Barcika 12. hét

Megoldjuk
RÁGCSÁLÓPROBLÉMÁJÁT!
Barcika Rovar Kft.

2015.
július23.,
3., XXIV/27.
2018.
március
XXIX/12.

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

Tel.: 06-20/965-1612

454704



HAJDÚSZOBOSZLÓÉS KÖRNYÉKE
KAZINCBARCIKA

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

Óraátállítás

Európában
a
nyári időszámítás
március utolsó vasárnapján
kezdődik,
és október utolsó vasárnapjáig tart. Emiatt minden évben más dátumra esik, de
az időpont mindig ugyanaz: októberben 3 órakor vissza kell állítani, márciusban 2 órakor előre
kell tekerni az órákat. Idén március 25-én kell majd átállítani az
órákat.

Biciklin könnyebb

Egy mosoly margójára. Márciusban ünneplik a

boldogság világnapját. Egyes pedagógusok szerint azonban
egyre kevesebb ünnepelni való marad. Egyre több gyereknek
esik nehezére ugyanis kimutatni az érzelmeit. Pedig a boldogság
elérése nem cél kellene, hogy legyen, hanem maga az út.

BOMSTAL GARÁZSOK

Akár hétvégén is!
Kazincbarcikán és környékén

Nem rozsdásodik,
nem igényel festést!

3x5 méteres
garázs horganyzott
vázszerkezettel

t

te rmésben gondolk odi k.

CSAK

Aktuális
akciós ajánlatunkban
2018. március 22-től 2018. március 28-ig
a 250 g kiszerelésű Rajnai törpe,
az 500 g kiszerelésű Zsuzsi
és az 1 kg kiszerelésű
Kelvedon
csodája borsók

3x5 méteres
színes garázs
billenő kapuval

259.400 Ft

3x5 méteres garázs horganyzott
vázszerkezet, színes lemez

155.000 Ft

99.000 Ft

443374

www.facebook.com/gosserpizza

KAZINCBARCIKA FATELEP
Szuhakálló futballpálya mellett
21 000 Ft/ m3-től
Kalodás tűzifa 11.000 Ft-tól
(1 kaloda: 0,588 m3)

Telefon: 06-30/677-66 55

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

06-20/669-7017

454711

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

VILLANYSZERELÉS!

70/456-3337

454850

454577
454714

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
0/
2
6 fő
200 Ft/km
TA

www.bomstal.hu

Gösser Pizzéria

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

Megrendelés: 06-30/747-7376, 06-30/748-5923

454852

-os
kedvezménnyel
vásárolhatók meg.

Kutyakennel
3x2 m
453874

*17 színből választhat. Az akció érvényes 2018. május 31-ig.
Az akció részleteiről érdeklődjön telefonon,
vagy látogasson el honlapunkra.
Áraink a szállítást, összeszerelést is tartalmazzák!

t

454801

t

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

20%

VETŐMAGOK KIEMELT
KISKERESKEDELMI
FORGALMAZÓJA

140.000 Ft

17 színben

454603

.h a Ön
Ke rtész Áru háza k Kf t. ..

ACÉLSZERKEZETES

DUGULÁSELHÁRÍTÁS

Üzleteink:
Kertész Áruház Miskolc, Búza tér 10.
Kertész-Iparcikk Szaküzlet
3700 Kazincbarcika, Mátyás király út 36.

AA-5824795
454594

A jövőben mintegy 3 kilométernyi újabb szakasszal bővül
Kazincbarcikán a városi kerékpárút-hálózat. Ezzel kapcsolatban kérdeztük ki a helyi bringások véleményét.
/3. oldal
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HELYBEN
VAGYUNK
SZÉLESSÁVÚ KORLÁTLAN INTERNET CSOMAGOK WiFi opcióval

Állítsd össze igényed szerint a saját OKOS OTTHON csomagodat
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100 / 6
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30 / 3
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A teljes hűségidő
alatt
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A teljes hűségidő
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2 399

Ft/hó

A teljes hűségidő
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AKÁR 200 TV CSATORNA, AMELYBŐL 45 HD MINŐSÉGŰ
VEZETÉKES TELEFON 200 FT HAVI DÍJTÓL

Víz-, fűtésszerelés, dugulás
elhárítás, hibajavítás.
Számlaképesen, ÁFA nélkül.
B-A-Z megye egész területén.

Dojcsák László • 06-30/399-6599

Tel.: 06-30/644-6097

HŰTŐGÉP SZERELŐT
FELVESZÜNK!

454612

Kazincbarcika

Németh Optika

454307

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

METAL-SOUND Kft.
Fémhulladék kereskedés
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.

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

454588

HŰTŐGÉPSZERVÍZ

454712

454713

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

SÓDER

(0/24, 0/16);

HOMOK

(0/4, 0/1, sárga);

KAVICS

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

06-30/415-24-28
MEZŐGAZDASÁGI
ÉS KERTÉSZ ÁRUHÁZ

MEZŐKÖVESD GYÓGYFÜRDŐN

Dr. Kurkó Levente szemész adjunktus • kedd, szerda: 16.00-18.00

EDENRED kártya
elfogadóhely!

455242

Egészségpénztári elfogadóhely,
Bankkártyás fizetési lehetőség

06-49/312-251

www.fenyo-panzio.hu

454348

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

Bejelentkezés: 06-48/320-290, 06-70/389-2270 • Kazincbarcika, Építők útja 46.

CNC vezérelt él hajlító
és hagyományos
lemez hengerítő

kezelésében jártas dolgozókat.
Jelentkezni lehet olptech@olptech.hu e-mail címen,
telefonon +36-70/291-5933 munkaidőben, vagy személyesen
munkaidőben 3533 Miskolc, Kerpely Antal u. 35.
(Digép Ipari Park) OLP-TECH Kft. telephelyén.

454316

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.

OLP-TECH Gyártó, Szerelő és Szolgáltató Kft.
Keresünk Miskolci munkahelyre
454605

*Komplett szemüveg készítése esetén!

INGYENES ORVOSI SZEMVIZSGÁLAT*
KONTAKTLENCSE ILLESZTÉS

www.barigranit.hu

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

454583

PUSKÁS JÁNOSNÉ

Hoya fényresötétedő
szemüveglencsék
33% kedvezménnyel!

