hangulat, 
ami egy igazi disznóvágás ve-
lejárója. Egész Európára jel-
lemző szokásról van szó. A 
spanyoloknál például Szent 
Márton napján fogtak hozzá 
a vágáshoz. SZI - BM

Téli idő fogadta az első hazatérő gólyátDisznótor és kolbászfesztivál
Szuper ügyek

(1962-2007)  életének 81. évében 
hazaköltözött az Úrhoz.

2018. március 14. napján, 
szerdán 13 órakor búcsúzunk
Tőle a kazincbarcikai temető

ravatalozójában. 
Két lánya és családja

Édesapánk 

Vajda 
Gyula, 

a kazincbarcikai
Irinyi János

Középiskola volt tanára 
Teljes körű temetkezés!

Állandó ügyelet:
06-30/983-8576

Iroda: Kazincbarcika, 
Építők útja 27.

06-30/983-3071

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

Fő téren 4. emeleti
teljesen felújított 2 szobás  

lakás eladó!
Tel.: 06-70/315-34-86

H á z ,  H á z r é S z  e L a d á S

Bánrévén (közvetlenül a Szlo-
vák határ mellett) csendes utcá-
ban 990 m2 telken 80 m2-es össz-
komfortos  (2 szoba + nappali)  csa-
ládi ház eladó. A házhoz nyári kony-
ha, garázs, pince, fúrt kút tartozik. 
Fűtése gázkonvektor + cserépkály-
ha, a meleg víz ellátásáról gázboj-
ler gondoskodik. Irányár: 3,4 M Ft. 
Érdeklődni hétköznap 17 óra után, 
hétvégén egész nap a 06-20/260-
9517 telefonszámon lehet. Ingatla-
nosok kíméljenek!

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

eladó Ormosbányán, 760m2-es 
alapterületen, 60m2-es, 2 szobás 
kertes ház. Csendes, nyugodt kör-
nyezet. Víz, villany van. Ár: 2,6M Ft. 
Alkuképes. Tel.: 06-70/423-7714

3 szobás ház eladó Zubogyon. Tel.: 
06-70/561-9916

Barcika vonzáskörzetében, Múcsony 
Alberttelepen, 2 család részére is alkal-
mas társasház, nagyon szép kivitelezésű 
és jó elrendezésű, jóval áron alul sürgő-
sen eladó. Tel.: 06-20/567-3332

kistokajban új építésű, 3 és félszobás, 
131 m2 családi ház garázzsal, 900 m2 
telken, 2018. 08. havi költözéssel eladó. 
A részletek és igények még egyeztet-
hetőek. Ár: 29 M Ft. Tel.: 06-70/701-
2271.

Mátyás király utcában Miskolc köz-
kedvelt részén, belváros közelében 
eladó 550 m2 telekkel rendelkező csa-
ládi ház, 200 m2 (lakótér), 100 m2 az 
alaksor (mosókonyha), nappali +4 szo-
bás igényes családi ház. Irányár: 44 M 
Ft. Remek lehetőség, kiváló elhelyezke-
dés. Tel.: 06-30/535-7946.

Miskolc, Vasgyári piaccal szem-
ben 550 m2 telken 135 m2, 4,5 szo-
bás, egyszintes, cseréptetős tégla ház 
gázcirkó fűtéssel eladó. Udvaron 2 állá-
sos garázs+tároló nagy terasz. Északi 
oldal. Ár: 14,9 M Ft. Tel.: 06-30/227-
2273.

Miskolc, Vasgyári piaccal szemben 
csendes utca közepén 560 m2-es tel-
ken 4,5 szobás, nagy nappalis, 135 
m2-es, tégla, cseréptetős, gázcirkó 
fűtésű családi ház eladó, udvaron 2 állá-
sú garázs+tároló, nagy terasz. Ár: 14,9 
M Ft. Tel.: 06-30/227-2273.

