
KAZINCBARCIKA ÉS KÖRNYÉKE  2018. március 16., XXIX/11. 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 11. hét
Jubiláló Idővár

Égető probléma

Nem tétlenkednek az idén 
sem a tíz éves születésnap-
ra készülő Idővár Nyugdí-
jas Kulturális Klub tagjai 
Kazincbarcikán./3. oldal

Ha fával tüzelünk, minden-
képp tartsuk meg a számlát, 
mert kellemetlen következmé-
nyei lehetnek a hanyagságnak. 
/5. oldal

Kikelet. Talán a legromantikusabb 
ünnepünk március 15-e. Ezen a héten még 
a naptár is úgy hozta, hogy maradjon egy 
nyúlfarknyi időnk megérezni az ünnepnek 
és a kikeletnek az erejét./3. oldal

1848. március 15.

Üzleteink:
Kertész Áruház Miskolc, Búza tér 10.

Kertész-Iparcikk Szaküzlet
3700 Kazincbarcika, Mátyás király út 36.

Ke rtész Áru háza k Kf t.  ...h a Ön te rmésben gondolk odi k.

20%

Az akcióban résztvevő 
termékekből kereskedelmi mennyiséget 

nem szolgálunk ki!
VETŐMAGOK KIEMELT 
KISKERESKEDELMI 
FORGALMAZÓJA

Aktuális 
akciós ajánlatunkban 

2018. március 15-től 2018. március 21-ig minden 
kiskerti kiszerelésű paprika vetőmag

-os kedvezménnyel  vásárolható meg.

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

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

Gösser Pizzéria

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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47
95 ÁGNES OPTIKA

A LEGÚJABB 
2018-as 

NAPSZEMÜVEG 
MODELLEK!

Folyamatosan 
érkeznek 
üzletünkbe 

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

Nézzen be 
hozzánk, megéri!

ORVOSI SZEMVIZSGÁLAT 
(bejelentkezés szükséges) 

Rendel: Dr. Semsey István 
szemész főorvos; 

EDENRED ajándékkártyát elfogadunk
Bankkártyával, Egészségbitztosítási

és SZÉP kártya elfogadóhely.

Nyitva tartás: Hétfőtől péntekig  8-16 óráig
Kazincbarcika, Egressy tér 4. fszt.
A zálogház üzemeltetője, a K1 Credit Kft. a MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt.

(székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 98., Cg.: 01-10-046111, cégnyilvántartó bíróság: 
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága.) érdekében és annak közvetítőjeként, mint Megbízott jár el.

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

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

díjmentes kiszállás.

VILLANYSZERELÉS!
70/456-3337
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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
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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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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.

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.

•Eredeti és utángyártott 
nyomtató kellékanyagok forgalmazása

•Patron-, 
és tonertöltés

Bélyegzőkészítés 1 nap alatt

Telefon: 06-30/276-62-31
Kazincbarcika, Szabadság tér 7. 

Nyomtatás és laminálás A3 méretben!

AUTÓMENTÉS
6 tonnáig
0-24 óráig

30/542-42-33

- Gépi földmunka
- Beton
- Homok, sóder,
  föld

JÁZMIN

TA
XI20/410-7700

Kulturált kiszolgálás, korrekt ár, 
HOGY 6 FŐVEL is jól járjon; utazzon féláron!

1-4 főig  160 Ft/km
5 fő  180 Ft/km
6 fő  200 Ft/km

Gyógyszálloda

Hajnal Hotel*** 
3400 Mezőkövesd, Hajnal u. 2.

Tel.: 06-49/505-190
info@hajnalhotel.hu www.hajnalhotel.hu

A csomag tartalma: 
Szállás, svédasztalos reggelivel Félpanziós ellátással 

Zárt parkoló Gyógyvizes medence, úszómedence, gyerekmedence, 
szauna, sókamra, infrakabin, konditerem korlátlan használata  

Új wellness fürdő komplexummal
+ajándék 3D masszázsfotel kezelés Napi egy kancsó lúgosított 

egészségvíz fogyasztása szobánként  Wi� a szálloda egész területén
Hajnal szárny:  27.000 Ft/fő/3 éj
Kikelet szárny: 28.000 Ft/fő/3 éj

+ helyi idegenforgalmi adó 350 Ft/fő/1 éj

4 nap /3 éj
Érvényes: április 2. és április 27. között, 

kivétel, péntek-szombat éjszaka.

Áprilisi 
nyugdíjas
hétköznapok
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Kertészeti- és mezőgazdasági bolt
Kínálatunkból:

Mezőgazdasági kisgépek, szerszámok

Lovas felszerelés , nyergekek ,patkók
Tápok, termények, állateledelek

Örökzöldek, díszfa, gyümölcsfák
Konténeres rózsa, álló-futó muskátli, egynyári
Kazincbarcikán a 26-os főút mellett

Miskolc irányában

Tel.: 48/311-257     Fax: 48/512-223
H-P: 7.30-16.30 Szo: 8.00-12.00 V: Zárva

Műtrágya, növényvédő szer, virágföld

Kínálatunkból:

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

Vetőmagok, műtrágyák, 
dughagyma, fokhagyma, 

permetezőszerek,
díszüvegek, virágföld!

45
31

81
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Tavasznyitó verssorok. Bár hazánkban a költészetet április 11-én, József Attila 
születésnapján ünnepeljük, világszerte március 21-én tartják a költészet napját. Bevezetését 
a marokkói kormányzat kezdeményezte 1998-ban. Az UNESCO közgyűlése nem véletlenül az északi 
félteke tavaszának első napját nyilvánította a költészet világnapjának, hiszen a tavasz nem csak 
a legszebb balladák és ódák ihletforrása az ókortól fogva, de a ciklikusság, a rímek, a visszatérő 
sorok, a refrének a versnek olyan sajátosságai, amik harmonizálnak a természet körforgásával. 