SZÉP KÁRTYA
elfogadóhely

454608

kiszállítás
HÉTVÉGÉN IS!
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Szuper ügyek
RÚZS
Kell
Mit kell tennem, ahhoz, hogy
boldog legyek? Mit kell tennem,
ahhoz, hogy sikeres legyek? Mit
kell tennem ahhoz, hogy jó feleség, jó férj legyek? Ismerősen
csengenek számodra is ezek a
kérdések?
Ha a kell szót vizsgálja az ember, hogy milyen érzéseket hoz
elő belőle, az bizony a negatív
tartományba esik. A kell mindig
valami kényszer, jóvátétel a rossz
döntések után, izzadságszagú
erőlködés. A kötelesség, a szabályok betartása.
A magyar nyelv szép és változatos, számtalan lehetőséget kínál
az érzéseink árnyalt kifejezésére.
Az angol nem ilyen gazdag, a kell
szóban viszont következetes. Már
az alapoknál tanuljuk azt, külön
szavuk van a belső kényszerből
jövő kell-re, és a külső ráhatás miatti kell-re. Így aztán egyértelmű
mások számára, hogy saját döntésből, vagy külső okok miatt csináljuk azt, amit.
Az, hogy milyennek kellene lennem ahhoz, hogy szép, sikeres,
okos, gazdag, jó nő, jó férfi legyek,
egy egész iparág épült manapság. A divattanácsadóktól kezdve az életmód és fitneszgurukon
át a spirituális mesterekig. Mert
bizony el vagyunk veszve a saját
világunkban és nagy szükségünk
van arra, hogy valaki megmondja
mi az üdvözítő számunkra.
Mester, mondd meg, mit tegyek?
Semmit és azt könnyedén, írja
Kiss Balázs Kunó, hazánk egyik
avantgarde spirituális tanítója,
amely egyben egyik könyvének
a címe is. Ebben arra világít rá,
hogy nem kell top jónak, okosnak,
szépnek, sikeresnek lenni. Mert a
kell az mindig mások mintája, elvárása. Mert rajtam mindig másképp fog állni az a divatos ruha,
mint a vágyott szépségideálon. A
tanácsa, hogy kezdjük el önmagunk útját járni, csak úgy, minden
csinnadratta nélkül. Közhely persze, mondhatja az olvasó, hiszen
annyian leírták már. De sok fölösleges energiát kiiktathatunk, ha
megfelelés helyett a saját valódi
igényeinkre figyelünk.
Én a negyvenes éveim végén
jöttem rá arra: leginkább akkor teszem tönkre lelkemet és
az egyensúlyomat, ha örökösen
felteszem magamnak a hogyan
kezdetű kérdéseket. Ha állandóan
elégedetlen vagyok magammal.
Nem mondom, hogy búvópatakként nem tör újra és újra elő, de
már azért kordában tudom tartani. És egyre jobban használom
azt a placebo tablettát, aminek
a nevét nem bírja el a nyomdafesték, és a székely bölcs ember mondatát: ödóga (lefordítva, ő dolga).
Meg pláne nem foglalkozom már
azzal: milyen sorsfeladattal jöttem erre a világra. Mert minek
azt keresni, ha ott van előttem
nap, mint nap.
SZI – Maros Éva

Futsal.
Dupla dinamit robban március 26-án Kazincbarcikán, hiszen
két szuper eseményen is szurkolhatnak a futsal szerelmesei. 17.30-tól

egy U18-as meccset izgulhat végig a közönség, majd 19.00-tól a hazai
kedvencek is pályára lépnek, mégpedig az NBII-es felnőtt felsőházi
rájátszás második fordulójában a nagy rivális Csenger ellen.

Gyarapodik a biciklisút-hálózat Kazincbarcikán

■ A jövőben mintegy

3 kilométernyi újabb
szakasszal bővül Kazincbarcikán a városi
kerékpárút-hálózat.

hogy Kazincbarcika
2016-ban megkapta a
Kerékpárosbarát Település címet. A távlati
tervek között szerepel
egy - a saját és a környező települések pályázati lehetőségeinek
összehangolásával,
közös összefogással
megvalósítani kívánt
- teljes, térségi hálózat kialakítása, ami Sajószentpétertől
egészen a szlovák határig lehetővé tenné a biztonságos,
kerékpáros közlekedést. A
kerékpárosok örülnek az új
projektnek.

700 méter, kétoldali kiemelt
kerékpársáv épül az Alsóvárosi körúton, illetve az Attila
úton az Építők útja és a Tesco
körforgalom között. További
500 méter hosszú, járdák szélesítésével kialakított, egymástól elválasztott gyalog-, és
kerékpárút megépítésére kerül sor a Pollack Mihály úton
az Egressy út és a Mátyás király út között. A Tardonai
úton a Május 1. úttól a Gábor
Áron úti buszmegállóig pedig
1681 méteres, egyes szakaszokon zöldsávban, más szakaszokon szervizúton, vagy
járdával közösen vezetett,
kétirányú kerékpárút készül
a beruházás keretében.
A projekt célja a munkahelyek, közintézmények, kereskedelmi létesítmények megközelíthetőségének javítása, a

biztonságos kerékpározás érdekében a városi kerékpáros
hálózat hiányzó szakaszainak megépítése a nagyobb
forgalmú belterületi utak
mentén, továbbá a térségi kerékpáros hálózat kialakítása
Tardona és Sajóivánka irányában. Tekintettel arra, hogy
Kazincbarcikán és környékén
a közlekedés egyik gyakori és
bevett eszköze a kerékpár, elsődleges célkitűzés a biztonságos közlekedés és a város
főbb pontjai megközelíthetővé tétele a kerékpárosok számára. A település ez irányú
elhivatottságát tükrözi az is,

■ Sok szülő küszködik

adott évben tanköteles kor- két évvel

Bár még el sem kezdődött
a nyár, a gépezet tovább forog, és lassan beiratkoznak
új iskoláikba is a leendő elsősök. Nagy nap ez egy kis
ember életében, még ha egyelőre nem is tud róla, hiszen
az új intézmény határozza
meg gyermek- és tinédzserkora nagy részét.
Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Kormányhivatal Kazincbarcikai Járási Hivatalának közleményéből megtudhatjuk, hogy mikor is
kell a szülőknek intézni a
beiratkozást. A 2018/ 2019es tanév általános iskolai beiratkozás időpontja 2018. április 12. 8.00–19.00 és 2018.
április 13. 8.00–19.00. Az
idevágó rendelet szerint az

a lakóhelye szerint illetékes
vagy a választott iskola első
évfolyamára. Van azonban,
hogy a kiválasztott iskola elutasítja a jelentkezést. Ebben
az esetben marad a fellebbezés lehetősége, vagy a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyama. Ilyenkor
persze minden átszervezést
és újratervezést igényel. Más
lesz a diák első barátja, másba lesz szerelmes, és más tanár óráján fogja elhúzni a
száját a matekpéldák láttán.
Vannak szülők, akik szerint,
éppen ezért nem is éri meg
kockáztatni.

Ágota (42)
Már jó tíz éve járok biciklivel munkába, és bizony sok
kellemetlen élményem volt
már a forgalomban. Bár én
mindig betartom a kreszt, az
autósoknál ez már közel sincs
így. A legtöbben az irányjelző használatával és az előzési
szabályokkal vannak bajban.