Miskolc-Szirmán 2 szoba, összkom-
fortos családi ház, szoba-konyhás lak-
ható melléképülettel, garázzsal, 200 
négyszögöl telken, bútorozottan, azon-
nali költözéssel eladó. Ár: 20 M Ft. Tel.: 
06-30/998-3689, 06-30/935-2685.

Miskolc-Szirmán egyszobás, össz-
komfortos lakás 788 m2 telken tulaj-
donostól eladó. Iá.: 8,9 M Ft. Tel.: 
06-20/9575-090.

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

Sajóecseg főutcáján 3500 m2-es 
telek 40 m2-es családi házzal, mellék-
épületekkel eladó. Építkezésre kiválóan 
alkalmas, 22 m utcafront, 159 m hosz-
szú. Miskolci, jó helyen lévő lakást, csa-
ládi házat, telket beszámítunk. Ár: 9,99 
M Ft. Tel.: 06-30/227-2273.

Sajólád, Dózsa György úton teher-
mentes, azonnal költözhető, jó állapo-
tú, 115 m2-es, 3 szobás, tégla építésű, 
gázkonvektor fűtésű családi ház eladó 
720 m2-es telken pincével, melléképü-
letekkel. Ár: 6,3 M Ft. Tel: 06-70/701-
2271.

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

központban 2 szobás, nagy erké-

lyes, felújított, 3. emeleti, nagyon szép 

állapotban, nagy pincével tulajdonostól, 

tehermentesen a Vajdán eladó. Ár: 9,2M 

Ft Érd.: 06-20/983-4165

Győri kapuban eladó felújított, 65 m2, 

1+2 félszobás, panelprogramon átesett, 

mért fűtéses, 4. emeleti, azonnal köl-

tözhető lakás. Irányár: 11,2 M Ft. Tel.: 

06-20/442-6653.

katowice utcában eladó egy 43 

m2-es, 1+félszobás, gépészetileg is fel-

újított ingatlan. Gázfűtéses, új nyílászá-

rókkal, új bejárati ajtóval, modern, szi-

getelt házban. Az ingatlanhoz franciaer-

kély is tartozik. Irányár: 7,7 M Ft. Érd.: 

06-30/535-7946.
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PB gázpalack rendelés

LUXFERO
www.luxfero.hu

INGYENES házhozszállítással!

AKCIÓ!
Az akció kizárólag PB-gázpalack cseréjekor és a készlet erejéig érvényes!

RENDELÉSFELVÉTEL
06 46 303 503
Normál tarifával hívható telefonszám.
06 30 505 1364

Telefonos rendelés esetén 
ajándék +100 Ft kedvezmény

Jogszabályváltozás miatt 
kizárólag előzetes 

megrendelésre tudjuk 
palackját kiszállítani!

A Lipicai Szálloda és Étterem  csapatába 
az alábbi munkakörökbe keresünk munkatársakat:

SZAKÁCS, KONYHAI KISEGÍTŐ, 
FELSZOLGÁLÓ, TAKARÍTÓ

Fényképes önéletrajzokat a e-mail címre várjuk:
biro.daniel@lipicaihotel.hu • Érdeklődni 
a 06-20/933-1152  telefonszámon lehet!

Szeretné, ha társasháza hatékonyabban működne? Csökkentené a rezsiköltségeket?
Nagyobb kényelemre vágyik? Vagy szebb környezetre?

Az OTP Business Társasházi Pályázattal most az Ön lakóközössége is részesülhet a pályázati alapból.
Négy kategória – számos nyertes − 20 000 000 forint elnyerhető támogatás − értékes ajándékutalványok. 
 
Pályázzon és nyerjen!
Az első 500 teljes körű pályázati anyagot benyújtó pályázónak a Társasházi Háztartás (THT) című szaklap
1 éves előfi zetését adjuk ajándékba.