Nem tétlenkednek  ■
az idén sem a tíz éves 
születésnapra készülő 
Idővár Nyugdíjas Kul-
turális Klub tagjai Ka-
zincbarcikán.

Azt, hogy az aktív időskor 
nem csak elérhetetlen álom, 
már többször is bebizonyí-
tották a barcikai klub tag-
jai. A számmisztika szerint 
2018. különleges év, hiszen 
a számjegyek összessége egy 
mesterszám, a 11 energiáját 
közvetíti, így nagy tettek re-
ményét hordozza, és üdítő 
változásokkal kecsegtet. Nem 
csoda tehát az sem, ha az Idő-
vár tagjai is nagy léptekkel 
vágnak neki az évnek. 

Többek között például egy 
fórum-sorozat szervezésében 
is közreműködnek, melyben 
az érdeklődők mellett részt 
vesz a Szikra Alapítvány és 
annak egyetemista önkénte-
sei is. Így négy alkalommal 
nyolc előadást hallgathat-
nak meg az érdeklődők. Az 

előadók a Miskolci Egyetem 
hallgatói, akik önkéntesként 
vesznek részt a programban. 
Az alapítvány és a klub évek 
óta sikeresen működik együtt 
a generációk közötti kommu-
nikáció elmélyítésében, az ér-
tékek, a tudás átadásában.

Ez a fórumsorozat is ezt a 
célt szolgálja. Eddig két alka-
lommal négy előadást hall-
hattak a résztvevők, melynek 
témái a generációk jellemzé-
se, a kommunikáció fejlődése 
– digitális kommunikáció, a 
digitális világ, és hetvenhét 
levél – az írásbeli kommuni-
káció szerepe nagyszüleim 
közel 3 éves levélváltásában 
voltak. A témák többféle, oly-
kor szokatlan megközelíté-
se érdekessé, mindenki szá-
mára megfoghatóvá tette a 
hallottakat.

Az eddigi előadásokon új 
ismereteket szerezhettek a 
résztvevők a generációk fo-
galmáról, jelentéséről, a még 
„fiatal” generáció-kutatásról, 
a mai magyar társadalomban 

együtt élő 
generáci-
ók felosz-
t á s á r ó l , 
jellemző-
iről. Meg-
ismerked-
hettek a 
kommuni-
kációm fogalmával, fejlődé-
sével. Szó volt a kommuniká-
ció forradalmáról, a digitális 
kommunikációról, műfajai-
ról, hatásának elemzéséről. 
Betekintést nyertek a részt-
vevők a digitális eszközök, a 
Internet világába. Szóba ke-
rült a világháló használatá-
nak előnyeiről, veszélyeiről, 
aktuális problémáiról a nyelv-
használat változásairól.

Személyes és kedves meg-
közelítésben hallhattak a 
résztvevők gondolatokat az 
írásbeli kommunikáció vál-
tozásairól is. A téma felelőse 
bemutatta nagyszülei 77 le-
velét, melyek elemzésén ke-
resztül érzékeltette az baby-
boom generációra jellemző 

változásokat nyelvi, tartal-
mi, érzelmi síkon. Hasznos 
ismeretek hangzottak el az 
írásbeliség szerepének válto-
zásairól, a kézzel írott és az 
online kommunikáció össze-
hasonlításáról. A következő 
előadások sem szokványos té-
mákat dolgoznak fel. Az elő-
adáson körüljárják például az 
orvos – beteg kommunikáció, 
a magabiztos kommunikáció 
témáit, esik szó a bibliáról, 
valamint a kommunikációról 
a mai világban. Az követke-
ző előadást március 20-án, 
kedden tartják 14.00 órától a 
Kazincbarcika Városi Önkor-
mányzat épületében.

 SZI - Forrás: Csatlósné 
Radeczki Mária klubtag

Izgalmas előadásokkal telnek a nyugdíjas évek Barcikán

Március 15. nálunk a  ■
szabadság eszményé-
nek ünnepe. Egy nap, 
amikor őseinkre, múl-
tunkra emlékezünk, és 
identitástól, pártpoliti-
kától vagy anyagi hely-
zettől függetlenül éltet-
jük a nemzetet. 

„1848 március 15 a törté-
nelem magasságából szem-
lélve csupán egy egyszerű 
esős tavaszi nap volt. Ám 
iskolai tanulmányainkból 
tudjuk, hogy ezen a napon 
Pesten forradalom zajlott. 
Tudjuk, hogy Petőfi Sándor 
és fiatal társai – akiket márci-
usi ifjak néven emlegetett az 
utókor – a Pilvax kávéházból 
elindulva a Landerer nyom-
dához vonultak, kinyomtat-
ták 12 pontba foglalt követe-
léseiket, és kiszabadították 
a jobbágyok sorsát szívén 

viselő Táncsics Mihályt.”- írja 
a tortenelemclub.com. Ennek 
emlékére minden évben ko-
kárdát tűzünk, koszorúzunk, 
és emlékezünk. Mi, magya-
rok. Így történt ez idén is leg-
nagyobb nemzeti ünnepün-
kön. Ám bármilyen harsány 
is a magyar forradalom vissz-
hangja, a világ többi részére 
nem jut el, csupán hazánk-
ban kering körbe már 170 
éve, mint vér a vérkörben. 