Ezért veszélyes az autók között biciklizni, örülök, hogy
van más lehetőség is.

József (59)
Sokat biciklizek a városhatárokon kívül is, és örülnék egy összefüggő bicikliúthálózatnak. A városon belül
meg a gyalogosokat kellene
megtanítani, hogy az a járda, amire kis kerékpáros figura van festve, igazából nem
járda.

Péter (34)
Örülök ennek a fejlesztésnek, és azt is remélem, hogy
a meglévő biciklis utakat is
felújítják, mert néhány helyen már kifejezetten ráférne. Bár jó az irány, szerintem
még mindig kevesen bicikliznek, pedig a környezetnek és
a testnek is jobb, mint két-három kilométerre beindítani a
kocsit.
Forrás: Kolorfesztivál
Kommunikációs Iroda

Az ovisok kopogtatnak az iskola ajtaján
azzal a problémával, ba lépő gyermeket a szülő a k é s ő b b
hogy nem tudja, hová fent meghatározott időpont- a z o n b a n
írassa gyerekét.
ok egyikében köteles beíratni túljelentkezésre
hivatkozva a másik
gyerekem
felvételét elutasították. Pedig reméltem, hogy a fiamra
vigyáz majd a nővére. Ez kellemetlen helyzet elé állított
minket, mert így két iskolába
kell reggel elvinni a gyerekeket, és két különböző helyre
is kell értük menni.

Tímea (37)

Úgy gondolom, hogy a jó
iskola titka a jó tanárokban
rejlik. Nem a szép épülettel,
vagy a frissen beszerzett eszközökkel kell összefüggésbe
Eszter (33)
hozni az oktatás minőségét.
Az egyik gyermekemet fel- Rám is nagy hatással voltak
vették a kiválasztott iskolába, a jó tanárok, a rosszak meg

még nagyobbal, így azt gondolom, a gyerekemnél sem
lesz ez másképp, ezért érdemes megfelelő iskolába
íratni.

Dorottya (29)
Hogy melyik iskolába fog
járni a lányom? Szerintem
nincs nagy különbség, legfeljebb a távolságban. Így a
legközelebbit fogom választani, bár még nem iskoláskorú. Másrészről az ovis barátainak a nagy része is oda
fog jelentkezni, ami szerintem fontos szempont.
SZI - BM
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Központban 2 szobás, nagy

Ház, házrész eladás

erkélyes, 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
454750

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

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!

Eladó Kazincbarcikán, Május 1
út 46. alatt, 3. emeleti 47m2-es,
1 szoba+étkezős lakás. Iá.: 4,4M
Ft. Tel.: 06-30/905-5339

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

Eladó Kazincbarcika kertváros-

Lakás keresés

ban, csendes utcában, 3 szobás,
teraszos, kertes ház melléképülettel, 620m2-es telken. Buszvégállomás gyalog kb. 8 perc.
Érd.: 06-20/572-6719

Felújítandó 1,5 vagy 2 szobás,
1.-2. emeleti lakást vásárolnék.
Készpénzzel fizetek. Érd.: 12 óra
után. Tel.: 06-20/992-6215.
Kazincbarcikán, földszinti, 1.

Családi ház 90m2, 290m2 telek,

vagy 2. emeleti lakást keresek
új tető, részben pince, gázkon- sürgősen. Tel.: 06-30/519vektor, nagy kert, Bánréve nyu- 2534
godt környékén eladó. 5M Ft.
Saját részre keresek 2 szobás
Tel.:+36-30/480-3893
lakást a Móricz vagy Radnóti
Eladó Ormosbányán, 760m2téren. Készpénzzel fizetek. Tel.:
es alapterületen, 60m2-es, 2
06-20/260-5040
szobás kertes ház. Csendes,
Albérlet
nyugodt környezet. Víz, villany
van. Ár: 2,6M Ft. Alkuképes.
Kiadó a Pollack M. úton, 2 szoba
Tel.: 06-70/423-7714
nagyerkélyes, első emeleti lakás.
Iá.: 40E Ft+rezsi+2 havi kaució.
Múcsonyban, Kazincbarciká- Tel.: 06-30/424-3370
hoz közel családi ház eladó. 2
Üzlet, telephely, iroda
önálló lakóépület, szerelőakKazincbarcikán, Egressy út
nás garázs és több melléképü32. sz. alatt, 73 m2-es üzletlet. Érd.: 06-20/314-8444
helyiség eladó vagy kiadó,
Lakáseladás
bármilyen tevékenységre. Ár:
250E Ft/m2. Tel.: 06-70/3489339
Kazincbarcika,
Egressy tér 2.
(Mozi mellett)
06-70/315-34-86

Putnokon a lakótelep mellett, tetőtér beépítési lehetőséggel, udvarral, üzlethelyiségnek is alkalmas ház eladó vagy
kiadó. Tel.: 06-30/30-903-3313,
06-30/449-6970

• Videós ingatlan közvetítés
(2% közvetítési díj)
• Adás-vételi szerződés készítése
• Teljeskörű CSOK és
hitelügyintézés
• Devizahiteleseknek tanácsadás

Építési telek
Vadnán, a Mátyás k. úton

Vájár úton 2 generációs,
2 szintes családi ház eladó!
Tel.: 06-70/315-3486

Föld, kert
Eladó a Kakasdombon 1142m2
454601

1 + 2 félszobás 3. emeleti
nagyerkélyes lakás
a Radnóti téren eladó!
Tel.: 06-70/315-3486

900m2-es építési telek eladó.
Érd.: 06-30/375-4488

területű kert, kordonos szőlővel.
Érd.: 06-20/457-9280

Ü d ü l ő , h é t v é g i h á z Elektromos rokkantkocsi szin- Rendelje meg akciós tüzelőLapos-Veresdűlőben 220nöl te új állapotban eladó. Házhoz jét! Kalodás (1mx1mx1m), és