Az idei évben a nyertes pályázatok beadójának többszörösen is megtérül a munkája!
A nyertes társasház/lakásszövetkezet pályázatának benyújtója 100 000 forint értékű ajándékutalvánnyal  
kerül jutalmazásra.

Részletes feltételek: www.otpbusiness.hu/tarsashazipalyazat • 06 1 366 6030

A tájékoztatás nem teljes körű, és nem minősül ajánlattételnek, célja kizárólag a fi gyelem felkeltése. 

Nyerjen fejlesztési támogatást lakóközösségének!

Az OTP Business Társasházi Pályázat
a kaputelefon-rendszer fejlesztésében
is segíthet.

GÉPI FÖLDMUNKA
- Alap-, árokásás
- Vésés
-  Homok-, 

sóder-, 
betonszállítás

ok-,
---------------------,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

állítá
Tel.: 06-30/686-3396

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

Sajószentpéteren a Péch Antal utcá-
ban eladó egy második emeleti 1+2 fél-
szobás, jó állapotú, tehermentes, azon-
nal költözhető, gázkonvektoros társas-
házi lakás, akár bútorozva is. Ár: 4,99 
M Ft. Tel: 06-70/701-2271.

Soltész Nagy Kálmán utcában eladó 
egy 79 m2-es, 2. emeleti, 2 és félszo-
bás polgári típusú lakás. Alkalmi áron, 
rendkívül jó átalakítási lehetőségek-
kel!! Az ingatlanhoz egyedülállóan lift 
is tartozik! Irányár: 12,5 M Ft. Hívjon: 
06-30/535-7946.

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. Nap-
pali + étkező + konyha egyben, 3 szoba, 
előszoba, fürdőszoba, külön wc. Ár: 13,5 
M Ft. Érd.: 06-20/980-6678.

L a k á S  k e r e S é S
Felújítandó 1,5 vagy 2 szobás, 1.-2. 
emeleti lakást vásárolnék. Készpénz-
zel fizetek. Érd.: 12 óra után. Tel.: 
06-20/992-6215.

kazincbarcikán, földszinti, 1. 
vagy 2. emeleti lakást keresek sür-
gősen. Tel.: 06-30/519-2534

Saját részre keresek 2 szobás lakást a 
Móricz vagy Radnóti téren. Készpénzzel 
fizetek. Tel.: 06-20/260-5040

eladó 2 szobás lakást keresek meg-
vételre a Móricz Zs. téren. 1., 2. eme-
let érdekel, készpénzzel fizetek. Tel.: 
06-30/303-5515

eladó lakásokat keresünk Kazinc-
barcikán készpénzes vevőinknek. Tel.: 
06-30/289-6165

G a r á z S
Garázst vennék a strandnál. Tel.: 
06-70/232-3840

a u T ó
renault Megane Scenic 1.9 TDI 1997-
es évjárat, sok extrával (klíma, elektro-
mos ablak, közp. zár, ülésfűtés) téli-
nyári kerékgarnitúrával, friss műsza-
kival, szép állapotban eladó. Irányár: 
490.000 Ft. Érd: 06-20/256-0488.

á L L a T
120-150 kg-os mangalica hízók 
eladók. Szúrás, perzselés megoldható. 
5-6 tonna sertéstrágya elvihető. Tel.: 
06-70/307-6241

Vörös TOJÓTYÚK házhoz szállítva 650 
Ft/db. Tel.: 06-20/204-2382

Tyúkvásár! Sajólád Gyömrőpusztán 
márc. 15-től, 9-14 óráig vasárnap kivé-
telével. Ár: 500Ft/db. Tel.: 06-20/217-
4755
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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

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
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

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: 2018/10. Eng. szám: 163/1426/2011 „2012-ben Superbrands díjas!” 
A Kiadó az elfogadott megrendelés alapján átadott hirdetések tartalmáért, azok valódiságáért, harmadik 
személyeknek okozott jogsérelemért felelősséget nem vállal, nem köteles olyan tényeket, vagy körülményeket 
keresni, melyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak, az ezzel kapcsolatos jogvitákból keletkező 
következményeket és hátrányokat a Megrendelőre hárítja. 

