Barcika 15. hét

Megoldjuk
RÁGCSÁLÓPROBLÉMÁJÁT!
Barcika Rovar Kft.

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



HAJDÚSZOBOSZLÓÉS KÖRNYÉKE
KAZINCBARCIKA

Hova tovább?

Kazincbarcikán folytatódik
a járdák felújítása. Ennek alkalmából arra a kérdésre kerestünk választ, hogy milyen
területeken férne még „ráncfelvarrás” a városra./3. oldal

Nyulas kérdés

Kellemes
húsvéti
ünnepeket
kívánunk!
a Szuperinfó
csapata

A húsvét az egyik legfontosabb egyházi ünnepünk. Kérdés, miért egy nyuszi fémjelzi akkor, és egyáltalán
honnan jött ez a hagyomány?
/5. oldal
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Barcika Garden Bt.
FAISKOLAI LERAKAT

Kazincbarcika, Attila út
(Tesco-val szemben)

Álló- és futómuskátlik,
balkonnövények,
egynyári virágok!
Gyümölcsfa- és
szőlőoltványok, bogyósok!

A tavasz színeiben pompázó
szemüvegkeretek kedvezményes áron!

395659

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

395655

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

Szuhakálló futballpálya mellett

395668

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

395638

395618

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

2017. április 13-tól
2017. április 19-ig

Örökzöldek, díszfák, díszcserjék,
évelők, vetőmagok, virághagymák,
tápoldatok, műtrágyák, virágföldek, növényvédőszerek
széles választékával várjuk
kedves vásárlóinkat!

Orvosi szemvizsgálat (bejentkezés szükséges)
Rendel: Dr. Semsey István szemész főorvos;
Látásvizsgálat, kontaktlencse illesztés, a hét minden napján.
Bankkártyával, egészségbiztosítási és szép kártyával is fizethet!

Kb., Egressy út 8. Tel.: 06-20/573-1361; 06-48/785-132
H-P.: 8.30 - 17.00 Szo.: 8.30 - 12.00
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www.facebook.com/gosserpizza

06-20/669-7017

379768

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

395645

Gösser Pizzéria

MINDEN
FŰMAG
ÉS PÁZSIT
MŰTRÁGYA

20%
kedvezménnyel kapható!

395485

2017 legújabb napszemüvegei már
kaphatók üzletünkben.

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

Kulturált kiszolgálás, korrekt ár,
HOGY 6 FŐVEL is jól járjon; utazzon féláron!
1-4 főig 160 Ft/km
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ÁGNES OPTIKA

21 000 Ft/ m3-től
Kalodás tűzifa 11 000 Ft/ m3-től
Telefon: 06-30/677-66 55

395639

Kockázatértékelés készítése

DARÁZSIRTÁS
2015.
július
3.,XXVIII/15.
XXIV/27. Tel.: 06-20/965-1612
2017.
április
13.,
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Az elhivatottság találkozása a szakma szeretetével

lefotózott monoszkópjaimra küldtek vissza.
Az elmúlt évtizedek kommunikációs forradalma a
nyolcvanas években akkor érkezett fordulóponthoz,
amikor a televíziók műholdas sugárzással kezdtek el
működni. Boros Bálint akkor eldöntötte: meg akar tanulni mindent amit a mikrohullámú technikáról tudni
lehet. Beiratkozott budapesti könyvtárakba, kereste a szakkönyveket, és addig meg nem nyugodott,
amíg el nem készítette a műhold vételre alkalmas
parabola antennáját. Ekkor 1986-ot irtunk.
Sokan nem is akarták elhinni nekem, csak legyintettek, ugyan mit érthet egy bányász ehhez, hiszen akkor a bányaüzemnél dolgoztam - emlékszik vissza.
- Mikor megmutattam a Deák téri háztömb tetején
az antennát, csak kikerekedett a szemük. És egyre
többen szerettek volna maguknak ilyet otthonra,
mert olyan filmeket láthattak - még ha idegen nyelven is - amit a magyar tv-ben soha.
Sok víz lefolyt azóta a Sajón és óriási léptékben fejlődött a technika, amiből Boros Bálint nem akart kimaradni. 1991-ben alapították társakkal a PARISAT-

HŰTŐGÉPSZERVIZ

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

ÉLIM Szolgálat
Nyugdíjasok, rokkantnyugdíjasok részére

395 Ft/nap

INFOBOX
PARISAT
Kazincbarcika, Építők útja 54.
Telefon: 06-48/512-448
E-mail: parisat@parisat.hu

GÁZKÉSZÜLÉKEK
javítása, beüzemelése
FLEXI CSŐCSERE garanciával.
Szűrös Ferenc
Tel.: 48/314-213, 30/856-1223

Víz- fűtésszerelés,
fürdőszoba felújítás,
dugulás-, hibaelhárítás
garanciával.
395858

SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS

395666

Boros Bálint – a cégtulajdonos ügyvezető – fiatalemberként rendkívül kíváncsi volt a világra, aminek
valós megismerése akkortájt igencsak korlátokba ütközött. A mai ötvenesek, akik fiatal korukat élték a
rendszerváltás előtti évtizedekben még emlékeznek
a három évenkénti engedélyekre, és a nyaraláshoz
szükséges valuta megszerzés kínjaira.
Boros Bálint a gimnázium után alapított családot, a
főállások és másodállások mellett a fő cél a lakás
megszerzése a család eltartása volt. Abban az időben még álmodni sem mertek arról, hogy valaha kitehetik a lábukat Európába. A matematika – fizika
szakos fiatalembernek azonban a nagytávolságú
televízió vétel (TV–DX) volt a hobbija. Így az otthoni tv képernyőn megelevenedett a világ.
Abban az időben csak egy csatorna működött és
hétfőn szünnapot tartottak - emlékszik vissza Boros Bálint - Bújtam a szakkönyveket, a Rádiótechnika újságot hogyan lehet világvevő antennát készíteni. Életem első ötméteres forgathatós antennájával
26 ország tv adását tudtam fogni Spanyolországtól Svédországig. Persze senki se gondoljon stabil
kapcsolatra, meg tű éles képre, hiszen az úgynevezett amatőr tévézés földi sugárzáson alapult akkor,
ugyanis áprilistól szeptemberig a troposzférában
olyan légköri viszonyok alakultak ki, ami lehetővé
tette az adótoronnyal a kapcsolat felvételét. Ma is
őrzöm a külföldi tv adók visszaigazolását, amit a

396251

lenleg az ország 10 legnagyobb tv- és
internet szolgáltató cégei közé tartozik. Az
idén ünneplik 26. születésnapjukat. A családi vállalkozás mozgatórugója a szakma
iránti elhivatottság, amely egy hobbiból
indult még a nyolcvanas években.