telek, hétvégi házzal eladó. Gyü- viszem. Vásárolnék bármilyen erdei m3-es (1mx1xm1,7m),
mölcsfák, szőlő. Érd.: du. órák- MTZ-t, Simsont, pótkocsit saját és ömlesztett tűzifa rendelheban. Tel.: 06-48/310-366
részre. Érd. 06-70/302-4409.
tő! Ingyenes házhoz szállítás.
Garázs
Eladó 2db 4 részes SZEKRÉNY- Jelenlegi termékeink: tölgy,
26-os út mellett, a Téglási köl- SOR 35E Ft/db, 3 szálas ipa- bükk, akác, nyárfa. Ár: 11000
csönző mellett 2 db garázshely ri ÖSSZEVARRÓGÉP 70E Ft, Ft-tól. Hívjon bizalommal:
eladó. Tel.: 06-20/544-5522, DOHÁNYZÓASZTAL 2E Ft, 38-as 06-30/306-6568 EUTR azono06-20/968-3406
méretű HASTÁNCOS RUHÁK. sító: AA5854363
Autó
Tel.: 06-30/309-6745
Egyéb keresés
Renault Megane Scenic 1.9 TDI Eladó E514-es kombájn, rendAntik bútort, porcelánt, fest1997-es évjárat, sok extrával
felszedő adapterrel, vontatott
ményt, pipát, játékot, köny(klíma, elektromos ablak, közp.
zár, ülésfűtés) téli-nyári kerék- tárcsa, ekék, vetőgépek, vegy- vet, vásznat, ezüstöt, órát,
garnitúrával, friss műszakival, szerező, rendsodró, borospin- fegyvert, érmét, katonaiszép állapotban eladó. Irányár: cék, MTZ motorok, kerekek, népi-egyházi tárgyat, tel490.000 Ft. Érd: 06-20/256- hátsó féltengely, önindítók, jes hagyatékot vásárolok
0488.
hízók. Tel.: 06-20/408-7301, korrekt áron. Kérem, hívjon
bizalommal! Ingyenes kiszál06-20/938-3410.
Állat
lás, becsületes értékbecslés.
Tyúkvásár! ARANYOSI tyúkNyomdai berendezések eladók: Tel.: 06-30/486-3578.
vásár 1 éves vörös tojótyúk,
Romayor-314-es (colorképes),
szép tollasak 600Ft/db.
Rapid tűzőgép (kapcsos), Combi- HASZNÁLATON KÍVÜLI szeINGYENES házhoz szállítás!
Reinz spirálozó (körmölővel), mély-és teherautót, rossz akkuTel.: 06-30/757-6057
ívprés, aranyozó prés (táblák- mulátort, hulladékvasat vásához), sarkazó, B/2-es lemezle- rolok. Házhoz megyek. Tel.:
Egyéb eladás
Költözés miatt eladó szekrény- világító. Ár megegyezés szerint. 06-30/421-5872
sor, kihúzhatós kanapé, fotel, Telefon: 06-20/922-4711.
Gyűjtő, szakképzett műtárgy300 l-es fagyasztóláda, stb. Tel.:
Tűzifa
becsüs magas áron vásárol
06-48/311-007
Akciós, konyhakész tűzifa régiséget, bútort, festményt,
porcelánt, ezüsttárgyakat,
Nagy étkezőasztal 6 székkel,
12.500Ft/m3-től. Cser, tölgy,
hagyatékot. Tel.: 06-46/348műbőr kiskanapé, csővázas
hátizsák, kosztümök, rövid és bükk, akác. Gyors, megbízható 436, 06-20/388-7997
hosszú férfi bőrkabátok. Tel.: házhoz szállítás. Számlával és
szállítólevéllel. Tel.: 06-20/958- Személyautókat és vashulladé06-30/853-3103
kot vásárolok. Tel.: 06-70/555Eladó kerti traktorhoz utánfutó, 6233 AA5946453
1262.
egyes váltóforgató eke, 4-es kul- Akciós tűzifa, tölgy, bükk
tivátor borona. Tel.: 06-48/420- 14E Ft/m3. Ingyen házhoz
SIMSON
motorkerékpárt
180
szállítás. Kisebb mennyisékeresek, hibásan is. Tel.:
get
is
szállítunk.
Közvetlen
a
ELADÓ-OLCSÓN! Gyerek szá06-30/968-9295
mítógép asztal, pierre cardin termelőtől. Tel.: 06-70/327babaülés, fiú pulóverek-nadrá- 4629 AA5917945
Egész évben készpénzért
gok (10-11 éves), 80x40-es antik
vásárolok: fényképezőgépet,
Konyhakész
tűzifa
erdészettől
tükör, nagyméretű bőrönd, gyerek „gurulós” szék+3 db ülőszék, ömlesztve 345× 215× 83 (6 m3) fotóobjektívet, fotós kiegészíágyneműtartó. Tel.: 06-20/233- raktérben. Részletek és árak: tőt, diavetítőt, diafilmet. Tel.:
06-30/964-9571 AA5947746. 06-20/ 547-7153
5104

MOST TÖBBET NYÚJTUNK,
HOGY ÖN KÖNNYEBBEN TÚLADJON RAJTA….

Mellékeljen fotót eladó ingatlanához ingóságához, mert most
mindössze bruttó 3.000

K
Z, TELE
HÁZ

Ft-ért* Ön választhat!

2+1 AKCIÓ

JÁRMŰ

két fotós apróhirdetése mellé

+1 megjelenést
adunk ajándékba!

ÁLLAT

A részletekről érdeklődjön irodánkban:
Kazincbarcika, Egressy út 22. • 06-48/512-038
*Az ár 38×43 mm-es keretre vonatkozik.
Az akció csak az Szerkesztőségben megrendelt hirdetésekre vonatkozik!

ELEKTRONIKA
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Szuper ügyek

Potyautas Guatemalából. Furcsa kis lényre lett

figyelmes egy miskolci gyümölcsárus januárban, az egyik
banánszállítmánnyal együtt ugyanis egy kis béka is érkezett,
aki láthatóan egészségben átvészelte a hosszú utat. A kis
mexikói levelibéka a helyi állatkertben kapott ideiglenes
szállást.

Smile a boldogság ünnepén: lassan képtelenné válunk érezni?
■ Sok gyermek egy-

is. Ugyanez igaz az EQ-ra,

Március 20-án ünnepeljük a boldogság világnapját.
Pedagógusok szerint azonban eléggé kettős ez az ünnep mostanában. Az érzelmi
intelligencia, és az intelligencia örök párbaja ugyanis
egyre inkább az utóbbi javára dől el. Pedig a harmonikus középút lenne az ideális, hiszen tudjuk, a nagy
erő nagy felelősséggel is jár
jobb esetben, ami a nagy
tudásra szintén jól ráillik.
Az intelligencia kvóciensről, vagyis az IQ-ról már biztos hallott az emberek nagy
többsége. Ez az értelem tudományos rokonszava, ami
az emberi értelmi szint kifejezésére szolgál. Az intelligencia nagyban függ a velünk született készségektől,
de növelhető és tompítható

elemzésért, a tervezésért, a
tudatosságért, az objektivitásért – addig az érzelmi intelligencia az ellenpólus: segít az indulatok kezelésében,
kapcsolatok kialakításában,
az érzelmeink megélésében.
Érzelmi intelligenciára azonban könnyebben szert tehetünk, mint IQ-ra, ez csak tanulás kérdése.
A mostani világ azonban
nem ösztönzi a fiatalokat
erre a fajta okulásra. Ezért
lehet, hogy többdiplomás,
fejlett intelligenciával rendelkező emberek élnek boldogtalanul, elzárva a társas közösségektől. Sok szó
esik a mindennapokban arról, hogy az internetes kommunikáció tönkreteszi-e az
emberi kapcsolatokat. Ez
jóval bonyolultabb kérdés,

szerűen képtelenné avagy a szív intelligenciávált kifejezni az érzel- jára. Míg az IQ felelős az
értelemért, a logikáért, az
meit.