Érdekes belegondolni, 
hogy míg mi hazánk nagy 

ünnepét üljük, 
addig más orszá-
gokban mi törté-
nik március 15-
én. Világszinten 
ekkor tartják a 
fogyasztóvédelmi 
napot, valamint 
a nemzetközi fó-
kavadász-ellenes 

napot is. Az ókori római nap-
tárban is fontos dátum ez a 
nap, ami akkoriban még már-
cius idusa néven volt ismert. 
Az idus szó a hónap közepét 
jelenti. Március idusa azért 
kapott kiemelt szerepet, mert 
ezen a napon ölték meg Julius 
Caesart. Gyilkosai között ott 
volt Brutus, Caesar szeretőjé-
nek fia.  A támadáskor Brutus 
jelenléte mindenesetre na-
gyon meglepte Caesart, ek-
kor tette fel neki a híressé vált 
kérdést, ami ezért szorosan 

kötődik a március 15-hez: „Et 
tu, mi fili, Brute?” – Te is, fi-
am, Brutus? 

A régi magyar történelem-
ben is híres ez a nap. Ekkor 
győzte le ugyanis Madarász 
Henrik német király kalando-
zó őseinket Merseburgnál. A 
hírhedté vált magyar harcmo-
dor itt szenvedett először ve-
reséget 933-ban. Ez egyben a 
kalandozások végét is jelenti, 
és nagyban hozzájárult őse-
ink letelepedéséhez, valamint 
az államalapításhoz.

1985. március 15-én olyan 
dolog történt, ami a mai kor 
kultúrájának egyik alapkövét 
jelenti: Bejegyzik a világ el-
ső internetes domain-nevét, a 
symbolics.com-ot. Ez volt az 
első szem a világhálón, ami 
mostanra más a mindennap-
ok elengedhetetlen részét ké-
pezi.  SZI - BM

Szuper ügyek

Az ablakom alatti fákon lakó ma-
darak reggeli zenéje csalhatatlan 
jele annak minden esztendőben, 
hogy akármit is mutat a hőmé-
rő odakint, a március mégiscsak 
egy tavaszi hónap. Igazából nem 
vagyok egyetlen évszak eluta-
sítója sem, de az idén valahogy 
nehezen ment a tél. 
Márai Négy évszakjában a már-
ciusról úgy emlékszik meg: az 
influenzán át gázoltunk feléd. 
Csak mosolygok magamban a 
sorait olvasva, hogy már abban 
az időben sem kímélte az orrfú-
jástól, a láztól, a heteken át való 
betegágyban való fekvéstől az 
embereket a sors a megelőző hó-
napokban. Pedig abban az időben 
organikusan táplálkoztak az em-
berek - nem ismerték még a fast 
foodot - meg mozgásban sem ké-
nyelmesedhettek el, használták 
a lábukat a közlekedésre.
Visszatérve az ablakom alatti 
madarakra, érdekes módon már 
február végén hangoskodtak reg-
gelente, és a hangjuk azóta is 
csak erősödik. Bár a múlt héten 
a mínuszokban még a reményünk 
is felhagyott azzal, hogy valaha 
is kisüt a nap, de a kitartásukat 
hallva csak erősödik bennem az, 
aminek ideje van, az megérkezik 
hozzánk.
Gyerekként szerettem a márciusi 
szelet, amikor még nagyon felöl-
tözve ugyan, de egyre többet le-
hettünk kint az udvaron. Szögli-
geten, ahol éltünk, valahogy más 
ereje volt ennek a szélnek. Piros-
ra fújta az arcunkat, éles volt, 
de benne volt az a frissesség és 
megújulás amit csak a tavasz tud 
megadni. És máig is emlékszem 
az illatára. A kesernyés, de még-
is tiszta illatot valószínű az erdő 
rügyfakadása hozta a levegőbe. 
Bármerre is jártam, bárhol is él-
tem eddig, ezt az illatot sehol 
máshol nem éreztem.
Március idusáról sokszor beszélt 
a nagyapám. Emlékezett arra, 
hogy gyerekkorukban volt idő, 
amikor már mezítláb szaladgál-
tak, és édesanyám is csak erő-
síteni tudta ezeket. Nagymama 
már ez idő tájt újra a patakban 
mosott és a kislibákat is kien-
gedték a fűre.
Mivel kisiskolásként Jókain szoci-
alizálódtam, így cseppet sem le-
pődök meg magamon, amikor azt 
érzem, nekem a március egyenlő 
a szabadsággal és a legromanti-
kusabb ünnepünknek a március 
15-ét tartom.
A héten még a naptár is úgy 
hozta, nemcsak egy nyúlfarknyi 
időnk lehet megérezni az ünnep-
nek és a kikeletnek az erejét. És 
ha jól sáfárkodunk ezzel a hosz-
szú hétvégével, akkor a takarítá-
son, kertgondozáson, wellnessen 
túl jut időnk arra is, hogy feltöl-
tekezzünk a múlt bátorságával, 
és hittel nézzünk saját boldogu-
lásunk felé. 

SZI – Maros Éva

RÚZS

Kikelet

Nálunk nemzeti ünnep, de a világban is jelentős nap 
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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

E G y é b  E l a d á s
samsung, elektromos táskaírógép, 
nem használt állapotban eladó. Érd.: 
06-30/563-2647

Eladó 2db 4 részes SZEKRÉNYSOR 35E 
Ft/db, 3 szálas ipari ÖSSZEVARRÓGÉP 
70E Ft, DOHÁNYZÓASZTAL 2E Ft, 
38-as méretű HASTÁNCOS RUHÁK. 
Tel.: 06-30/309-6745

taVaszI AKCIÓ! Dió, kocka, darabos 
szén közvetlen a bányától. Gyors kiszál-
lítás, akár hétvégén is. További informá-
ció: 06-70/545-7791

az ócska hulladék vasat vásárolok. Ház-
hoz megyek. Villanymotorokat, hegesz-
tőtrafókat, üzemképtelen háztartási 
gépeket. Tel.: 06-20/341-1131.