ot. A nevük egy mozaikszó, ami a parabola, riasztó,
és satelit szavakból származik. Közben, hogy még
többet tudjon erről a szakmáról diplomát szerzett
a Kandó Kálmán Főiskolán. Az első kábeltévés rendszert, hálózattal és fejállomással Felsőkelecsényben
hozták létre.
A kábel szolgáltatók piacán nagy változást hozott az
1996-os média törvény, ami már sugárzási díjakat
is előírt. Az akkori 150 forintos karbantartási díjak
600-900 forintra nőttek, de elindultak a kereskedelmi televíziók is. A technika azonban gőzerővel
haladt előre, a mai optikai kábelek már minden adat
tovább vitelére alkalmasak.
Ma ötven településen húszezer ügyfele van a
PARISAT-nak. Az optikai hálózatukat saját erőből
és pályázatokból építették ki. A sikerük titka az: képesek a helyi igényekre úgy válaszolni, hogy közben
olyan technikai feltételeket biztosítanak, mint a legnagyobb multik. Helyben vannak, és helyi dolgozókat alkalmaznak, személyes ismerősként kezelik az
ügyfeleiket. A szakma tudása, szeretete valamennyi
kollégájuk számára rendkívül fontos.

KENÉZ LAJOS
06-30/644-60-97

395657

■ A kazincbarcikai székhelyű PARISAT je-

4 féle menü, eldobható edény, házhoz szállítással.
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Szemüvegkeret
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Komplett szemüveg
készítése esetén féláron
választhat
kereteink közül.

INGYENES ORVOSI SZEMVIZSGÁLAT*
Rendel: Dr Hobaj Ildikó szemész főorvos /Kazincbarcika/ Bejelentkezés: 06 30/206-3354

AIRBRUSH festés
13 méteres hőkamra

Személygépkocsik, kamionok,
autóbuszok teljes- és javítófényezése.
Sikkens alkalmazástechnika

395611

Teljeskörű biztosítási ügyintézés!

Tel.: 06-20/910-7636, 06-20/412-5808
Kazincbarcika, Ózdi út 3. ÉRV II. telep

50 %

-50 %

>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

395673
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Az akció 2017. március 01. - május 31. között, vagy a készlet erejéig érvényes!

Megéri, ha régi
keretét újra cseréli!

396111

Tel.: 06-70/395-00-85
06-46/781-010
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Szuper ügyek
RÚZS
Megcsinálni
Nem értette miért lesz azonnal
rettentően ideges, ha valakitől
azt hallja meg tudod csinálni.
Azonnal tovább lapozott az újságokban, ha példaként állítottak olyanokat, akiknek erőn
felüli teljesítményén mutatták
be: a lehetetlen is végbevihető. Az is valami belső ellenérzést váltott ki belőle, amikor
sérült embereket beszéltettek
arról, hogy hogyan győzték le
önmagukat.
Ági senkinek sem merte bevallani, hogy érez. Félt tőle,
hogy gyengének, pesszimistának vagy akár még előítéletesnek is látszana az emberek előtt. Önmagát meg aztán
végképp nem értette, honnan
ez a szorongásféle, amikor ha
végig néz magán, nincs miért
szégyenkeznie. Bár úszó nem
lett, ahogy édesapja szerette
volna és az orvosira sem vették fel, de végül csak révbe ért.
Elvégezte a közgazdaságit és
most jó és aránylag nyugalmas
helye van egy multinál.
A vállalati tréningeken is kitanulta már, hogyan kell mosolyogni és bólogatni, mert a
motivátor a lelkesedést várja
el tőle. A legutóbbi – számára
tényleg szimpatikus – hölgyet
azonban nem tudta becsapni.
Így a főnökétől jellemzésül azt
kapta: jobban tudna teljesíteni,
ha hinne magában.
Ez kattogott az agyában amikor a negyedéves értékelése
után hazafelé ballagott. Most
tényleg ennyire nincs önbizalma, hogy lerí róla? A vasárnapi ebédnél kiöntötte lelkét a
szüleinek. Az édesapja szelíden megsimogatta úgy, mint
ahogy tette gyerekkorában és
hozzáfűzte: Ágikám, meg tudod csinálni!
És akkor, mint a Vezúv, feltört
belőle az összes sérelem. Emlékezett rá óvodásként, amikor
rajz közben az apja feléje hajolt
és arra kérte, rajzoljon egyenes
háztetőt. Sokadjára sem sikerült. Bár türelmes volt vele, de
az arcán látszott, hogy elégedetlen. És a rengeteg hajnali
kelés értelmetlensége, amikor
az edzésre ment. A sikertelensége a versenyeken. Édesapja
azonban akkor sem adta fel,
mert szerinte meg tudja csinálni. És amikor harmadszorra
sem vették fel az orvosira, már
csak a szomorúságot látta apja
szemeiben: a lányom nem fogja
örökölni a praxisomat.
Ekkor értette meg igazán önmagát. Az ember csak a saját álmait tudja valóra váltani.
Csak ahhoz van képessége és
ahhoz van ereje.
SZI – Maros Éva

Tócsás
ünnepek. Nem csak a locsolkodók, de a felhők is öntözni fognak
húsvétkor. Bizony, ritka az ha az április nem a szeszélyes arcát mutatja. A kezdeti
napsütés után most is változik az időkép. Húsvét hétfőn például nem csak erős
szélre és számottevő csapadékra, de kifejezetten hűvös időre készülhetnek a
locsolkodók.

A húsvét nem csak kölni és csokinyúl

■ A húsvét üzenete Jé-

ünnepelném a húsvétot, de
így már nem ugyanaz az
élmény.

zus Krisztus feltámadásának örömhíre, még
ha ez már kissé ki is kopott az ünnep körüli
szokások mögül.
Krisztus meghal a bűneinkért, és szabad utat biztosít számunkra az Atyához,
azzal, hogy föltámad. Természetesen, mint a legtöbb
ünnep, a húsvét is teljesen
átlényegült, egyházi jellege
a mindennapokhoz szelídült.
Sokan nem is kötik össze a
keresztény egyház egyik
legmeghatározóbb ünnepét
a locsolkodás és sonkaevés
napjával. Pedig ez az ünnep
közelebb hozza az embereket. A locsolkodás és vendégvárás szokása nem csak
a szűk családi körre terjedt ki,
hanem a távolabbi rokonokat,
szomszédokat, baráti családokat is felkeresték ilyenkor
a férfiak. Hogy mennyire jut
el az egyházi vonatkozása az
ünnepnek az emberekhez,

Fruzsina (34)

érdekes kérdés. Igazából ez
az ünnep az, ami lassan kikopik a szokások közül. Ennek
az okait a lazább családszerkezetekben, és a közösséget
összefogó erők megváltozásában kell keresni. Nagynénik,
másodunokatestvérek és rég
nem látott keresztszülők telefonszámai sikkadnak el. A
barátok, kollégák, valamint
a szűk család alkotja a mindennapi társaságunkat, akikkel pedig inkább grillezni és
bowlingozni járunk, nem
pedig buggyos nadrágban
locsolkodni. Ezért érdekes