minthogy ebben a rövid
cikkben megpróbáljuk taglalni, azonban egy biztos:
egyre gyakrabban találkozunk emotikonokkal valódi nevetés helyett. Az
emotikonok, mint a smile,
vagyis a nevető sárga arc,
arra szolgálnak, hogy különböző érzelmi megnyilvánulásokat fejezzenek ki
az internetes kommunikációban. És mennyiszer találkozunk vele, míg a mobilon
pötyögő, vagy a számítógép

elé görnyedő emberek arcáról egyre inkább eltűnnek az érzelmek. Képzeljük el, mi, ha használunk
számítógépet, milyen arckifejezéssel pötyögjük be a
kettőspont nagy dé kombinációt? Valószínűleg nem
fültől-fülig vigyorral az arcunkon. Persze nem csak az
emotikonok és a számítógépes világ az oka annak, hogy
sokakban csenevész marad
az EQ. A rossz szociális közeg, és a tanítás hiánya is

számottevő. Emellett mindenki zseni gyermeket szeretne, akinek csak 6-7 éves
koráig kell ennivalóan cukinak lennie. Tanulunk nyelvvizsgára, érettségire, felvételikre, vizsgákra, a tanulás
egész életünk során elkísér.
Így hozzászokik az ember a
szellemi teljesítéskényszerhez, és egyre kevésbé törődik az érzelmi síkkal. Sokan
nem tudják a saját örömüket, fájdalmukat feldolgozni.
Egy idő után hiába okosak,
nem állják meg a helyüket,
nem boldogulnak. Pécsi Rita, pedagógiai kutató szerint
nagy baja a mai oktatásnak,
hogy mindent százalékokban mér. Nem kellene rögtön eredményekre fordítani,
amit átélünk. Jó hír, hogy
az érzelmi intelligencia fejleszthető, de minél később
kezdünk hozzá, annál nehezebb a folyamat.”
SZI - BM

Nem maradhat el a tavaszi nagytakarítás

■ A meteorológiai ta-

vasz megkezdődött,
látszatra mégis közelebb állunk a karácsonyhoz, mint a húsvéthoz.
A tavaszi nagytakarítás
azonban nem maradhat
el. Vagy mégis?
A hosszúra nyúlt tél után
legtöbben csak egy homokos
fövenyre vágyunk. Nos, homokból még mindig akad,
hiszen a hetet sokan kezdték azzal, hogy felszórták a
lépcsőket, vagy a kapu előtti jeges járdaszakaszt. A tavasz azonban nem csupán a
jó időt és a virágzás évszakát
jelenti. Akkor is tavasz van,
ha ezt az időjósok ugyanúgy harangozzák be, mint a
decembert. Példának okáért
a húsvét sem maradhat el.
Ugyanígy sok háziasszony
a tavaszi nagytakarításról

sem hajlandó lemondani. A
nagytakarítás kikelet havában vallási gyökerekre vezethető vissza. Persze jól
illeszkedik a megújulás időszakához is, amikor környezetünket alapos tisztítással
és rendrakással újíthatjuk
meg. Bár a vallási okokból elkövetett partvisragadás ódivatú hagyománynak tűnhet,
volt benne ráció: régen a télen csúcsra járatott gyertyák,
petróleumlámpák, kandallók füstje mindenütt nyomot
hagyott, így, hacsak nem
akarták a tavaszt és a nyarat
egy koromfátyol alatt tölteni, jobban tették, ha eltakarították a tél maradványait.
Persze manapság már sokkal kevesebb káros hatás éri
otthonunkat télen, mégsem
árt a takarítás. Kutatók szerint a rendetlenség egyfajta

tudatalatti stresszfaktor,
amit jobb feloldani. Erről pedig akkor se mond le a háziasszonyok többsége, ha legfeljebb jégvirágok nőnek a
márciusi éjszakákon. Heti
körkérdésünkben pedig arra keresünk választ, ki hogyan és mikor lát neki ennek
a műveletnek.

Gábor (37)
Én kifejezetten szeretem
a nagytakarítást, ilyenkor
ugyanis parancsra kell elhagynom a házat, és azzal
foglalkozni, amivel szeretnék.
Tavaly horgászni mentem.
Idén, azt hiszem, megkérem
a páromat, hogy meccsnapra
időzítse a munkát.

szőnyegeket nem igazán tudom tisztítani kiporolni, mert
száradás közben megfagynának. Talán nem is baj, hiszen
így egyszerre kevesebb dolgom lesz.

és port törlök. Aztán jöhetnek a szőnyegek, a függönyök
kimosása. Aztán egy alapos
söprés-felmosás kombináció. Általában szeretek jól
kiszellőztetni is ilyenkor, de
ezt idén kicsit rövidebbre foErika (30)
gom fogni, ha jövő hétvégéIbolya (45)
Az a legfontosabb, hogy ig nem változik drasztikusan
Idén két részletben látok bentről kifelé haladjunk. Én az időjárás.
neki a munkának, hiszen a először mindig pókhálózok,
SZI - BM
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Lakásfelújítás! Kőműves mun- Gépkocsivezetőket keresünk

A Szurek Temetkezés

Az ócska hulladékvasat vásá-

HALOTTSZÁLLÍTÓ ÉS SÍRÁSÓ
MUNKATÁRSAT KERES.
Feltételek: barcikai lakhely, B. kat.
jogosítvány és vezetési gyakorlat,
jó fizikum, megbízhatóság.
Érd.: 06-30/9452-899

kák, térkövezés, burkolás, festés,
parkettázás, stb. Tel.: 06-70/2928042, 06-20/212-8487
454868

rolok. Házhoz megyek. Villanymotorokat, hegesztőtrafókat, üzemképtelen háztartási gépeket. Tel.: 06-20/3411131.