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.

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.

Gyűjtő, szakképzett műtárgybe-
csüs magas áron vásárol régisé-
get, bútort, festményt, porcelánt, 
ezüsttárgyakat, hagyatékot.  Tel.: 
06-46/348-436, 06-20/388-7997.

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

s z o l G á l t a t á s t  K í N á l

személy- és kisteher gépjármű 
bérelhető. 5-7 személyesek. 3,5 ton-
nás kisteherautó is. Akár napi 6000 
Ft-tól. Tel.: 06-70/670-5846

tV-k és háztartási gépek javítása! 

Kiszállás biztosítva! TV-k, mosógépek 

eladók. Ugyanitt szén-tűzifa eladás. Tel.: 

06-30/963-7577.

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

o K t a t á s

dajka és gyógypedagógiai asszisz-

tens tanfolyam indul Kazincbarcikán, 

részletfizetéssel. Tel.: 06-30/637-

4083, 06-46/321-694 Eng. sz.: 

E-000452/2014

á l l á s

Puskás Jánosné festékbolt 

(Sajószentpéter) B kategóriás jogosít-

vánnyal rendelkező raktárost felvesz. 

Jelentkezni személyesen, önéletrajz-

zal az üzletben. Sajószentpéter, Kos-

suth u. 200.

Hálás szívvel
mondunk köszönetet
mindazoknak, akik 

BENE 
DOSZPOLY

LÁSZLÓ
temetésén megjelentek,
utolsó útjára elkísérve 

sírjára virágot helyeztek,
fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család

Köszönet és hála
Mindenkinek, aki 

id. Tamók
Béla

temetésén részt 
vett és fájdalmunkban 

osztozott.
Gyászoló család Kis urnás sírok, 

urna oszlopok eladók!

MÁRVÁNY, 
GRÁNIT 
SÍREMLÉKEK

Ambrus-Tóth József

� 
Sajószentpéter, Kossuth út 146.

,,
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KEKKEK

zsefzsef

146.146.146.

Szórólapok, 
reklámkiadványok

terjesztésére 
megbízható, kézbesítésben jártas 

munkatársakat keresünk 
Kazincbarcika

területéről.

NEM DIÁKMUNKA!
Érdeklődni: 30/253-8392  
(Hétköznapokon 8.00-15.00 között)

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• 

Fő téren 4. emeleti teljesen 
felújított 2 szobás  lakás eladó!

Tel.: 06-70/315-34-86
1 + 2 félszobás 3. emeleti 

nagyerkélyes lakás
a Radnóti téren eladó!
Tel.: 06-70/315-3486

45
31

58

45
32

91

45
31

98

45
31

86

Mindenféle kőműves 
munkát, burkolást, festést, 

parkettázást  vállalok.
Rövid határidő, precíz kivitelezés!

Tel.: 06-30/913-57- 86

45
32

83

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!

sajóivánkán ingatlan sürgősen eladó, 

kedvező telek áron. Vételár megbeszé-

lés szerint. Tel.: 06-20/592-3614, 

06-37/310-285

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

l a K á s E l a d á s

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

Mátyás k. úton, 4. emeleti, 42 m2-es, 
1+ félszobás, felújított, tehermentes 
lakás eladó. Érd.: 06-20/458-4510

Eladó Sajószentpéteren, csendes 
környezetben lévő, tégla építésű, 
földszinti, 57m2-es lakás első tulaj-
donostól, egyedi gázfűtéssel, rész-
ben cserélt műanyag nyílászárókkal. 
Az ingatlan garázzsal, saját kertrész-
szel, melléképülettel rendelkezik. Az 
épület jól karbantartott, egyéni ízlés 
szerint a konyha és a mellékhelyisé-
gek felújíthatók. Iá.: 4,9M Ft. Érd.: 
06-70/409-6170

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

a l b é r l E t
Kazincbarcikán 1 szobás gar-
zon 04. hótól hosszútávra kiadó. Érd.: 
06-20/232-9449

Ü z l E t H E l y I s é G 

Kazincbarcikán, Egressy út 32. 
sz. alatt, 73 m2-es üzlethelyiség 
eladó vagy kiadó, bármilyen tevé-
kenységre. Ár: 250E Ft/m2. Tel.: 
06-70/348-9339

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

45
33
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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

45
33
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BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

Ingyenes szállás 
Utazási költségtérítés

Előlegrendszer

AMIT BIZTOSÍTUNK:

AJKA, NOSZLOP

BOCK HUNGÁRIA KFT. 

nettó140000-200000 Ft 
+cafetéria/hó 

Több műszakos munkarend

K E R E S Ü N K

/nyugatimelo www.jobmotive.hu

Hosszú távú munkalehetőség, 
kiváló munkakörnyezet.

06 70 315 8492

45
33

19
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Érkeznek a fehér gólyák. Az első gólya megérkezéséről előző lapszá-
munkban már hírt adtunk, azonban a tavasz közeledte, és a napsütéses órák számának 
növekedése azt jelzi, hogy nemsokára a többi vándormadár is visszatér hazánkba. A 
nyári ludak, a szárcsák, és néhány fekete gólya már maguk mögött tudhatja a hosszú 
utat. Nemsokára pedig érkeznek a fehér gólyák, partifecskék, fülemülék, bíbicek, búbos 
bankák és a füstifecskék is. 

Testünk tömegének  ■
több mint a fele víz, és 
ez a mennyiség bizony 
megkívánja a helyes pót-
lást hideg időben is! De 
mi számít helyesnek? 