Kislányként még szerettem a húsvétot. Izgalmas
volt, hogy sok látogató érkezik, mindegyik verset mond,
és valahogy úgy éreztem,
mindenki kicsit jobban figyel rám ezen a napon. Aztán eljött az idő, amikor
kérdés az, hogyan is állunk kezdett ez az egész teherré
válni. Most jobbnak tartjuk
manapság a húsvéttal.
elmenni valamerre kiránGyula (31)
dulni ilyenkor.
Én egy kisvárosban nőttem
fel. Nagymamámék hatan vol- Edina (27)
tak testvérek, így népes volt
Szeretem a tojásfestést, a
a család. Húsvétkor mindig sonkát és a nyuszik a legcuelőször a házban lakókat lo- kibb állatok. A locsolkodást
csoltam meg, aztán nagybá- is szeretem, hiszen ilyenkor
tyámmal és keresztapámmal sokan jönnek hozzánk csak
nyakunkba vettük a várost. miattam, így szépen felöltöElőre betanultam a verseket, zöm, és várjuk az embereket.
minden évben újat, így pró- Lányom is imádja a húsvétot.
báltam kedveskedni a meg- Különleges madártejjel várjuk
öntözötteknek. Azóta sajnos a vendégeket, amit együtt késokan meghaltak. Szívesen szítünk!
SZI - BM

Jó úton haladunk, de merre tovább?

■ Kazincbarcika kitapo-

sott utakon jár- ez az állítás helyes lehetett volna
néhány hónappal ezelőtt,
ám most, hogy felújítják
a kriminális járdaszakaszokat, megdőlni látszik
a fenti lózung.

Péter utca, a Jószerencsét út,
a Csokonai utca, az Alsóvárosi körúti óvoda melletti járda, a Liget park kísérő járdái,
valamint a járdaszakaszok a
Vasvári Pál téren, a Thököly
Imre téren, a Szemere Bertalan téren, a Patak utcán, a
Kazinczy Ferenc téren, a Deák Ferenc téren, a Mátyás király utca 4-10., 20-26., 73-75.
előtt, a Hriszto Botev téren,
a Fő téren a Bíróság épülete
mögött és a Fő tér 6-11. előtt
egészen a Jószerencsét útig.
A felújítási munkálatok apropóján megkérdeztük, még mit
lenne érdemes elvégezni.

Fontos a járdák állapotának felmérése, és a hibák
rendbetétele is a komfortos
polgári közérzethez. Bruttó 105 millió forintot költ az
önkormányzat a járdák felújítására. A munkálatok már
az ősz folyamán megkezdődtek, és most újra nekilátnak
a feladatnak. A kolorline.hu
információi szerint a felújítás által érintett szakaszok Erika (52)
közé tartozik a Május 1. út,
A Fő tér állapota finoman
a Mányoki Ádám utca, a Li- is fogalmazva nem túl jó, de
liom utca, a Gyöngyvirág ut- úgy hallottam, lassan megca, a Csontváry utca, a Veres indulnak ott a munkálatok.

Így viszont a külső utak állapotán kellene változtatni.
Sok helyen vannak olyan kátyúk, amelyek már évek óta
rondítják az utakat. A férjem
gyakran panaszkodik, hogy
állandóan futómű-beállításra
kell vinni a kocsit, bármilyen
óvatosan is vezessen. Szerintem ez lenne az egyik legfontosabb dolog, amin változtatni lehetne.

Zita (33)
Amivel probléma van szerintem, az a szemetelés. Nem
csak a várost övező zöldterületeken, hanem az utcákon,
parkokban is sok a szemét.
Ennek egyik oka az szerintem, hogy túl kevés a kuka.
Egyszóval, úgy gondolom,
több kihelyezett szemetesre
lenne szükség városszerte!

Gábor (45)
Borzasztónak tartom azt,
hogy mindenre van pénz, de
munka egyre kevesebb. Ha
valamilyen okból bezárna a
BorsodChem, szerintem itt
meghalna minden, szellemváros lennénk. Persze, ezzel a
problémával nem csak errefelé lehet szembesülni, de úgy
gondolom a munkanélküliség
csökkentése a legfontosabb
feladat.
SZI - BM
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Kazincbarcikán eladó Árpád fejedelem téren 4.emeleti 1 és fél szobás
lakás. Tel.: 06-20/252-1727.

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

Ház, házrész eladás

Eladó egy felújított Egressy úti 2 szobás 55m2-es tehermentes lakás. Ár:
6,25M Ft. Tel.: 06-20/546-5253.
395637

Eger, Kistályai úton, 1425 nm-es telken alápincézett, 40 nm-es kerti ingatlan eladó. Villany, víz, gázcsonk telken belül. Ár:4,8MFt. Tel.:06-30/5989369

Putnokon 70m2es családi ház eladó.
Kitűnő állapotú, igényesen felújított,
beépített konyhával. Irányár: 9,2M
Ft. Tel.: 06-48/430-656, 06-30/8545092

Kazincbarcika,
Egressy tér 2.
(Mozi mellett)

06-70/315-34-86
ĐƋ Videós ingatlan közvetítés
(2% közvetítési díj)
ĐƋ Adás-vételi szerződés készítése
ĐƋ Teljeskörű CSOK és hitelügyintézés
ĐƋ Devizahiteleseknek tanácsadás

Sajószentpéter Kinizsi P út 2 sz
alatt nagy családi ház+külön bejáratú garzon, üzlethelység eladó.
Ár: 18M Ft (volt Ádám söröző)Tel.:
06-20/235-0948.

Tervtáró úton szintes, felújított
családi ház eladó!
Tel.: 06-70/315-34-86

Sajószentpéteren 3 szoba+nappalis
összkomfortos családi ház eladó,
kerttel, garázzsal pincével. Tel.:
06-20/576-1146

Jókai téren felújításra szoruló 2
szobás gázfűtéses lakás alkalmi
áron eladó! 06-70/315-34-86

Tardonán csendes környezetben
eladó 2 szintes családi ház, 143m2,
4 szoba, vegyes tüzelés, műanyag
nyílászárók. Ár: 12M Ft. Gázcsonk
az udvarban. Tehermentes. Tel.:
06-30/919-3331

Vasvári téren 1 + 2 félszobás jó
állapotú 2. emeleti lakás eladó!
Tel.: 06-70/315-34-86

395650

Azonnali készpénzﬁzetéssel vásárolunk lakásokat! (Felújításra
szoruló, vagy jelzáloggal terhelt
előnyben) Tel.: 06-70/315-34-86

Barcika vonzáskörzetében Múcsony
-Alberttelepen szép környezetben 3
szobás amerikai stílusú, új építésű
lakás jóval áron alul eladó, ugyanitt
társasház, akár 2 generáció részére
is alkalmas, külön lépcsőházzal áron
alul sürgősen eladó. Szocpol. igénybe
vehető. Tel.: 06-20/415-0527.
Eladó Sajószentpéteren,csendes
környezetben, téglaépítésű, földszinti 57m2-es lakás első tulajdonostól, egyedi gázfűtéssel, részben cserélt műanyag nyílászárókkal. Zöldövezeti ingatlan, garáz�zsal, saját kertrésszel, melléképülettel, kilátással a Sajó árterére.
Az épület jól karbantartott, egyéni izlés szerint a konyha és a mellékhelységek felújíthatók. Irányár:
5,3M Ft. Tel.: 06-48/820-822,0670/409-6170.
Múcsonyban két szintes családi ház
eladó 11M Ft. Tel.: 06-30/898-2423,
06-48/403-802.

