Barcika 17. hét

Megoldjuk
RÁGCSÁLÓPROBLÉMÁJÁT!
Barcika Rovar Kft.

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



HAJDÚSZOBOSZLÓÉS KÖRNYÉKE
KAZINCBARCIKA

Sokszínű ünnep

398168

Kockázatértékelés készítése

DARÁZSIRTÁS
2015.
július
3.,XXVIII/17.
XXIV/27. Tel.: 06-20/965-1612
2017.
április
28.,

Én kis kertész.

Aki a virágokat
szereti, rossz ember nem lehet.
A kertészkedés ősi módja az
elmélyülésnek, amit nem lehet elég
fiatalon elkezdeni./3. oldal

Május 1. a munka ünnepe.
Meg a májusfáé. Meg a tavaszvárásé. Meg a majálisoké. Sőt, más nemzeteknél még
több jelentéssel bír ez a színes
ünnepnap./3. oldal

Könyvtárnapló

Áprilisban tartották a könyvtárosok világnapját. Ebből
az alkalomból heti körkérdésünkben az emberek olvasási szokásairól éreklődtünk.
/5. oldal

06-20/669-7017

ÁGNES OPTIKA

INGYENES
SZÁLLÁSSAL
TERMELÉSI
OPERÁTOROKAT

te rmésben gondolk odi k.
n
Ö
a
h
.
Aktuális
Ke rtész Áru háza k Kf t. ..

keresünk

SZÉKESFEHÉRVÁRRA

Tavaszi megújulás
az Ágnes Optikában!

Amit kínálunk:
3Br. 160.000 Ft alapbér
340-ϱϬйŵƾƐǌĂŬƉſƚůĠŬ
310.000 Ft
ũĞůĞŶůĠƟďſŶƵƐǌ
3Br. 330.000 Ft éves
cafeteria
3,ĂǌĂƵƚĂǌĄƐƚĠƌşƚĠƐĞ
3&ŝǌĞƚĠƐŝĞůƅůĞŐ

Dioptriás napszemüveglencsék
kedvező áron!

398129

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



JELENTKEZÉS:
+36 20 336 3803
0XQNDHUƅN|OFV|Q]ƅLQ\V]

Az akcióban résztvevő termékekből
kereskedelmi mennyiséget nem szolgálunk ki!

www.facebook.com/gosserpizza

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

398378

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

398170

Gösser Pizzéria

379771

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

akciós ajánlatunkban
2017. április 27-től május 3-ig minden maximum
100 grammos kiszerelésű bab vetőmag
-os kedvezménnyel vásárolható meg.

20%

VETŐMAGOK KIEMELT
KISKERESKEDELMI
FORGALMAZÓJA

398422

KENÉZ LAJOS
06-30/644-60-97

398175

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

398217

398222

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

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

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

Szuhakálló futballpálya mellett

398174

KAZINCBARCIKA FATELEP
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Akik élen járnak az újításokban

30/542-42-33

BPY×TRbTVXbTacÍbcT[T_aT
ZTaTbà]ZPi^]]P[X
\d]ZPZTiSÍbbT[

;ZWTP_TW¹YLWL[LYdLRÉ_P]X¹VPVP_

Rd±]_ÂN¹RËYV

MZ]^ZO^eT]±VT_PWP[SPWd¹]PVP]P^
LeZYYLWTX`YVLVPeO¹^^PW

Å[[PcV^]S^i×ZPc

Íb]TWÍiVÍ_ZTiT[ÙZTc 

9D:8/>E?
6,=-,9?,=?¦6,?
2;60E07¨60? 

BiPZXaÅ]hÞeÍViTccbÍV
ePVhcP_PbicP[PcT[Ù]h

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



SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS
ÉLIM Szolgálat
Nyugdíjasok, rokkantnyugdíjasok részére

50 %

-50 %

Komplett szemüveg
készítése esetén féláron
választhat
kereteink közül.

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

395 Ft/nap

398254

4 féle menü, eldobható edény, házhoz szállítással.

Tel.: 06-70/395-00-85
06-46/781-010
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Megéri, ha régi
keretét újra cseréli!
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398221

GÁZKÉSZÜLÉKEK

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

(a K&H Bankkal szemben)

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

- Gépi földmunka
- Beton
- Homok, sóder,
föld

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

>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

398225

Kazincbarcika, Egressy út 39.