A hő ellentéte a hideg, aho-
gyan a tüzet vízzel szokás el-
oltani. Téves következtetés 
lenne, ha azt gondolnánk ezek 
alapján, hogy a hő ellentéte a 
hideg víz, ezért iszunk többet 
nyáron. Nem csupán testünk 
hűtésére szolgál a folyadék, 
sokkal inkább az elhasznált 
mennyiség pótlására, hiszen 
testünk tömegének több mint 
a fele víz. Nyáron a meleg mi-
att több folyadékot veszítünk, 
így többet is kell visszatölte-
ni. Azonban télen sem áll le a 
szervezetünk, így a megfele-
lő folyadékpótlás ilyenkor is 
szükséges. Sokan azért nem 
isznak kellő mennyiségű vi-
zet, mert így óvják az alakju-
kat, vagy az álmatag tél után 
nem szeretnének újabb feles-
leges kilókra szert tenni. Ez 
azonban egy egészségre ká-
ros tévedés. Minél kevesebbet 

iszunk, testünk annál jobban 
megköti a folyadékot, hiszen 
vészüzemmódba áll át. Így 
igaz az, hogy több folyadék, 
több vizeletet is jelent, így a 
felesleges víz távozik a tes-
tünkből. De mi számít kellő 
mennyiségnek? A 2-3 év köz-
ti kisgyerekeknek kevesebb, 
mint 0.9 liter folyadékra van 
szükségük na-
ponta. A 4 és 
8 éveseknek 
már 2 decili-
terrel többre. 
A 9 és 13 év 
közti lányok-
nak 1.3, a fi-
úknak pedig 1.5 liter folya-
dékot kell inniuk az előírások 
szerint. Ezek a számok 14 év 
felett 1.4, illetve 1.8 literre nő-
nek. Fontos, hogy a gyereke-
ket megóvjuk a kiszáradástól, 
ezért kínáljunk minden étke-
zéshez ásványvizet, teát vagy 
frissen facsart gyümölcslevet! 
A cukor és a koffein kombiná-
lása nem csak fokozottan ká-
ros a fiatal szervezetekre, ám 
hamar függőséget is válthat 

ki belőlük. Legjobb, ha sima 
vizet, gyümölcsleveket és 
tejtermékeket adunk nekik. 
A diabetikus szörp is jó vá-
lasztás lehet. Egy a fő, mindig 
figyeljünk a cukortartalom-
ra! Kerüljük a magas glükóz 
tartalmú italokat, és töreked-
jünk a természetességre.  A 
test számára szükséges na-
pi vízmennyiség egyenlő a 
nap folyamán elvesztett víz 

mennyiségével. Ez a 
felnőtt szerve-

zetre is igaz. 
Számos ta-
nulmány ki-
mutatta, hogy 

a testfunkciók működésének 
legmegfelelőbb állapotban 
tartásához egy egészséges, 
ülő életmódot folytató felnőtt-
nek 2 liter vizet kell meginnia 
naponta. Az, hogy nyáron ez a 
szám megemelkedik a szerve-
zet plusz igénybevétele miatt, 
nem jelenti azt, hogy hideg 
időben csökkenne. Szóval fe-
lejtsük el a sztereotípiákat, és 
húzzuk meg az ásványvizes 
palackot!               SZI - BM

A tavaszi fáradtság  ■
fogalma sokak számára 
testközelből is ismerős 
lehet. 

Nehezen tudjuk elkép-
zelni, hogy a nyíló virágok, 
zümmögő méhek és boldo-
gan csivitelő madarak képé-
hez hogyan társul a fásult 
tompaság. Pedig a jelenség 
nem új keletű, és akármilyen 
visszásnak is hangzik elsőre, 
tényleg létezik. 

„A vitaminok nélkülözhe-
tetlen funkciókat töltenek be 
a szervezetben, többek között 
felelnek az immunrendszer 
működéséért, a szem egész-
ségéért, a sejtek regeneráló-
dásáért, a véralvadásért, a 
csontok és a fogak tartósságá-
ért. Van olyan vitamin, amely 
több mint száz feladatot lát el. 
Ezért, ha a szervezet nem jut 
hozzájuk kellő mennyiség-
hez, hiánytünetek jelentkez-
nek.” – így magyarázza a Ma-
gyar Dietetikusok szövetsége 
hírlevelében a jelenséget. 

Hogy hogyan kerülhet-
jük ki a tavaszi fáradtságot? 

Például több folyadékkal! A 
megnövekedett folyadékbevi-
tel ürülésre készteti a szerve-
zetet, így segít megtisztítani 
azt a tél folyamán lerakódott 
káros anyagoktól. Emellett ér-
demes a tavaszt egy salaktala-
nító, tisztító kúrával kezdeni, 
ahol a zöldségek és gyümöl-
csök kerülnek előtérbe. Végül 
pedig elengedhetetlen a meg-
felelő vitaminpótlás. A sötét 
tél során testünk D-vitamin 
raktárai kimerülhetnek, ér-
demes tehát az első napsuga-
rak láttán kimerészkednünk 
a szabadba. A D-vitamin jel-
legzetessége ugyanis, hogy 
kialakulásához napsugárra 
van szükség. Az immunerő-
sítő, sejtvédő C-vitaminnal 
pedig felturbózhatjuk szer-
vezetünket és búcsút inthe-
tünk a kellemetlen kikeleti 
kimerültségtől. SZI - BM

Vizet inni nem csak kánikulában kell Praktikák a kimerültség ellen

Szuper ügyek
Képzeljük el a híres me- ■

sének azt a változatát, 
ahol Fehérlófia csupán két 
társsal az oldalán vág neki 
útjának, mivel Fanyűvő 
éppen a börtönbüntetését 
tölti. A mesében abszurd-
nak hat, de a valóságban 
teljesen életszerű. 