Mátyás király úton 61m2, es 2,5 szobás, tehermentes panel lakás eladó.
Tel.: 06-30/287-2626

Ép í t é si t e l ek
Vadnán a Mátyás király úton 900m2
közművesített építési telek eladó. Víz
bevezetve. Érd.:06-30/375-4488.

Albérlet
Megbízható három tagú család hos�szú távra 2 szobás albérletet keres az
újkazinci városrészen. Tel: 06-20/3247258

Hegyköz úton 2 szobás 56m2 felújított földszinti lakás bútorozva vagy
bútor nélkül eladó. Tel.: 06-20/3478152

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

Tűzifa erdészettől 6 m3 ömlesztve
konyhakészen 345x215x83 raktérben. Érd: 06-30/964-9571.

VÍZ, GÁZ, FŰTÉS SZERELÉS,
DUGULÁSELHÁRÍTÁS ÉS
HIBAJAVÍTÁS.
Számlaképesen, közületek részére is.

Tel.: 06-20/282-5884 Kenéz Dániel

A Tuburkó dűlőben 921m2-es zártkert,
benne szőlő és gyümölcsös, présház
és pince, betegség miatt eladó. Ár:
400000.-FT 06-30/292-5381

Tűzifa erdészettől 6 m3 ömlesztve
konyhakészen 345x215x83 raktérben. Érd: 06-30/964-9571.

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

Eladó vagy művelésre kiadó 610négyszögöl területű ebből 400nöl bekerített
termő gyümölcsös, beton pince, faház,
villany, művelési és tárolási eszközökkel. 06-48/318-885

Margaréta úton 1200m2-es gondozott kert eladó. Faház, kőpince, villany
van. Érd.: 06-20/669-9549

Csokonai úton eladó egy 10. emeleti 57m2-es, 2 szobás, nagy erkélyes
lakás. Az ingatlan jó állapotú. Irányár:
5,2M Ft. Tel.: 06-30/422-6118

Eladó tüzifa bükk-tölgy kalodába rendezetten pakolva. Ár:11500Ft/kaloda.
Tel: 06-20/518-0136.

temetésén megjelentek,
sírjára virágot, koszorút
helyeztek, mély
fájdalmunkat enyhíteni
igyekeztek.
Felesége, Lánya és Fiai

F ö l d , ke r t

Munkás úton 2 szintes 150m2 hasznos alapterületű, alápincézett családi ház 913m2 telken eladó. Tel.:
06-30/422-1014

L a k á se l a d á s

Egyéb eladás

Andó Gyula
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Eladó 1000m2-es kert a Vaspatak
dűlőben 20m2-es házzal, gyümölcsössel körbekerítve. Tel.: 06-20/3218481.

Sajószentpéteren, kitűnő helyen
áron alul sürgősen eladó kétszintes, 125 m2 családi ház rendezett
telken. Ár: 12M Ft. Tel.: 0630/3367663. Alkuképes

29-hetes jérce 1800Ft helyett 890Ft/
db. Származási igazolással. 1-éves
barna tyúk, 80%-ban termel, 649Ft/
db. Jegyezhető: 06-70/776-3007

Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik

Kőris parketta, zsalutábla,samott
téglák,grafit lapok,villany motorok,
hajtóművek, radiál fúrógép, flex
lemezolló, rotációs kapa, ón lemez
eladó. Tel.: 06-30/448-9593

120m2-es 4 szobás hőszigetelt családi ház, gondozott nagy kerttel a Fenyő
utcában eladó. Tel.: 06-48/314-216

Kazincbarcikán a Pince soron 2
szobás családi ház eladó. Az udvaron különálló szoba-konyhás kis ház.
2 pince, garázs és melléképületek. Érd
16 óra után 06-20/251-8232

Állat

„Az igaz ember eltávozik,
de a fénye megmarad.”

Méhészek figyelem. Tardonán a
Hársasi út mellett 4300m2 kaszáló terület eladó. A kúttal szemben
található. Akác erdő mellett. Érd.:
06-20/944-8230
Kazincbarcikán az Ádám völgyben
telek sürgősen eladó. Àr: megegyezés
szerint. Tel.: 06-30/526-1057

Üdülő, hétvégi ház
Herbolyán a Tardonai főút mellett
hobby telek eladó. Teraszos faházzal kőpincével, gyümölcsössel. Tel.:
06-20/576-1146

Üzlet, műhely, iroda
Eladó vagy kiadó 20m2 üzlethelység
Kazincbarcikán a Nagy Lajos úton.
Tel.: 06-30/646-2924

Garázs
Bercsényi úton aknás garázs eladó.
Irányár: 350E Ft. Tel.: 06-20/5972278.
Kórházdombon garázs eladó, villany van, tető frissen szigetelve. Tel.:
06-30/422-1014.

Jármű
Suzuki Ignis személygépkocsit vásárolnék. Tel.: 06-30/906-8919.

Járműalkatrész
Eladó 2003. évi Ford Mondeo Trend
TDCI fűthető ülés, tempomat, elektromos ablak stb. Irányár 800E Ft. Tel.:
06-20-223-3833

Üzletberendezés olcsón eladó
Ózdon! Üveges, fiókos pultok, fali állványok, polcok, cipősállvány, álló nagy
tükör, fali tükör.06-30/407-9681
Méteres tüzifa szállítva eladó.
Tel:70/532-2021.
Tavaszi akció! Tüzifa és szén kapható kedvező áron, szén közvetlenül
a bányától. Ingyenes házhozszállítás.
06-70/545-7791
Faház 2 szintes 3X4m, IFA tehergépkocsi ponyva, betonkeverő gép, boros
hordó 200 literes, Tel.: 06-48/353143

E g y é b ke r es é s
Gyűjtő, szakképzett műtárgybecsüs magas áron vásárol régiséget,
bútort, festményt, porcelánt, ezüsttárgyakat, hagyatékot. 46/348-436,
20/388-7997
Személyautókat és vashulladékot
vásárolok. Tel: 06-70/555-1262.
Ezüst, platina, palládium paszta, nitrát, forrasztópálca, amalgám, érintkező pogácsa felvásárlás minden formában, ezek ötvözeteit. Tel.:06-20/9234251
Antik bútort porcelánt festményt
pipát játékot könyvet vásznat ezüstöt órát fegyvert érmét katonai-népiegyházi tárgyat teljes hagyatékot
vásárolok korrekt áron. Kérem hívjon
bizalommal!Ingyenes kiszállás becsületes értékbecslés.06304863578
Hulladék vasat, üzemképtelen személy és teherautót, rossz akkumulátort vásárolok. Házhoz megyek. Tel.:
06-20/958-6233.