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

398224

KAZINCBARCIKÁN A
LEGALACSONYABB KEZELÉSI
KÖLTSÉGGEL

HŰTŐGÉPSZERVIZ

398271

VALUTA
VÉTELELADÁS

fejlesztés lebegett a szemünk előtt. Mindig is élen
jártunk az újításokban, és ezért is tudtuk azt elérni,
hogy a Magyarországon található kétszáz szolgáltató közül az első tízbe tudtunk bekerülni és tartósan ott is maradni.
Az új székház nem egy egyszerű központ csupán. Itt
található az a fejállomás, ami fogadja és szétosztja
az adatokat. Száz négyzetméteres területen tizenhat
darab szerver szekrény található, olyan kapacitással, amellyel akár az egész országot el tudnák látni.
Az új helyükön rengeteg új eszközt építettek be, ami
mind a minőségi felhasználást erősíti.
A tv, internet és telefon szolgáltatásban rendkívül
fontos a biztonság - mondja Boros Bálint - Az áramellátás stabilitása érdekében szünetmentes áramforrást építettünk be. Ha az ÉMÁSZ áramszünetet
tart, akkor is folyamatosan el tudjuk látni az épületet árammal. A bejövő vonalaknál és a budapesti
központtal történő kapcsolattartásban a dupla és
tripla biztonsági rendszer van kialakítva. Ha az egyik
kiesik, automatikusan a másik veszi át a szerepét.
Ez minden szolgáltatásra érvényes. A sávszélesség
is túlméretezett legalább a duplájával. Az épület
biztonságára is nagy figyelmet fordítottunk, amit
kamera-, riasztó- és tűzvédelmi-rendszer biztosít.

AUTÓMENTÉS
6 tonnáig
0-24 óráig

Nálunk többet ér a pénze!

BELVÁROSI
PÉNZVÁLTÓ

398134

Nálunk többet ér a pénze!

A kazincbarcikai székhelyű PARISAT tv, internet és
telefon szolgáltatásban a minőségi, modern és biztonságos szolgáltatásra törekszik. A céljuk mindig is
az volt, hogy a helyben élő emberek a legjobbat kapják meg tőlük. Soha nem akartak országos vállalattá
válni, hanem azon a területen dolgozni, ami a szülőföldjük, otthonuk is egyben. A szolgáltatási területük
a Szendrő, Putnok, Sajószentpéter, Dédestapolcsány
által körülhatárolt földrajzi terület. Az új székház is
azért került oda ahol most van, hogy egyenlő távolságra legyen minden ügyféltől.
A cégünk egy bérelt ingatlanban dolgozott, ami
nem volt alkalmas a bővítésre - mondja Boros Bálint. A PARISAT az elmúlt 26 évben nagy utat járt
meg. A kilencvenes években a kereskedelmi televíziók megjelenése után felfokozott érdeklődés mutatkozott a településeken a kábeltévézés iránt. Rohamtempóban fejlődött a technológia, a technika.
Lassan történelem, hogy a tv mellett tért hódított
az internet, hiszen a mai optikai kábelek alkalmasak
mindenfajta adatátvitelre. A biztonságos és minőségi
szolgáltatás érdekében mi a nyereségünket visszaforgattuk a hálózatfejlesztésbe. Jelenleg 500 kilométer hosszú optikai hálózattal rendelkezünk. Soha
nem a gyors meggazdagodás, hanem a hosszú távú

Számlázásban a cégünk a Hunguard minőségtanúsításával rendelkezik.
A PARISAT tulajdonosai és dolgozói szinte személyes ismerősként kezelik az ügyfeleiket. Az, hogy
helyben élnek és tevékenykednek nemcsak előny,
hanem óriási felelősség is, hiszen minden nap megméretnek. Boros Bálint hozzátette: már a kezdetekben eldöntötték, itthon építenek egy erős várat, ami
rengeteg lemondással és áldozattal is járt a saját
családjuk számára. Ugyanis mindig előnyt élvezett
a cég fejlesztése, ezért húsz évig panelben laktak.
Most jutottak el oda, hogy több generációs családi
házat tudtak építeni.
Boros Bálint, ahogy a kezdetek során, most is nyitott
az újítások, az új technológiák iránt. A vállalkozásban
dolgozó mérnök-informatikus fiával együtt nyitott
szemmel járnak a világban a szakmai kiállításokon.
Részt vesznek az országos szakmai fórumok munkájában, a kábeltelevíziós műszerész szakmai képzés
kidolgozásában. Ahhoz ugyanis, hogy megtartsák
a helyüket a minőségi szolgáltatók között szükség
van egyfajta jövőbe látásra is.