A téli időszak egyik nagy, 
megoldásra váró kérdése so-
kak számára a fűtés prob-
lematikája. Ha gázos in-
gatlanban élünk, akkor 
többnyire nem kell foglal-
koznunk ezzel az égető kér-
déssel. Széntüzelésű kazán 
esetében azonban már más 
a helyzet. Sokak számára a 
fa jelenti a legolcsóbb megol-
dást, azonban vigyázni kell, 
mert csúnyán megüthetjük 
a bokánkat akkor is, ha nem 

követtünk el 
szabálysér-
tést! 

A legfonto-
sabb, hogy a 
megvásárolt 
tűzifa szám-
láját tegyük 
mindig el. 
Megtör tén-
het ugyanis, hogy a hatósá-
gok elkérik azt tőlünk. Nem, 
a NAV célja nem az emberek 
vegzálása, és még csak nem 
is azért csöngetnek be a füs-
tölgő kéményű házakba, 
mert szeretnének megmele-
gedni a tűz körül. Az indok 
sokkal prózaibb: fatolvajokat 
keresnek. 

Az illegális erdőirtást 2013-
óta sokkal komolyabban ve-
szi a törvény, mint azelőtt.  

A lopás az elkövetési érték-
től és egyéb minősítő körül-
ményektől függően minősül 
vétségnek vagy bűntettnek, 
és eszerint változik a bünte-
tési tétele is. A BTK szerint 
régen az egytől ötvenezer fo-
rintig terjedő értékű lopást 
legfeljebb kétszázezer forint 
nagyságú büntetéssel lehetett 
sújtani. A törvénykönyv mó-
dosítása óta azonban két év 
börtön is járhat ilyesmiért. 

A fatolvajok rossz szokása, 
hogy nem szeretnek hajolni, 
így nem gyökerében vágják 
ki a fákat, nem a száraz galy-
lyakat szedik össze, hanem 
mellmagasságban kezdenek 
neki a fűrészelésnek, így még 
nagyobb kárt okozva az er-
dőkben. Nem csoda, hogy a 
törvényhozók is bekeményí-
tettek, azonban mostanra úgy 
is megüthetjük a bokánkat, 
ha vettük a fát. Ezért mindig 
kérjünk számlát a vásárlás-
ról, és azt tegyük is el, hogy 
bármikor bemutatható legyen 
az ellenőrök számára. 

Egy nevét felfedni nem kí-
vánó olvasónk a következő, 
tanulságos sorokat küldte el 
nekünk a témában:

„ Nagymamám erdő kö-
zelében élő idős nyugdíjas. 

Télen fával fűt, de idén nem 
vásárolt, hanem a kertjében 
lévő fákat vágatta ki és tüzel-
te el. Úgy gondolta, ebből nem 
lehet problémája, ám megle-
petésben lett része. Hatósá-
gi ellenőrzést tartottak ná-
la, ahol bemutatásra kérték 
a tüzelőről kapott számlát. 
Kiderült, hogy fatolvajokat 
kerestek, és arra gyanakod-
tak, hogy nagymamám tőlük 
vette a tüzelőt. Amikor nagy-
mamám elmagyarázta, hogy 
a saját kertjéből vágott fával 
fűt, két szakértőt küldtek ki 
hozzá, akik megvizsgálták a 
tűzifa évgyűrűit, és összeha-
sonlították a kertben hagyott 
tönkökkel. Ezáltal kiderült, 
hogy a két minta azonos, és 
nem történt szabálysértés.”

  SZI - BM

Fatolvajok nyomában: mindig tartsuk meg a számlát
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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

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: 2018/11. 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 - Minden erejével egy 
bizonyos problémát szeretne 
megoldani és ezért bármire 
képes. Az első és legfontosabb 
feladat, hogy felmérje, mi 

akadályozza tervei vagy álmai meg-
valósulását. Lehet, hogy egyszerűen nem 
reális, amit kitalált, de ebben az esetben 
sem kell elvetni, csak gondolja újra!

Bika - A következő napok-
ban olyan döntéshelyzet elé 
kerülhet, amikor nem képes 
megállapítani, mi helyes, illetve 
helytelen. A legjobb, amit tehet, 

hogy hallgat a megérzéseire, hiszen 
mindig is törekedett arra, hogy mindenből 
a legjobbat hozza ki és sose ártson 
másoknak.

Ikrek - Mostanában az az 
érzése, hogy Ön haladna előre, 
de mások folyton megaka- 
dályozzák benne, mintha szán- 
dékosan próbálnák vissza- 

tartani és sajnos nincs kizárva, hogy bár 
szeretik és jót akarnak Önnek, talán kicsit 
tényleg féltékenyek is. De nem éri meg 
azért összeveszni velük.

Rák - A bolygók kedvező hát-
teret adnak vállalkozásához. 
Most lehetősége van meg-
újulni. A szabályokat azon-
ban nem hagyhatja figyelmen 

kívül! Érdemes lenne most a külsején 
is radikálisan változtatni. Próbáljon ki 
egy merőben új, Öntől nem megszokott 
stílust! Meglátja, hódítani fog vele!

Oroszlán - Olyan kellemetlen 
meglepetésekkel kezdődhet a 
hét, amelyek a karrierjével 
kapcsolatosak. Aztán fordul a 
világ. Szakmájában elismerik 

és még az is megtörténhet, hogy aki 
korábban ellenségesen viselkedett, netán 
kitette a szűrét, most számít a tehet-
ségére és a szaktudására.