395663

MEZŐGAZDASÁGI
ÉS KERTÉSZ ÁRUHÁZ

Suzuki Wagon R+ EGR szelep, igényesen felújított, 6 hónap garanciával 16E Ft, cseredarab esetén csak
12E Ft. Utánvét megoldható. Tel.:
06-20/226-9169.

395954

Sajóivánkán 24m2 borospince eladó
pince soron. Irányár: 1,2M Ft. alkuképes. Tel.: 06-20/222-8477.

2 szobás 51m2-es részben felújítandó lakás a Mátyás k úton eladó. Ár
megegyezés szerint. Tel.: 06-30/5863948.

396409

PUSKÁS JÁNOSNÉ

Lelassult a gépe? Sokáig tölt a
Windows? Vállalom számítógépek javítását, telepítését, programok, vírus írtók telepítését. Tel.:
06-30/630-4028.
TV-k és háztartási gépek javítása!
Kiszállás biztosítva! TV-k, mosógépek, eladók. ugyanitt szén-tüzifa
eladás. Tel.: 06-30/963-7577.
Női-Férfi fodrász Pogonyi Szilvia
06-20/920-8058. Festés, melir,
vágás, dauerolás, hajhosszabbítás, fonások. Cím: Prímavéra Szépségszalon, Kazincbarcika, Szabadság tér 7.
Cserepes lemeztetők készítése akár
bontás nélkül a palára is. Palatetők átfedése bitumenes zsindellyel.
Lapos tetők hő- és vízszigetelése.
Csatornázás, Kéményrakás. Ingyen
árajánlat!15%kedvezmény!www.
lackótető.5mp.eu T:06-70/591-9739
Palatető bontásnélküli felújítása színes, mintás, bitumenes zsindellyel. Ingyenes árajánlatkészítés.
Akció -10%. 06-30/229-2206, www.
palatetofelujitasjavitas.hu
VILLANYSZERELÉS
Ipari gépek mechanikai javítása
Zárcsere, zárjavítás, esztergálás
Közületek számára is!
06-30/334-5449
/Endi-Villanyszerelés

388245

Ingatlan

Állás
Ausztriai Nightclub hostess munkára
keres csinos lányokat 19 éves kortól,
top keresettel. Tel.: 00-43-664-59996-95, 06-30-313-35-16.

Szolgáltatást kínál

Ausztriába határközeli bárokba csinos
hölgyeket felveszünk. Korrekt feltételek. Kezdőket is várunk. 06/30/5344699, 0043/664-2366335

„Redőnyjavítás, redőny készítés!
Gurtnicsere akár még ma! Péter úr!
06-20/ 414-9838!”

Alkalmazottat felvesz ingatlaniroda fő
vagy másodállásban (alapbér+jutalék).
06-30/650-6088
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Szuper ügyek

Húsvéti
kincskeresés. Tavaly az aggteleki Kincskereső
játékösvény nyerte a Magyarország legjobb ökoturisztikai tanös-

vénye címet. Húsvéttól kezdve idén is látogatható a tanösvény. A
kincskereső útvonalat sikeresen végigjárók garantált ajándékban
részesülnek az izgalmas kalandozás élménye mellett.

Gyöngytyúk helyett tapsifüles Egyre többet ásítunk
■ Azt gondolhatnánk,

hogy a napfénynek csak
gyógyító hatása van, valójában altatóként is remekül szuperálhat.
A napfény ereje nem misztikus dolog, bár az ezotéria
hívői is komoly jelentőséget
tulajdonítanak neki. Mindezek ellenére semmi ördöngösség nincs a dologban. A
vitaminok között kiemelkedően érdekes a D3-vitamin,
hiszen ez a vegyület a napfény hatására termelődik
bőrünkben. Van úgy, hogy a
téli időszak túlságosan ránk

Jubileumi megemlékezés
■ A HONSZ Területi Elnöksége a 25 éve megalakult Hadirokkantak,
Hadiözvegyek és Hadiárvák Országos Nemzeti
Szövetség Területi Elnöksége létrejötte alkalmából ünnepi rendezvényt
tartott Kazincbarcikán.

A jeles eseménynek a
Mezey István Művészeti
Központ adott otthont április 13-án délelőtt tíz órakor.
A programban szerepelt a
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VALUTA
VÉTELELADÁS

KAZINCBARCIKÁN A
LEGALACSONYABB KEZELÉSI
KÖLTSÉGGEL
Kazincbarcika, Egressy út 39.
(a K&H Bankkal szemben)

Nyitva: H-P: 9-17-ig Szo: 9-12-ig

*

*Az IFA-t nem tartalmazza.

Telefon: 06 20 318 5238
www.holidayszoboszlo.hu

395729

395635

395671

AZ ABLAKOK EGYEDI MÉRETEKBEN IS RENDELHETŐK!

BELVÁROSI
PÉNZVÁLTÓ

*

*

30/542-42-33

395908

210x150cm

150x150cm

Fax: 48/512-223

210x240 cm

Tel.: 48/3
11-257

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

H-P: 7.30-16.30 Szo: 8.00-12.00
V: Zárva

395625

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

Kazincbarcikai Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola tanárainak kulturális
műsora. Megemlékező előadást tartott Kardos Mihály,
a HONSZ területi elnöke és
Bagyinszki József, tiszteletbeli örökös elnök. A szervezésben közreműködött a
HONSZ országos elnöksége,
a HONSZ területi elnöksége,
a város önkormányzata és a
Barcika Art.Kft.
SZI

Nálunk többet ér a pénze!

AJTÓ • ABLAK • REDŐNY-RELUXA • SZÚNYOGHÁLÓ!