Szolgáltatást kínál
Virághné Edit ŐSTERMELŐ érte-

Dajka
454868
BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT KERESÜNK

Palatető bontás nélküli felújítása színes, mintás, bitumenes zsindellyel. Ingyenes
árajánlat készítés. Akció -10%.
Tel.: 06-30/229-2206, www.
palatetofelujitasjavitas.hu

Fűnyírást, fűkaszálást, bozót
írtást, fakivágást vállalok.
Minőségi munka reális áron,
számlával. Tel.: 06-70/7037460

Aszfaltozást, zúzalékolást vállalok kisebb-nagyobb területeken, udvarok, járdák, autóbejárók, stb. Tel.: 06-20/923-4251

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

455219

AZ AUTÓIPARBA

Ingyenes szállás
Utazási költségtérítés
Előlegrendszer

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

MOSONSZOLNOK,
GYŐRLADAMÉR

Jánosné festékbolt
(Sajószentpéter) kereskedelmi
végzettséggel bolti eladót felveszünk. Jelentkezni személyesen, önéletrajzzal az üzletben.
Sajószentpéter, Kossuth u. 200.

+cafetéria/hó

Hosszú távú munkalehetőség,
kiváló munkakörnyezet.

AMIT BIZTOSÍTUNK:

Több műszakos munkarend

Ingyenes szállás
Utazási költségtérítés
Előlegrendszer

06 70 315 8492
06 70 317 6258
/nyugatimelo

+cafetéria/hó

Hosszú távú munkalehetőség,
kiváló munkakörnyezet.

BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT KERESÜNK

06 70 639 9920

GYŐR-MOSON-SOPRON
MEGYE
www.jobmotive.hu

kat, hegesztőket, lakatosokat felveszünk. Szállás ingyenes, utazást
térítünk. Tel.: 06-20/949-3036

AMIT BIZTOSÍTUNK:

CO hegesztőket és hegeszte-

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

/nyugatimelo

ÁRUKIADÓ

140000 Ft-tól

nettó

munkakörbe, kazincbarcikai
építőanyag-kereskedésbe,
szakmunkás bérrel.
Targoncás gyakorlat szükséges.
Előny: targoncavezetői,
gépjárművezetői jogosítvány.
Fényképes önéletrajzokat az
info@lilatuzep.hu e-mail címre várjuk.

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: 2018/12. Eng. szám: 163/1426/2011 „2012-ben Superbrands díjas!”
MTI

HÍRFELHASZNÁLÓ

ni tudó szerkezetlakatosokat
keresünk vidéki munkára (Győr
mellé, ottlakással). Érdeklődni:
+36-30/937-4157

Ingyenes szállás
Utazási költségtérítés
Előlegrendszer

Munkatársat keresünk

tosoknak, hegesztőknek szállással,www.jobmotive.hu
utazással, 1300Ft-os órabérrel. Tel.: 06-30/959-1491,
wivien8@gmail.com

Győri munkahelyre targoncáso-

AZ AUTÓIPARBA

Több műszakos munkarend

próbaidő után akár

Villanyszerelőket

200000 Ft-ig
+cafetéria/hó

Hosszú távú munkalehetőség,
kiváló munkakörnyezet.
Több műszakos munkarend

06 70 315 8492
/nyugatimelo

Kazincbarcikai

zöldséges-

be keresünk azonnali kez-

Munkahelyet keres

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

Társkeresés
43 éves, független roma férfi
vagyok, dolgozó feleséget keresek. Tel.: 06-30/714-8813

Vénusz Társközvetítő. Alapítva:

Budapesti munkalehetőség laka- 1986. Érd.. 06-70/314-3897
454746

140000-200000 Ft

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.

Puskás

150 000-250 000 Ft

nettó

BOS AUTOMOTIVE
P. M. BT.

nettó

RÁBA JÁRMŰIPARI
HOLDING NYRT.

454744

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

Puskás

MOSONSZOLNOK,
GYŐRLADAMÉR

AMIT BIZTOSÍTUNK:

455207

Költöztetést vállalok. Elszál-

BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT KERESÜNK

455210

se akár bontás nélkül a palára is. Palatetők átfedése bitumenes zsindellyel. Lapostetők
hő-és vízszigetelése. Csatornázás, kéményrakás. Ingyen
árajánlat! 15% kedvezmény!
www.lackoteto.5mp.eu
Tel.:
06-70/591-9739

Állás

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

tása! Kiszállás biztosítva! TV-k,
mosógépek eladók. Ugyanitt szén-tűzifa eladás. Tel.:
06-30/963-7577.

tya, sofőrkártya szükséges. Tel.:

és gyógypedagógidéssel eladót. Jelentkezni a
ai asszisztens tanfolyam indul
Kazincbarcikán, részletfizetéssel. zoldsegeskbarcika@gmail.com
Tel.: 06-30/637-4083, 06-46/321- e-mail címen lehet.
694 Eng. sz.: E-000452/2014

AZ AUTÓIPARBA

TV-k és háztartási gépek javí-

kategóriás jogosítvány, GKI kár-

tási munkákat vállalok. Tel.: 06-70/365-4776.
06-30/437-4695

Oktatás

síti vásárlóit, hogy húsvét péntek- szombat a Csokonai úti
bölcsődénél, vasárnap-hétfőn a
temető előtt tart árusítást 8 órától. Tel.: 06-20/245-7426

Cserepes lemeztetők készíté-

Szobafestést, mázolást, javí-

kazincbarcikai telephelyre. C+E

valamint
kábeltálca építésében jártas betanított villanyszerelőket, szerkezetlakatosokat keresünk Budapesti munkavégzésre. Fizetés: nettó 250.000 Fttól. www.jobmotive.hu
Szállást biztosítunk. Tel.:
06-20/409-0094

Vegyes
KULTÚR KUCKÓ Szemere Ber-

talan tér 11. Teljes körű szerencsejáték fogadás. ÁLLANDÓ AKCIÓK. TÁTRA TEA és
EGRI JUHÁSZ TESTVÉREK
borászatának helyi képviselete. 8 tojásos tészták, legolcsóbb sörök, borok, édességek. ÜNNEPI NYITVA TARTÁS:
márc. 29. (csütörtök): 07:0019:00, márc. 30. (nagypéntek): 08:-15:00, márc. 31.
(szombat): 07:00-18:00, ápr.
1. (Húsvét vasárnap): 08:0015:00, ápr. 2. (Húsvét hétfő): Zárva, ápr. 3. (kedd):
07:00-19:00. Nyitva tartás:
H-P: 7:00-19:00, Szo.: 7:0018:00, V.: 8:00-18:00. Nézzen
be hozzánk!