MTI
HÍRFELHASZNÁLÓ

Kos - Határozottságra kell 
törekednie! A langyos víz ugyan 
soha nem volt igazán az Ön 
terepe, de most tényleg rá kell 
ébrednie, hogy nem lehet csak 

úgy ellébecolnia a dolgokat és zöld ágra 
kell vergődni a felmerülő kérdésekben. A 
bolygók vízdominanciájú állása roman-
tikus hangulatot hoz. 

Bika - A telihold körüli napokon 
belső nyugalma a külvilág 
támogató hozzáállásával tár-
sul. Otthon és a családban 
békés hangulat uralkodik, a 

munkahelyén pozitív események történ-
hetnek, amelyek az anyagi biztonságát is 
erősítik. Jelenleg sokkal eredményesebb 
a csapatmunkában is.

Ikrek - A Hold már a Skorpió  
jegyében áll, ez konfliktust 
hozhat a kapcsolataiban. Ne 
várjon maximumot másoktól és  
önmagával szemben se támasz- 

szon túlzó elvárásokat. Engedjen több sza- 
badságot kedvesének, hiszen soha nem 
élne vissza a bizalmával, kapcsolatuknak 
pedig jót tenne egy ilyen gesztus.

Rák - Csütörtöktől vasárnapig 
vannak a legjobb lehetőségei 
arra, hogy gyorsan és ered-
ményesen végezze feladatait. 
Utazásra és személyes ügyin-

tézésre is ezek a napok a legalkalmasab-
bak. Most rugalmasabb saját álláspontja 
átalakításában és rendelkezik a megfelelő 
pragmatizmussal is.

Oroszlán - Nem fog unatkozni 
a héten, a Mars bolygó tovább-
ra is megújult cselekvőerőt 
jelez az Oroszlán szülötteknek. 
Most azok érzik ezt leginkább, 

akik augusztus közepe táján születtek. 
A hétvégén a Hold az utazásokat és a 
kapcsolatteremtést támogatja, lehetőleg 
vasárnapra időzítse találkozásait.

Szűz - Egész héten egyetlen 
feladatra kellett volna igazán 
koncentrálnia, de nem talált 
megoldást, csak tologatta a 
problémát. Ezt már nem teheti 

tovább, mert a határidők nagyon szoron-
gatják. A mai napon elég inspirációt és 
lelkesedést érezhet ahhoz, hogy minden-
nek a végére járjon!

Mérleg - Egy probléma már 
régóta nyomasztja, mely talán 
a társával, vagy éppen a társta-
lanságával áll kapcsolatban. 
Amíg nem tudja megoldani 

ezt a gondját, nem fog tudni továbblépni 
az életében. A megoldás azonban nem 
feltétlenül jelent változást. Lehet, hogy 
csak meg kell békélnie helyzetével.

Skorpió - A Hold az Ön je-
gyében jár, ezért a kedve igen 
csapongó lehet. Ma is minden- 
félébe belekezd, de lehet, 
hogy a kitartás ma nem az 

erőssége. Az érzelmei vezérlik, ami nem 
baj, csak nehezebb megfelelnie a mun-
kahelyi elvárásoknak. Olyan feladatokat 
vállaljon most el, amit valóban szeret!

Nyilas - Nehéz ellenállnia 
egy jól fizető munkának,  
pedig előre tudja, hogy 
sokkal kevesebb ideje jut 
majd önmagára és az Önhöz 

közel állókra is. Valami történik Önnel,  
aminek néhány éve, vagy néhány hónapja 
még örült volna, ma azonban csak 
zavarja.