Kínálatunkból:

nyomta bélyegét, és egyszerűen nem vagyunk képesek
felfrissülni. Jellemző, hogy
ilyenkor ólmos fáradtság vesz
rajtunk erőt, a természet éledését melankolikus nyugalommal vesszük tudomásul,
és szeretnénk mindezt a paplan alól végignézni, hogy mi a
teendő abban az esetben, ha
mégis tavaszi fáradtság vesz
erőt rajtunk? A megoldás nem
túl bonyolult, töltsünk minél
több időt természetes fényben, és mi is úgy fogunk kivirulni, ahogy fákon a bimbók!
SZI - BM

Nálunk többet ér a pénze!

lett volna segítségükre. Valljuk be, ennél még a mizantróp csokigyáros, Willy Wonka
története is hihetőbb. Így természetesen van egy másik
magyarázata is annak, miért a nyuszi hozza a tojást. A
húsvéti nyúl egyes források
szerint a 16. századi Németországban vált a keresztény
ünnepkör részévé, itt készítették az első kosárfészket és
később az első édességből készült nyulat. Ekkoriban még,
bizonyos források szerint,
nem keverték a biológiát a
közemberek, és tudták, hogy
néhány kivételtől eltekintve
csupán a madáralakúak képesek a tojásrakásra. Ennek
megfelelően gyöngytyúkot
ajándékoztak egymásnak
az emberek, annak tojásaival együtt. A gyöngytyúk
német neve Haselhuhn, rövidebben Hasel. A nyúl németül pedig Hase. Bár jelenleg a
németek nem a humorukról
ismertek nemzetközileg, de
úgy tűnik, Európa egyik legnagyobb nyelvi poénkodását
ők követték el. Mégpedig úgy,
hogy az a mai kultúránk szerves részévé vált! SZI - BM

395617

Az angolszász húsvét,
vagyis Easter szó eredete a
kereszténység előtti Eostre
Holdistennő nevére vezethető vissza, legalábbis Bede
Venerabilis angol középkori
történetíró szerint. A magyar
Gondoljunk csak a jóságos húsvét szavunk a hús ekkori
myrai püspökre, aki Miklós elfogyasztását jelöli. Egy rénapján ajándékot visz a gye- gi legenda szerint Eostre isrekeknek, vagy a Jézuskára,
aki saját születésnapját azzal
tölti, hogy mívesen csomagolt meglepetéseket hagy a
fenyőfák alatt. Ezekhez képest a húsvéti nyuszi története teljesen más csapásvonalat lovagol meg. Az ember
nagyságú tapsifülesnek, aki tennő a téli időszakban egy
hímzett csokitojásokat dug- sebzett madarat talált egy
dos mindenhová, semmi köze mezőn. Hogy megmentse a
nincsen látszólag az egyház- haláltól, átváltoztatta nyuszihoz, legfeljebb a Jelenések vá, ám ez megőrizte tojásrakó
könyvének sötét démonjai képességét. Köszönetképpen
között hozhatna egy kis ab- a nyuszi kidíszítette a tojásoszurd módon vicces színfol- kat, és az istennőnek ajándétot. Azt mindenki tudja, hogy kozta. Valljuk be, elsőre ez a
húsvétkor Jézus kálváriájá- mese úgy hangzik, mintha a
nak, megfeszítésének és cso- kiégett Grimm testvérek túl
dálatos feltámadásának törté- sok tojáslikőrtől megbódulnetére emlékezünk, de hogy tan próbáltak volna valami
honnan ered a húsvéti nyuszi újvonalas sztorit összehozni,
hagyománya, az sokak szá- és ebben a még meg sem szümára rejtély.
letett Salvador Dali szelleme

házi ünnepek, melyeknek manapság világi
hagyományai is vannak, kivétel nélkül megtartották vallási vonatkozásaikat.

395747

■ A legnagyobb egy-

6

2017. április 13.

Bonus Eventus Maintenance Ltd

HVAC Engineer

pozícióra szakembert keresünk
Londonba hosszútávra.

PÁLYÁZAT HIVATÁSOS VADÁSZ
(VADŐR) MUNKAKÖRRE

Bélapátfalva Város Önkormányzata
munkatársat keres építésügyi hatósági ügyintéző
munkakör betöltésére

A Háromkő-Bérc Vadásztársaság
pályázatot hirdet 1 fő „Hivatásos vadász (vadőr)”
munkakör főállású betöltésére.
A munkakör akár azonnal is betölthető.

396412

A munkakör betöltésének feltétele: a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól
szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 15. pontjában meghatározott
felsőfokú végzettség.
Az álláshelyre vonatkozó részletes felhívás a www.belapatfalva.hu weboldalon
található.
Jelentkezését kérjük postai úton 3346 Bélapátfalva, József A. u. 19. címre,
vagy az aljegyzo@belapatfalva.hu elektronikus levélcímre megküldeni.

Érd.:

06-70/202-8080

396220

Jogosítvánnyal rendelkező,

alkalmi segédmunkást
keresünk.
Kazincbarcikai Pizzéria betanított munkára keres munkatársat.
Jó kereseti lehetőséggel. Tel.:
06-70/773-3792

3331631

Betanított munkásokat keresünk folyamatos munkavégzésre
Kazincbarcikán. Tel.: 06-48/512907.

Betanított
dolgozókat
keresünk kiemelt bérezéssel győri,
sopronkövesdi, ajkai és mosonmagyaróvári munkahelyünkre. Szállást, étkezést, utazást biztosítunk.
06-70/354-9321
CO2 hegesztőket, lakatosokat, szerszámkészítőket keresünk. Szállás,
utazás biztosított. Magas kereseti
lehetőség. 06-70/206-2621, szupermunka@index.hu

Sajószentpéteri optikába keresünk szakképzett látszerészt, 8
vagy 4 órás munkakörbe. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal az alábbi email címen lehet:
fokuszoptika1@gmail.com
Gépkocsivezetőket keresünk kazincbarcikai telephelyre. C + E kategóriás jogosítvány, GKI kártya, sofőrkártya
szükséges. Tel.: 06-70/365-4776.
Felszolgálót keresünk. Érdeklődni:
06-48/512-907számon munkanapokon 8-15 óráig lehet.

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: 3VTTNFEJB,GU%FCSFDFO #BMNB[ÞKWÈSPTJÞU5FM GBYtwww.russmedia.hu
Nyomdavezető: Dubóczki Tibor Terjeszti: Szuperinfó Média Kft. Sokszorosítás ideje: csütörtök
Megrendelési szám: 2017/15. 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

Önéletrajzot a következő címre kérjük: info@bonuseventus.co.uk
Az interjú az interneten személyesen történik.
Kapcsolattartó neve: Daragics László

Feltételek: megfelelő iskolai végzettség, büntetlen előélet,
erkölcsi bizonyítvány, lehetőleg helyben lakás és hivatásos
vadászmúlt.
Jelentkezés:
e-mail-ben
kriston.nandor.huntermix@gmail.com
vagy telefonon a 30/248-0085-ös számon.
Javadalmazás: a törvény előírását figyelembe véve
megegyezés szerint.
Részletek megbeszélése szóban Kriston Nándorral,
a vadásztársaság elnökével.
A vadásztársaság fenntartja magának a jogot, hogy a pályázók
valamelyikének a felvételéről indoklás nélkül döntsön.

Gyakorlattal rendelkező, önállóan

Szobafestő-mázoló munkatársat

dolgozni tudó autószerelőt keresünk.

keresek Kazincbarcika és környé-

Jelentkezni az autoszerelomuhely75@
gmail.com email címen lehet.