N HOROSZKÓP 13. HÉT (2018. március 26-tól április 1-ig)
Kos - A Kosok a héten nagyon
mélyen élik meg a dolgokat,
eseményeket. Főleg akkor, ha
korlátozzák őket, most a legfontosabb, hogy a saját útjukat
járják, különleges megérzéseik meglepő
dolgokat sugallhatnak nekik, amire
érdemes odafigyelniük. Új barátokat,
támogatókat szerezhetnek a héten!
Bika - A héten gyakran keverheti magát kínos helyzetekbe.
Ha nem akar egész héten
pirulni, akkor nem ártana kicsivel többet gondolkodnia. Nem
gondol bele a dolgok várható következményeibe ezért cikis pillanatok között
találja magát. Nem a csillagok gáncsolják
el, Ön túl figyelmetlen!
Ikrek - Nehezen hoz meg
döntéseket és még utána is
bizonytalankodik. Kerülje ezért
az olyan helyzeteket, ahol
fontos kérdésekben várják a
választ Öntől. Vonuljon bátran félre,
olyan feladatokkal foglalkozzon, melyekkel egyedül is képes megbirkózni. Így a
magabiztosság látszatát keltheti.
Rák - Azoknak a Rákoknak,
akik most kezdenek fontos
dolgokba, mindenképpen érdemes lenne lassan haladniuk.
Hiszen tudják, hogy hajlamosak túlságosan kapkodni, mindent azonnal akarni, amikor jól állnak a dolgaik, de
néha pont ez sínyli meg a kapcsolatukat.
Ne siettesse a nagy pillanatokat!

Oroszlán - Figyelje a jeleket,
az álmait, mert most mindennek jelentése van, ugyanis
aktívan kapja az égiektől az
útmutatást. Lehet, hogy nem
mindegyikkel fog egyetérteni, de hát Ön
kérte a segítséget, amit meg is kap. Az,
hogy a jelek nem kedvére valók, az már
másik lapra tartozik.
Szűz - Ön tudja jól, hogy minél
tovább halogat valamit, annál
nehezebb lehet megbirkózni
vele a végén. A legnagyobb
kihívást most az otthona, a
családi élete és a gyermekei jelentik az
Ön számára. Ha ezen a téren nehézségei
adódnak, akkor érdemes a legkomolyabban vennie a felmerülő problémákat.
Mérleg - Szinte az őrületbe
kergetik azzal, ha unalmas
feladatokat kell végeznie. Csak
akkor élvezi a munkát, ha az
valamiféle kihívást is jelent az
Ön számára. Vagy legalább megédesíti az
életét valamilyen kis flörtölés, szerelemféle, avagy egy érdekes barátság. A hobbijában felüdülést találhat!
Skorpió - Az Ön számára
megjött a tavasz! Egész héten
varázslatos hangulatban lesz.
Öntől kevéssé megszokott
módon, mindenkivel kedves,
odaadó, szeretetteljes lesz. Rá fog jönni,
hogy ezzel nem csak másokkal tesz jót,
hanem önmagával is, hiszen nagyon is
jólesik szabadon kimutatni az érzéseit.

Nyilas - A Nyilasok életében
valami olyasmi válik épp valóra,
amit nagyon szerettek volna
már. Az anyagiak terén a hét
csalódást hozhat, de a családi
dolgaikban viszont érdemes felvállalni
az áldozatot és nem ítélkezni, amíg nem
tudják a háttér-információkat. A héten
hallgassanak a megérzéseikre!
Bak - Érdekes időszak ez
a Bakok számára. Nagyon
szeretnék átélni a biztonságot,
de ennek megteremtése most
több hitet kíván, mint máskor.
Mélyen élik meg jelenleg a problémákat,
így könnyebben is sérülnek. A hétvége
felé már könnyebbé válnak a dolgok és
így új kihívásokba is belevághat.
Vízöntő - Merkúr különös
szögben áll Jupiterrel. Felemás
energiák áramlanak Ön felé.
Úgy érezheti, ideje számot
vetnie és átgondolnia, mi
mindentől kellene megszabadulni és el
kellene már engedni azokat a személyeket vagy dolgokat, amelyek csak hátráltatják. Ne siesse el a döntést!
Halak - Szeretne eredményeket
felmutatni, de még túl korai
visszaigazolást várnia. Egyelőre
érje be annyival, hogy önmaga
elégedett a saját haladásával,
akár a munkáját, akár a tanulmányait
illetően. Ha majd sikerül magát tökélyre
fejlesztenie, akkor várhat jó reakciókat a
környezetétől is.
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MEGKEZDTÜK EXKLUZÍV BELTÉRI
AJTÓK FORGALMAZÁSÁT!

• Vacustyler - Vákuumterápia
• Dermionológia - Oxigénterápia

Mini-kúrák

Nyitva tartás:

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

20% kedvezménnyel

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

PB gázpalack rendelés

GÉPI FÖLDMUNKA

INGYENES házhozszállítással!

- Alap-, árokásás
- Vésés
- Homok-,
ok-,
sóder-,
-,
betonszállítás
állítá

Tel.: 06-30/686-3396

LUXFERO
www.luxfero.hu

INGYENES
ÉTKEZTETÉS
Kedvezményes étkeztetés
18. életévüket
sszociálisan rászorulók, nyugdíjasok,
betöltött,
rokkantnyugdíjasok
szociálisan
és hozzátartozóik részére.
rászorulók részére.

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

GINOP-5.3.3.-15-2015-00002

4 féle menü, eldobható edény,
házhoz szállítással.

454401

454729

Dr. Bratu Tamás
Dr. Iván Zsolt

Miskolci munkahelyre
keresünk

LAPZÁRTA VÁLTOZÁS

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

Tisztelt Olvasóink
és Hirdetőpartnereink!
A húsvéti ünnepek miatt korábban
kerül a 13. heti lapunk
a nyomdába!

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

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

További információ, jogpont irodák elérhetősége,
az ügyfélfogadás rendje:
www.jogpontok.hu
Ingyenesen hívható Zöld szám:
06-80-77-88-00
E-mail: jogpontok@kisosz.hu
(XUySDL6]RFLiOLV
$ODS
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454572

a Kazincbarcikai Szuperinfónál!

Aki velünk
költözik,
idõt és pénzt
spórol meg!
BELFÖLDI ÉS NEMZETKÖZI

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

454345

FUVAROZÁSKÖLTÖZTETÉS
Gyorsan, pontosan, megbízhatóan!

Megértésüket köszönjük!
Szuperinfó Szerkesztősége

Diákmunka!

LAKBERENDEZÉS • BÚTOR • LÁMPA

450325

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

453805

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

10-30%

kedvezmény.

AKCIÓ!

Minden bútorra és lámpára

Jelentkezés
06-20-3170663, vagy
szervezo@biztospont.hu
címen.

454626

Kazincbarcikán és
Edelényben
akár délután, vagy
hétvégén, rugalmas
beosztással, 4-6-8 órában
800 Ft órabérrel.

Ingyenes házhozszállítás
15 km-ig!