Bak - A családja felbolygathatja 
a nyugodt, előre megtervezett 
életét: kedden Merkúr, szerdán 
Vénusz lép be a Kosba. 
Meglehetősen kelekótya 

ötletekkel bombázhatják, amitől kiborul-
hat. Kár lenne! Alkalmazza a jól bevált 
módszert: húzza az időt és ne döntsön 
semmiben kellő körüljárás nélkül!

Vízöntő - Növekvő fizikai 
erőnlétet mutatnak a bolygók  
a Vízöntő számára, annak elle-
nére, hogy a telihold időszaka 
a februáriaknak zaklatottabb 

lehet. Azok a legeredményesebbek, akik 
merészségük és vállalkozó kedvük mel-
lett rászánják az időt arra, hogy alaposan 
kimunkálják projektjeiket. 

Halak - Ez a telihold az Ön 
átváltozási lehetőségeinek 
a napja, amikor különleges 
inspirációban lehet része. Alko-
tótevékenységével elismerést 

szerezhet, ezért tegyen meg mindent, 
hogy új lehetőségekhez jusson. Aki már-
ciusban született, egyre energikusabb és 
magabiztosabban 
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TaVaSzI AKCIÓ! Dió, kocka, darabos 
szén közvetlen a bányától. Gyors kiszál-
lítás, akár hétvégén is. További informá-
ció: 06-70/545-7791

Nyomdai berendezések eladók: 
Romayor-314-es (colorképes), Rapid 
tűzőgép (kapcsos), Combi-Reinz spirá-
lozó (körmölővel), ívprés, aranyozó prés 
(táblákhoz), sarkazó, B/2-es lemezlevi-
lágító. Ár megegyezés szerint. Telefon:  
06-20/922-4711.

T ű z I F a

akciós tűzifa, tölgy, bükk 14E Ft/
m3. Ingyen házhoz szállítás. Kisebb 
mennyiséget is szállítunk. Közvetlen 
a termelőtől. Tel.: 06-70/327-4629 
AA5917945

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

Tűzifa telephelyről, üzemi és erdei 
m3-ben (méteres, konyhakész, 
teke) kapható kisebb-nagyobb tétel-
ben. 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.: 06-20/958-6233 
AA5946453

akciós, hasított tűzifa számlával: 
14EFt/m3, kiszállítással. Tel.:06-
70/561-3996. AA5917956

e G y é B  k e r e S é S

antik bútort, porcelánt, fest-
ményt, pipát, játékot, könyvet, vász-
nat, ezüstöt, órát, fegyvert, érmét, 
katonai-népi-egyházi tárgyat, teljes 
hagyatékot vásárolok korrekt áron. 
Kérem, hívjon bizalommal! Ingyenes 
kiszállás, becsületes értékbecslés. 
Tel.: 06-30/486-3578.

Flippereket vásárolok akár műkö-
désképtelen állapotban is. Tel.: 
06-30/644-4486

Vásárolok készpénzért régi bútoro-
kat, dunnát, párnát, házi szőtteseket, 
zsákot, népviseleti ruhákat, hagyaté-
kot. Tel.: 06-70/217-3347

az ócska hulladékvasat vásáro-
lok. Házhoz megyek. Villanymo-
torokat, hegesztőtrafókat, üzem-
képtelen háztartási gépeket. Tel.: 
06-20/341-1131.