Villanyszerelő és lakatos szakmunkásokat keresünk Tiszaújvárosi
munkahelyre.
Jelentkezni
06-48/512-907 számon munkanapokon 8-15 óráig lehet.

ki munkára. Fizetés hetente. Tel.:
06-20/325-3257.

Ügyes kezű emberek jelentkezését
várom idénymunkára (gyümölcsszedés) májustól-decemberig, teljesítménybérben. Jelentkezni a délutáni
óráktól. 06-30/286-9021

Szabadidő, üdülés
Horvátországi tengerparton apartman
kiadó.
06-30/318-1810,
06-20/956-7766
Hajdúszoboszlói üdülés félpanzióval, 20.500 Ft/fő/7éj, 13.900 Ft/fő/3éj
www.frankvendeghaz.hu 06-30/9449398
Horgászok figyelem! Pontytelepítés a Nagyvisnyó horgásztón.
06-30/913-7226

T á r ske r es é s
51 éves vidéki férfi megbízható társat
keres. Tel.: 06-20/349-1566.

V e g y es
Kultúr Kuckó Szemere Bertalan
tér 11. (Toto-Lotto, Tipmix stb.)
fogadásai mellett, vegyes bolti jellegben is működünk. Ünnepi nyitvatartás: Ápr.13. csütörtök: 7:00-19:00, Ápr.14 péntek.:
8:00-17:00, Ápr.15. szombat 7:0018:00. Ápr. 16. vasárnap 8:0015:00, Ápr.17. hétfő ZÁRVA, Ápr.
18. kedd 7:00-19:00 Nézzen be
hozzánk!

N HOROSZKÓP 16. HÉT (2017. április 17-től április 23-ig)
Kos - Ezen a héten a csillagok
akadályozó, hátráltató erővel
lépnek fel az életében. Márpedig, ha nem igen tud haladni,
lépni sőt, egyúttal a csillagok
óvatosságra intik akkor a legjobb volna,
ha nem erőltetne semmit. Inkább szánjon
több időt magára, úgyis ritkán teszi meg
ezt a luxust.
Bika - Az égi jelek alapján nem
várt fordulat következhet be
az életében, legalábbis minden
adott egy különleges élményhez. Bár nem szereti a váratlan
eseményeket, most azonban ez egy Ön
számára kellemes fordulatot hozhat a
sors. Ne bosszankodjon, bátran adja át
magát az élvezeteknek!
Ikrek - Ezen a héten uralkodó
bolygója, Merkúr visszafelé
kezd mozogni. Ez nem szerez
különösebben örömöt az Ön
számára, mert olyan dolgok
kerülhetnek terítékre, amelyeket tisztázni
kell. Használja könnyed stílusát, humoros
személyiségét a problémák feloldása
során, enyhítve a feszültséget.
Rák - Merkúr visszafelé történő
mozgása illik a Rák jegyéhez.
Mégsem árt az óvatosság. A
bolygók olyan energiákat közvetítenek, amelyek miatt nem
csak feszült és stresszes lehet, de meggondolatlan lépésekre szánhatja el magát.
Ilyenkor vegyen egy mély levegőt, és
gondolja át a helyzetet!

Oroszlán - Keresse meg azt
a személyt, akinek van már
tapasztalata azon a téren, ahol
Ön most eltévedt és megbízhat
benne annyira, hogy elmondhassa a gondolatait minden szégyenkezés
nélkül. Amíg nem nyílik meg teljesen
valaki előtt, számos problémája adódhat
ebben az érzelmekkel terhes időszakban.
Szűz - A kalandos hangulatban
levő Szüzek kiélhetik a héten
vágyaikat, lesz rá lehetőség,
illetve esemény bőven. A
héten rá fog döbbenni arra,
ha feltétlenül hisz önmagában és bízik a
képességeiben, akkor tényleg nem lesz
számára olyan, hogy lehetetlen. Minden
adott egy kellemes héthez!
Mérleg - Arra figyelhet fel, hogy
a napokban minden összejön, amibe belekezd. Nagyon
biztató konstellációk tarkítják
az eget az Ön számára, így
szinte megtáltosodik ezen a héten! Most
Ön mellé szegődik a szerencse, de ne
kísértse feleslegesen, csak élvezze a csillagok jótékony figyelmét!
Skorpió - Tudjuk jól, milyen
nehéz a szinglik kegyeibe
férkőzni, de most érkezhet valaki, akinek érdemes volna esélyt
adnia. A párok meglehetősen
kellemes hét elé néznek, ami főként az Ön
nyugalmának köszönhető, hogy nem lát
mindenütt fenyegető rémeket. A munkája
során is jól alakulnak dolgai.

395929

395634

Alap követelmény:
Közép /erős/ tárgyalóképes/ élő angol beszéd, B jogosítvány.
Amit elvárunk/ Feladatok:
szakmai tapasztalat központi fűtés-, víz-, gáz-, gázkészülék-, klíma-,
hőszivattyú-, szerelői illetve szellőzés technikai és vezérléstechnikai
munkakörben.
Amit kínálunk /Juttatás/ Bérezés/ előnyök:
Kiemelkedően magas fizetés, továbbtanulási és fejlődési lehetőség,
stabil háttér.

Nyilas - Egyszerre csak egy
feladattal foglalkozzon, hiszen
így is fáradt, nehezen megy az
összpontosítás. Nem hiányzik
Önnek a hibázás, mert ez akár
komolyabb következményekkel is járhat.
Kérjen segítséget, ha úgy érzi, egyedül
nem boldogul. Néha elég egy jó tanács
vagy pár biztató szó.
Bak - Most Merkúr, Vénusz és
Mars Ön mellett állnak, így ez
a hét viszonylag zavarmentes
lesz, leszámítva Merkúrt, aki
visszafelé kezd haladni, és
meghiúsít néhány sikert. Ismételten félreértések és könnyelmű hibák csúsznak
be a munkája során, de ne aggódjon, lesz
alkalma kijavítani ezeket.
Vízöntő - Ha tanácsot kérnek
Öntől, legyen diplomatikus,
hogy ne bántsa meg az érintetteket, de egyértelműen adja
a tudtukra, hogy most nem
számíthatnak Önre. Nem csak azért, mert
nem szívesen választana közülük, de azt is
látja, hogy a részletekben rejlik a lényeg,
és azokat ők ismerik.
Halak - Ezen a héten Vénusz az
Ön oldalán áll, érzelmeket és
szenvedélyeket ébresztve. Olyan
emberek léphetnek az életébe,
akik mágikus vonzóerővel hatnak Önre. Most nehezére esik józannak
és tárgyilagosnak maradnia. Élvezze, ha
együtt lehet a megfelelő emberekkel,
akikben megbízhat!
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Németh Optika

Flandona Kft.