HITELÜGYINTÉZÉS

RENDELÉSFELVÉTEL

Az Észak-Magyarországi régióban 22 jogpont irodában, Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyében 11 irodában működik ingyenes jogsegélyszolgálat. Munkavállalók, munkáltatók, és vállalkozások egyaránt igénybe vehetik az ingyenes személyes, telefonos,
online, e-mailes jogi tanácsadást a munkajog, társadalombiztosítási jog, társasági-cégjog, adójog témakörökben. Új szolgáltatás az alternatív vitarendezés, döntőbíráskodás, melyet szintén ingyenesen vehetnek igénybe az érdeklődők.
JOGpont irodák:

395 Ft/nap

NÉPKONYHA
keretében:
napi 1 tál
06-70/395-00-85, 06-46/781-010
meleg étel
Sajószentpéteri NÉPKONYHA nyitva álló helyiségei:
Kazincbarcikai NÉPKONYHA nyitva álló
helyisége:
Sajószentpéter, Bányász u. 6. 13.00-17:00
Kazincbarcika, Május 1 út 7-9. 14:00-18:00
Sajószentpéter, Gedely u. 3. 14:30-18:30

Jogszabályváltozás miatt
kizárólag előzetes
megrendelésre tudjuk
palackját kiszállítani!

INGYENES JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT
és alternatív vitarendezés

SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS

ÉLIM
ÉLI
LIM
LI
M Szo
S
Szolgálat
zolgál
á at
ál

AKCIÓ!

Telefonos rendelés esetén
ajándék +100 Ft kedvezmény

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

454592

454570

Kazincbarcika, Szabadság tér 6. • 448/571-201,
1-201, 20/8043-623

454752

Csúszóhullám-masszázs

454309

• Slide Styler krémmel -

Acél biztonsági ajtó 4 féle színben
MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK KÖZVETLENÜL
A GYÁRTÓTÓL!
KIEGÉSZÍTŐK:
PÁRKÁNYOK-KÖNYÖKLŐK-REDŐNY-RELUXA-ROVARHÁLÓ

455150

3 alkalmas testkezelő
mini kúrák március 31-ig
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ÓRIÁSI VÁLASZTÉK, KEDVEZŐ ÁRAK!

2018 ÉVI VESZET TSÉG ELLENI

Nálunk nem kell bejelentkezni,
bármikor jöhet 8.00–17.00 óra között!

EBOLTÁS
KAZINCBARCIKÁN

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

A 2018. március 16-án megjelent SZUPERINFÓ-ban a pótoltás
időpontja tévesen szerepelt. A pótoltás időpontja:

25

P Ó T O L T Á S: Don Bosco Szakiskola HERBOLYA előtti terület

év

ÁPRILISI

*Az IFA mértéke 18 év felett
500.- Ft/fő/éj

VÁLASSZON
%

%

%

%
%
% ÚJ
KEDVEZMÉNYT
SZEMÜVEGÉHEZ!
%

%

%

Ön dönti el, hogy
%a

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

%

%

H-P: 7.30–17.30 SZ: 7.30–14.00 V: Zárva
Tel.: 06-20/938-8980, 48/704-073

%

% %

%

%

%

A kedvezmény komplett szemüveg
setén érvényes!
készítése esetén

454578

Kertépítést vállalunk!

%

%

PALA, TRAPÉZLEMEZ,
BITUMENES ÉS MŰANYAG
HULLÁMLEMEZ.

Növényorvosi tanácsadás!
454625

454575

30/542-42-33

Mapei- termékek, térkövek
Creaton, Tondach,
Terrán cserepek forgalmazása.

Gyümölcsfa- és szőlőoltványok,
bogyósok, vetőmagok, virághagymák!
Örökzöldek, díszfák, díszcserjék,
évelők, tápoldatok, műtrágyák,
virágföldek, növényvédőszerek
széles választékával várjuk
kedves vásárlóinkat!

- Gépi földmunka
- Beton
- Homok, sóder,
föld

(az Autóker mögött)

ITT A TAVASZ!

MEGNYITOTTUK FAISKOLAI
LERAKATUNKAT!

AUTÓMENTÉS
6 tonnáig
0-24 óráig

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

CSEMPE KÉSZLETRŐL
ÓRIÁSI VÁLASZTÉKBAN!

Kazincbarcika, Attila út
(Tesco-val szemben)

Precíz • Megbízhatóság • Minőség

%

%

%

%
%

Ha időtálló minőségre vágyik,
keressen minket bizalommal!
Telefonszám: 06 70 418 3530

Ez az
Ezek
eszközök bezárt
es
bankﬁókok
ba
használati tárgyai.
ha
Íróasztalok,
Ír
tárgyaló és
tá
forgószékek,
fo
FFelszámolásból
l á lá ból származó
á
ó iingóságok
ó á k
értékesítésére kerül sor 2018. március 28. irattartó
szekrények, álló
napján, szerdán 10–14 óra között
fogasok, tárgyaló
Miskolcon a Fonoda Udvarban.
asztalok, szerver
(Diego Szőnyegáruház mögötti raktárépület)
szekrények,
egyedi
ügyfélpultok.

GARÁZSVÁSÁR

454616

>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

Festés • Építőipari munkák • Homlokzat szigetelés

%

INGYENES ORVOSI SZEMVIZSGÁLAT*
Rendel: Dr Hobaj Ildikó szemész főorvos /Kazincbarcika/ Bejelentkezés: 06 30/206-3354
>Fókusz Optika
Fókusz Optika Kazincbarcika, Egressy út 39.
Tel.:30/206-3354
>Fókusz Optika
Kazincbarcika, Városi Kórház 1. emelet
Tel.:30/206-3364

www.lilatuzep.hu
Kerítésoszlop, drótfonat is kapható.
06-48/312-823 Gipszkarton vásár: 1150 Ft, 1 raklaptól.
info@lilatuzep.hu
Mindez akár szállítással daruzással.

M Color Pro Crew Kft.

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

Telefon: 06 30 848 60 56
www.hotelkristaly.hu

KB, Mátyás k. út 22.

%

Barcika Garden Bt.
FAISKOLAI LERAKAT

455196

Tartalma:
svédasztalos reggeli,
menüválasztásos
vacsora,
szaunahasználat

454173

3 éjszaka
16 500 Ft*
4 éjszaka
20 000 Ft*

454702

HAJDÚSZOBOSZLÓN!

Német
alapanyagokból
Magyarországon
gyártott
műanyag nyílászárók
kedvező áron

%

GUMIDISZKONT ÁRUHÁZ

HOTELAKCIÓ

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

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

MEGÉRKEZTEK AZ ÚJ NYÁRI GUMIK!

455197

Az oltással kapcsolatos felvilágosítás: +36-30-303-8816

454839

2017. április 9. (hétfő) délután 14.00–14.30 óráig és
Csók I. út 41. sz. előtti közterület (volt ÉMÁSZ)
2017. április 9. (hétfő) délután 15.30–16.00 óráig

Telefonon munkaidőben az
alábbi számon lehet érdeklődni:

06-20/456-4289

455234

E B O LTÁ S