Szűz - Önnek általában nem 
esik nehezére a veszekedés, 
mostanra azonban már szinte 
belefáradt abba, hogy valaki 
a szomszédságában folyama-

tosan kötözködik Önnel. Azért is jól teszi, 
ha ismét a sarkára áll, mert ha csak egy 
kicsit is meghátrál, az „ellenség” képes a 
háza ajtajáig üldözni Önt. 

Mérleg - A héten tényleg nem 
mindegy, hogy melyik lábbal 
kel fel. Az sem lényegtelen 
azonban, hogy kivel találkozik. 
Ha túl sok olyan ismerőse van, 

akik az örökös panaszkodásukkal már 
nyomasztóan hatnak Önre, akkor a leg-
jobb, ha mostanában messziről elkerüli 
őket. Törekedjen harmóniára!

Skorpió - Kényes konstellációk 
kísértik. Ha úgy áll a helyzet, 
hogy elvesztette valakinek a 
bizalmát, akkor jobb lenne 
azt mielőbb visszaszereznie. 

Jobban teszi, ha megnyílik és mondhatni 
őszinte vallomást tesz, ami nem csak 
Önnek tenne jót, de akár még a kapcso-
latukat is megmentheti vele.

Nyilas - A napokban, sajnos 
meg kell tapasztalnia, milyen 
is egyedül boldogulni. Ugyanis 
szerettei, barátai sem tudnak 
vagy lehetnek a segítségére, így 

egymagának kell megküzdenie bizonyos 
dolgokkal. A legjobb, amit tehet, hogy 
igyekszik a megérzéseire és a legjobb 
tudására hagyatkozni.

Bak - Ez az Ön hete, még ha 
apróbb nehézségekkel indul 
is. Pár nap után azonban talán 
élete legszebb időszaka veszi 
kezdetét. Mély nyugalmat érez, 

ami ugyanakkor óriási tetterővel jár 
együtt. Határozottan alakítja maga körül 
a történéseket és senki sem kérdőjelezi 
meg, amit Ön mond vagy tesz.

Vízöntő - Már van tapaszta-
lata a pénzügyek terén, főleg, 
ami a rokonságával kapcso-
latos. Talán kölcsön adott egy 
összeget, vagy tárgyat valaki-

nek, akiben aztán csalódnia kellett. 
Szerencsére most fordul a kocka: vissza-
kaphatja a kölcsönt. Érdemes most meg-
állni és értékelni a helyzetét. 

Halak - Most kellene úgy bán-
nia a többiekkel, mintha hímes 
tojások lennének. Előfordulhat 
fertőzés vagy lázas meg-
betegedés is, ezt megelőzendő 

töltse fel házi gyógyszertárát és vigyáz-
zon, hogy ne fertőzze meg környezetét. 
Ha dühös, vagy csalódott, próbálja meg 
indulatait megfelelően kezelni.

 HOROSZKÓP 12. HÉT (2018. március 19-től március 25-ig)

Lapzárta: a megszokott szerda 
12 óra helyett 2018. március 26. 

(hétfő) 12 óra

LAPZÁRTA  VÁLTOZÁS 
a Kazincbarcikai Szuperinfónál! 
Tisztelt Olvasóink és Hirdetőpartnereink!

A húsvéti ünnepek miatt korábban kerül 
a 13. heti lapunk a nyomdába!

Megértésüket köszönjük! 
Szuperinfó Szerkesztősége

MASSZŐR
Elérhető

áron frissítő 
masszázst

vállal.
Andi: 06-20/439-6355

45
31

80

Miskolci munkahelyre 
keresünk 

OPERÁTOR 
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 
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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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Cégünk megbízható alkalmazottat keres 

szerelő munkakör 
betöltésére! 

Rövid munkaköri leírás: 
vízzáró tömítések beszerelése országos 
szinten, kazincbarcikai telephelyünkön 
történő gyártás, tömítések előkészítése 

az aktuális projektekhez. 
B kategóriás jogosítvány előnyt jelent!

Csak józan életű férfi ak
jelentkezését várjuk!

Fényképes önéletrajzokat a
hauff-technik@hauff-technik.hu 

e-mail címre várjuk! 
Tel.: 06-30/260-3770, 06-30/696-4976 45
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értelmes segédmunkást, kőműves, 
festő, villanyszerelő szabadúszókat 
keresünk. Mindennap fizetünk. Tel.: 
06-70/354-1296

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

balatonkenesei vendéglőbe szezon-
ra pultost, szakácsot, konyhai kisegítőt 
keresek. Érdeklődni: 06-30/393-3548

budapesti munkalehetőség lakatosok-
nak, hegesztőknek szállással, utazással, 
1300Ft-os órabérrel. Tel.: 06-30/959-
1491, wivien8@gmail.com

Villamosipari cég villanyszerelőt és 
lakatost keres. Munkavégzés Kazincbar-
cikán. Érd.: allasbarcika@freemail.hu

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.

Kazincbarcikai pizzéria pizzafutárt 

keres. Tel.: 06-20/669-7017

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

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!

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 

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

45
31

62



72018. március 16.

3700 Kazincbarcika, 
Egressy B. út 43. 

E-mail: gadoczibt@parisat.hu 

Tel.: 06-48/512-575

SZINKRON 
MŰSZAKI BOLT 

OTTHON MELEGE 
CSEREPROGRAM 
BEVÁLTÓHELY!!! 
Hűtők, Fagyasztók, Mosógépek, 
Mosó-szárítógépek akár 45.000 Ft 
állami támogatással!!!

1200 W motor 5-fokozatú 
szűrőrendszer Parkoló 
helyzet a padlószívócső-
höz, Tápkábel hossz 5 m 
(hatótáv 7,5 m)

Led izzók 2 év 
garaciával 890 Ft-tól 
Minden Heller fűtés kiegé-
szítőre 5% kedvezmény!!!