MASSZŐR

3700 Kazincbarcika,
Mátyás K út 2.
48/512-191, 30/324-0162

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

395629

Andi: 06-20/439-6355

KISCHEMICALS Gyártó és Kereskedelmi Kft.

40% KEDVEZMÉNNYEL!
SZEMÜVEGKERETEK
30-40–50% KEDVEZMÉNNYEL!

Szeretnél egy dinamikusan fejlődő vegyipari vállalatnál dolgozni?
Akkor juttasd el hozzánk magyar nyelvű önéletrajzodat a jobs@kischemicals.hu
e-mail címre.

Az alábbi műszakos munkakörbe keresünk munkatársakat:

Rendszerkezelő

INGYENES ORVOSI SZEMVIZSGÁLAT*
KONTAKTLENCSE ILLESZTÉS

*Komplett szemüveg készítése esetén!

395641

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

Főbb feladatok:
l vegyipari berendezések készségszintű ismerete és üzemeltetése
l rendszerszintű ok-okozati összefüggések felismerése, üzemelési paraméterek
változtatása
l mintavétel, annak eredménye alapján történő beavatkozás
l gépek berendezések állapotának, üzemelésének felügyelete, rendellenességek
megállapítása
l anyagmozgatás kézi- illetve gépi erővel
l anyagfajták, típusok veszélyességének ismerete
Az álláshoz tartozó elvárások:
l középfokú végzettség
l kémiai alapismeretek és gyakorlati alkalmazása
l jó kommunikációs képesség
l precíz, önálló munkavégzés
Munkavégzés helye: Sajóbábonyi Vegyipari Park

395647

Az akció 2017. április 30-ig érvényes!

Ajánlatunk a készlet erejéig érvényes. Az akció további részleteiről érdeklődjön üzletünkben!

Egészségpénztári elfogadóhely,
Bankkártyás fizetési lehetőség

395875

3780 Edelény,
Antal Gy út 16-18/7
30/958-2851
Kérje ingyenes felmérésünket!
www.ﬂandonakft.hu

Elérhető áron
frissítő masszázst
vállal.

LAKBERENDEZÉS • BÚTOR • LÁMPA
Kazincbarcika, Építők u. 35-37
Tel.: 30/859-7371, 30/545-6999

HITELÜGYINTÉZÉS

KAZINCBARCIKAI
ÜZLETEINKBEN ÁPRILIS 12-18-IG
TARTÓ AKCIÓS KÍNÁLATUNKBÓL:

Akció 2017. április 5-tõl a készlet erejéig tart!

Sarokülők és u alakú sarkok, kanapék, étkezők,
franciaágyak, konyhabútorok, szekrénysorok,
gardróbok, kisbútorok
és minden beltéri lámpa
nagy akcióval.

Eh. csirkecomb egész
396080

1 kg (Baromfit árusító üzleteinkben!)

499

385251

HÚSVÉTI AKCIÓ

KÉSZÜLJÖN A
HÚSVÉTRA!

8]VhT]TbWÅiW^ibiÅ[[ÑcÅb $Z\XV
h–p.: 9.00–17.00, szo.: 9.00–12.00

Ft

COOP instant
kávéitalpor 3:1
10x18 g, 1660 Ft/kg

299

Ft

KISCHEMICALS Gyártó és Kereskedelmi Kft.
Szeretnél egy dinamikusan fejlődő vegyipari vállalatnál dolgozni?
Akkor juttasd el hozzánk magyar nyelvű önéletrajzodat a jobs@kischemicals.hu
e-mail címre.

Kinder
Meglepetés
tojás
Április

Az alábbi műszakos munkakörbe keresünk munkatársakat:

20 g

199

Laboráns

Ft

269

Ft

Sió rostos ital
őszibarack 25%

1 liter

Hétvégi akció: április 12-15-ig
tőkehúst árusító üzleteinkben:
Eh. Sertés
lapocka
1 kg

Eh. Sertés
comb 1 kg

949

Ft

899

Ft

Minden Vásárlónknak
kellemes húsvéti ünnepeket
kívánunk!
391508

395649

Főbb feladatok:
l A beérkező különböző alap-, segéd és hatóanyag, valamint a gyártott üzemközi
termékek, minőségellenőrzése műszerrel vagy klasszikus analitikai módszerrel
a kiadott vizsgálati utasítás alapján
l Mérési eredmények előírás szerinti dokumentálása
l Vizsgálati és kontrollminták kezelésével kapcsolatos tevékenység ellátása
l Munkautasítások szerinti pontos munkavégzés
Az álláshoz tartozó elvárások:
l Szakirányú végzettség
l Analitikai módszerek és műszerek ismerete (pl. HPLC, GC, UPLC)
l MS Office felhasználói szintű ismerete
Előny jelent:
l Felsőfokú képesítés
l Gyógyszeripari/vegyipari laboratóriumban szerzett tapasztalat
Munkavégzés helye: Sajóbábonyi Vegyipari Park

15-ig

.h a Ön
Ke rtész Áru háza k Kf t. ..
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HOMOK

(0/4, 0/1, sárga);

KAVICS

nlatunkban
á
j
a
s
c ió
Aktuális ak
2017. április 13-tól
395642

kiszállítás
HÉTVÉGÉN IS!

MEZŐKÖVESD GYÓGYFÜRDŐN
06-49/312-251

395487

395632

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

AUTÓ- ÉS ÉPÜLETABLAK FÓLIÁZÁS, SÖTÉTÍTÉS
KAZINCBARCIKA

www.folia.barcika.hu

395603

Tel.: 06-70/948-87-95

FŰNYÍRÓK ÉS
FŰNYÍRÓKÉSEK

10%

kedvezménnyel kaphatók!

A nyílászárók otthona!

/planetvet

Keress minket
a Facebookon is!

DÍJTALAN FELMÉRÉS ÉS SZAKTANÁCSADÁS!

Nyitva tartás:

(a li

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

Telefonszám: (06-48) 952-643, 06-20/348-3862

Kutya, macska
ivartalanítási akció!

st

KIEGÉSZÍTŐK:
PÁRKÁNYOK-KÖNYÖKLŐK-REDŐNY-RELUXA-ROVARHÁLÓ

2017. április 18-tól május 20-ig!
Üzletünk új címe: Kazincbarcika, Kossuth út 2. · Tel.: 06-70/428-0648

395605

PZÌb

Kazincbarcika, Alkotmány út 3.

Acélbiztonsági ajtó 4 féle színben

Nyitva tartás: H-Sze-P 15:00-18:00, K-CS-Szo 9:00-11:00

395614

Pac
TYÌXVc
i[TcTa aárból)

MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK
KÖZVETLENÜL A GYÁRTÓTÓL!

AKCIÓ!

395610

-50%

2017. április 19-ig

395484

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

www.fenyo-panzio.hu

2017. április 13.

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

SÓDER

(0/24, 0/16);

06-30/415-24-28

te rmésben gondolk odi k.