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

akármilyen vas, fém hulladékot 
vásárolok. Tel.: 06-70/534-5971

Gyűjtő, szakképzett műtárgybe-
csüs magas áron vásárol régisé-
get, 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

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

Palatető bontás nélküli felújítá-
sa színes, mintás, bitumenes zsin-
dellyel. Ingyenes árajánlat készítés. 
Akció -10%. 06-30/229-2206, www.
palatetofelujitasjavitas.hu

Fűnyírást, fűkaszálást, bozót 
írtást, fakivágást vállalok. Minőségi 
munka reális áron, számlával. Tel.: 
06-70/703-7460

Cserepes lemeztetők készítése akár 
bontás nélkül a palára is. Palatetők 
átfedése bitumenes zsindellyel. Lapos 
tetők hő- és vízszigetelése. Csatornázás, 
kéményrakás. Ingyen árajánlat! Tavaszi 
kedvezmények! www.lackoteto.5mp.eu 
Tel.: 06-70/591-9739

o k T a T á S
általános iskolások otthoni felkészü-
lését, gyermekmegőrzést, vasalást, dél-
utánonként és hétvégén vállalok, tanári 
végzettséggel. Tel.: 06-30/525-6987

á L L á S
Sajószentpéteren varrónőt kere-
sek állandó, otthoni bedolgozásra. Tel.: 
06-20/582-5955

Puskás Jánosné festékbolt 
(Sajószentpéter) B kategóriás jogosít-
vánnyal rendelkező raktárost felvesz. 
Jelentkezni személyesen, önéletrajz-
zal az üzletben. Sajószentpéter, Kos-
suth u. 200.

Szépségszalonban kiadó hat fod-
rászhely. A szalonban 2 kozmetikus és 
1 manikűrös dolgozik. Az asztalok mérő-
órával vannak ellátva, melegvíz haszná-
latot napkollektor segíti. Várjuk a fodrá-
szok jelentkezését. Érd.: +36-20/956-
7947

INGaTLaNIroda alkalmazottat keres 
fő vagy másodállásban (alapbér+jutalék). 
Tel.: 06-30/650-6088.

Győri munkahelyre targoncásokat fel-
veszünk. Szállás ingyenes, utazást térí-
tünk. Tel.: 06-20/949-3036

Mosonmagyaróvári munkahelyre 
szerkezetlakatosokat, hegesztőket fel-
veszünk. Szállás ingyenes, utazást térí-
tünk. Tel.: 06-20/949-3036

Co hegesztőket és hegeszteni tudó 
szerkezetlakatosokat keresünk vidé-
ki munkára (Győr mellé, ottlakással). 
Érdeklődni: +36-30/337-4157

Gyakorlattal rendelkező targoncást 

keresünk vidéki munkahelyre (Győr 

mellé, ottlakással). Érd.: +36-30/937-

4157

B jogsival SOFŐRSZOLGÁLAT-
RA fő- és mellékállásba keresek 
gk-vezetőket. Tel.: 06-30/641-
1222

Villamosipari cég villanyszerelőt és 

lakatost keres. Munkavégzés Kazincbar-

cikán. Érd.: allasbarcika@freemail.hu

karBaNTarTóI állás gépész/
villamos területen. Kiemelt bérezés, 
szállás és utazás biztosítva. Állandó, 
hosszútávú munkalehetőség Tatabá-
nyán multi környezetben. Önéletraj-
zokat a multi.tatabanya@gmail.com 
címre várjuk.

Gépkocsivezetőket keresünk 

kazincbarcikai telephelyre. C+E kategó-

riás jogosítvány, GKI kártya, sofőrkártya 

szükséges. Tel.: 06-70/365-4776.

kazincbarcikai zöldségesbe kere-

sünk azonnali kezdéssel eladót. Jelent-

kezni a zoldsegeskbarcika@gmail.com 

e-mail címen lehet.