1200 W motor 5-f5 okozatú
szűrőrendszer Parkoló

GPS navigáció
5" full EU térkép
19.490 Ft-tól

5 sebességes fordulatszám 
szabályozás + TURBO funkció 
keverőkioldó gomb forgó tál 3,4 
literes kapacitással,Habverők, 
tésztadagasztó maximális teljesít-
mény: 300 W, 2 év garancia!

MPM tálas 
mixer
9.990 Ft

Led Televíziók
31.990 Ft-tól

Porszívók
11.990 Ft-tól

Egészségpénztári elfogadóhely, 
Bankkártyás fi zetési lehetőség

EDENRED kártya 
elfogadóhely!

SZÉP KÁRTYA 
elfogadóhely

INGYENES ORVOSI SZEMVIZSGÁLAT*

KONTAKTLENCSE ILLESZTÉS

*K
om

ple
tt s

zem
üve

g k
ész

íté
se 

ese
tén

!

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! 

Ön már felkészült a tavaszra?

Nálunk megtalálja az idei trend színeit 
festékben és tapétákban egyaránt!

Ka
zincbarcika, Építők útja 39.

Putnok, Bajcsy-Zs. út 4 .

Mi már igen!

Nyitva tartás: 
H-P.: 7.00-17.00;  Szo.: 7.30-12.00Telefon: 06 48/412-702

Víz-, fűtésszerelés, dugulás 
elhárítás, hibajavítás.

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

Tel.: 06-30/644-6097

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

HŰTŐGÉPSZERVÍZ
Kazincbarcika

HŰTŐGÉP SZERELŐT 
FELVESZÜNK!

Dojcsák László • 06-30/399-6599

MINDENFÉLE 
kőműves munkát,  

burkolást, festést vállalok.
Rövid határidő, precíz kivitelezés!
Telefon: 06-70/607-85-05 

ÓRIÁSI VÁLASZTÉK, KEDVEZŐ ÁRAK!
Nálunk nem kell bejelentkezni,

bármikor jöhet 8.00–17.00 óra között!

3527 Miskolc, József Attila u. 51. Tel.: 46/413-756

MEGÉRKEZTEK AZ ÚJ NYÁRI GUMIK!
GUMIDISZKONT ÁRUHÁZ
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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
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SAJÓKAZINC városrész: Terményraktár1. 
melletti szabad terület (Széchenyi út 108.)
 2018. március 26 (hétfő) délelőtt 9.00–9.30 óráig,
délután 16.30–17.00 óráig
KERTVÁROS városrész: Hóvirág és2. 
Tulipán út sarkán lévő közterület
2018. március 26. (hétfő) délután 13.00–15.00 óráig
BARCIKA városrész: Csók I. út 41. szám előtti közterület (volt 3. 
ÉMÁSZ székház előtt)
2018. március 28. (szerda) délelőtt 9.00–9.30 óráig
BARCIKA városrész: Táncsics út 56. szám előtti közterület 4. 
(Kultúrház előtt)
2018. március 28. (szerda) délután 15.30–16.30 óráig
HERBOLYA városrész: Don Bosco Szakiskola előtti közterület5. 
2018. március 28. (szerda) délután 13.00–14.00 óráig
ÚJVÁROS, PINCESOR: Pincesori garázsok előtti közterület6. 
2018. március 29. (csütörtök) 
délelőtt 9.00–10.30 óráig, délután 15.30–16.00 óráig

P Ó T O L T Á S: Don Bosco Szakiskola HERBOLYA előtti terület
2018. április 2. (hétfő) délután 14.00–14.30 óráig és
Csók I. út 41. sz. előtti közterület (volt ÉMÁSZ)
2018. április 2. (hétfő) délután 15.30–16.00 óráig

Kérjük, hogy a nagytestű állatokat pórázzal és szájkosárral ellátva hozzák az oltás helyszínére.
Az oltással kapcsolatos felvilágosítás: +36-30-303-8816
A veszettség elleni oltás költsége: 4000 Ft (az ár magában foglalja 
a kötelező parazita ellenes kezelés költségét) 
Veszettség elleni oltás csak mikrochippel ellátott ebnek adható. Amennyiben a mikrochip 
behelyezésére eddig nem került sor, lehetőség van annak pótlására, melynek költsége 4000Ft.
Az eb tartási helyén történő veszettség elleni oltás díja: 5000 Ft.
Amennyiben az eb még nincs mikrochippel megjelölve, az eb tartási helyén 
történő oltás és chip behelyezés költsége együttesen 9000 Ft.
2018.március és április hónapban a Berkenye u.17.szám alatti 
rendelőben a  veszettség elleni oltás díja  4000 Ft
Kérjük, hogy az eb (sorszámozott) oltási könyvét mindenki hozza magával. Az elhagyott 
oltási könyvek pótlása, és az új könyvek kiadásának díja 300 Ft/db.

EBOLTÁS 
2018 É V I  V E S Z E T TS É G  E L L E N I 

K A Z I N C B A R C I K Á N
E B O L T Á S

A buszvégállomással szemben Nyitva: H-P.: 8.30-18.00; Szo.: 8.30-13.00

Az akció 2018. március 16-tól 
a készlet erejéig érvényes!
(*a kijelölt cipőkből választhat!) 
Az ajándék cipőre NEM vállalunk garanciát!

Vásároljon egyszerre 
legalább 8.000 Ft értékben a 

MEGÚJULT TAVASZI
KOLLEKCIÓNKBÓL,
és megajándékozzuk 
Önt EGY PÁR CIPŐVEL!*

TAVASZI SZEZONNYITÓ

AKCIÓ!
EGY PÁR 

CIPŐ 
AJÁNDÉKBA!!!
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