M u N k a H e L y e T  k e r e S

Hölgy keres 6 órás munkát 8 órai kez-
déssel. Bolti eladó, bejárónő, időseknél 
takarítás. Tel.: 06-20/378-1172

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

Hölgy keres rendes, intelligens bará-
tot 70-75 éves korig. Tel.: 06-48/788-
626

S z a B a d I d ő / ü d ü L é S

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

V e G y e S

kuLTÚr KUCKÓ Szemere Berta-
lan tér 11. Teljes körű szerencse-
játék fogadás. ÁLLANDÓ AKCIÓK. 
TÁTRA TEA és EGRI JUHÁSZ TEST-
VÉREK borászatának helyi képvise-
lete. 8 tojásos tészták, legolcsóbb 
sörök, borok, édességek. ÜNNE-
PI NYITVA TARTÁS: márc. 14 (szer-
da): 7:00-19:00, márc. 15. (csütör-
tök): 8:00-17:00, márc. 16. (péntek): 
7:00-19:00. Nyitva tartás: H-P: 7:00-
19:00, Szo.: 7:00-18:00, V.: 8:00-
18:00. Nézzen be hozzánk!
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A Szurek Temetkezés 
HALOTTSZÁLLÍTÓ ÉS SÍRÁSÓ
MUNKATÁRSAT KERES.

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

jó fizikum, megbízhatóság.
Érd.: 06-30/9452-899
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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-től 23-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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modern, új munkakörnyezet• 
fi atal csapat• 

versenyképes fi zetés• 
továbbképzési lehetőség• 

Kelet- Magyarország egyik legdinamikusabban fejlődő cége bővülő csapatába felvételt hirdet

munkakörök betöltésére.
Munkagép kezelő Villanyszerelő

Kik vagyunk mi?
Cégünk, a Green Plan Energy Kft. fő profi lja az alternatív energiaforrások kiaknázására irányuló be-
rendezések forgalmazása, rendszerek tervezése, kivitelezése. Bővebb információ weboldalunkon.

Amit kínálunk:

Mi a feladat?
Napelem parkok kivitelezése, szerkezetépítés

(Munkagép kezelő) 
gyakorlattal rendelkezik az alábbi munkagépek • 
kezelésében: JCB 8018 minikotró JCB ès Liu 
gong csúszókormányzású rakodó
rugalmas, stressz tűrő, csapatszellem • 
magasfokú precizitás, pontos munkavégzés,• 
jó feladatmegoldó képesség

Munkavégzés helye változó.
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal 2018. március 23-ig az info@greenplan.hu e-mail címen lehet.  

(Villanyszerelő)
legalább 5 éves erősáramú• 
villamosszerelési szakmai tapasztalat
rugalmas, stressz tűrő, csapatszellem• 
magasfokú precizitás, pontos munkavégzés,• 
jó feladatmegoldó képesség

A megfelelő jelölt képességei:

AUTÓMENTÉS
6 tonnáig
0-24 óráig

30/542-42-33

- Gépi földmunka
- Beton
- Homok, sóder,
  föld

06-20/221-40-78

VÍZVEZETÉK 
SZERELÉS,

DUGULÁSELHÁRÍTÁS
0-24 ÓRÁIG!

Lapzárta: a megszokott 
szerda 12 óra helyett 

2018. március 12. (hétfő) 12 óra

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

Megértésüket köszönjük! 
Szuperinfó Szerkesztősége
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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
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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.

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
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Kedvezményes étkeztetés 
szociálisan rászorulók, nyugdíjasok, 

rokkantnyugdíjasok 
és hozzátartozóik részére.

395 Ft/nap
4 féle menü, eldobható edény, 

házhoz szállítással.

06-70/395-00-85, 06-46/781-010

INGYENES 
ÉTKEZTETÉS 
18. életévüket 

betöltött,
szociálisan 

rászorulók részére.

NÉPKONYHA 
keretében:
napi 1 tál 
meleg étel

SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS

ÉLIM Szolgálat

s

ÉLIÉLILILILIM SM SM SM SM Szozolgálálálálálá aat

Kazincbarcikai NÉPKONYHA nyitva álló 
helyisége:

Sajószentpéteri NÉPKONYHA nyitva álló helyiségei:
Sajószentpéter, Bányász u. 6. 13.00-17:00
Sajószentpéter, Gedely u. 3. 14:30-18:30Kazincbarcika, Május 1 út 7-9.  14:00-18:00 