397988

elmúlt esztendőben Kazincbarcika belvárosa. A kórház dombon a szemnek is szép
ingatlan a PARISAT székháza, ahol a szolgáltatás lelke a fejállomás, az ügyfélszolgálat és a hibaelhárítási ügyelet is található. Boros Bálint a cég ügyvezető igazgatója úgy látja: a PARISAT húszezer ügyfele
megérdemelte azt, hogy minőségi körülményeket kapjon.

398163

■ Egy impozáns épülettel gyarapodott az
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Szuper ügyek

Fontos
döntetlen. A megalakulása óta töretlen népszerűségnek örvendő Kazincbarcikai Ördögök SE futsal csapat
Gödöllő együttesével játszott döntetlent a legutóbbi fordulóban.
Bár a közönség ismét kitett magáért, a két klub nem bírt egymással.
Kazincbarcika így jelenleg a 3. helyen áll a rájátszásban, és legközelebb május 1-én este 7 órától a Csenger együttesét fogadja.

RÚZS

Galagonya és 8 órás munkaidő

Avokádó

■ A munka ünnepe

Történelmi tény, hogy minden
kornak megvan a maga státusz
szimbólumú élelmiszere. A cukor például évszázadok során
csak a királyok és gazdag családok asztalán volt fellelhető,
hiszen az Indiából származó
cukornád lassan terjedt Európa felé. A mai ötvenesek emlékeznek arra, hogy banán is
hasonló cipőben járt a hetvenes-nyolcvanas években, ami
a nyugati jólétet szimbolizálta
akkor hazánkban.
Ma már persze minden megvehető. Itt van például az
avokádó, aminek a sikertörténete Amerikából indult. A
semmit mondó ízű gyümölcs,
amit lehet, inkább zöldségnek
kellene nevezni, az egészséges
táplálkozási divat csúcsterméke Óperencián innen és Óperencián túl. Ha valaki beüti a
keresőbe az avokádó hatásai
szavakat szuperlatívuszban olvashat róla.
Amikor az ember leveszi a
polcról a csodanövényt, eszébe sem jut milyen árat fizet
ezért a természet. Mexikóban ipari méretetek öltött a
fenyőerdők kiirtása, hogy a
szuper-élelmiszernek kikiáltott avokádót termelhessenek helyette.
Na és, vonunk vállat a Mexikóban történteken. Ugyan mit
számít nekünk ha több száz
hektárral kevesebb ott a fenyő, Dél-Amerikában meg az
esőerdő?
A héten tőlünk karnyújtásnyira
Ómassán, Bükkszentkereszten,
Répáshután olyan dolgok történtek április közepén, amire
nem volt eddig példa. Amíg itt
Miskolcon csak fáztunk és áztunk az esőben és a viharos
szélben a tőlünk néhány kilométerre élők megtapasztalhatták, milyen is az igazi katasztrófa. A korai nyári hétvége után
egyik pillanatról a másikra lehullott 60 centiméteres havat,
a hurrikános szelet, ami tövestől csavarta ki gyümölcsfákat
az udvaron. Az erdő életveszélyét, amikor a hó jeges súlya alatt recsegtek-ropogtak,
dőltek a fák bárkire, bárhol.
Az elszigeteltséget, amikor
se áram, se térerő, se közlekedés nem volt, csak a szűnni
nem akaró hó és a szél.
És akármilyen közhely is, bizony ezt mind az ember csinálja önmagával. Az életmódjával,
a természet kizsákmányolásával, és azzal, hogy olyan világvezetőt emel hatalomba, aki
nem hisz abban, hogy mi vagyunk felelősök a Föld pusztulásáért, az üvegház hatásért.
Én a héten eldöntöttem: nem
eszem avokádót többet az
életben.
SZI – Maros Éva

A britek a májusfát gyakran
azokak állít emléket, galagonyából készítik, hiszen
akik kiharcolták a tisz- ez a fa manapság a nyár viszteletet a dolgozók szá- szatérte feletti örömet jelkémára is a széttagoló- pezi virágzásával. Ez a szokás idővel átterjedt az egész
dott világban.
kontinensre. A csíki székeMájus 1-je múltjának meg- lyek például zöldfarsangnak
ismeréséhez a Brit-szigetek
folklórján keresztül vezet az
út. 1889-ben a II. Internacionálé megalakulásával lett a
nemzetközi munkásmozgalom, a Munka ünnepe ebből
a napból. Mint az ősi tavaszi
ünnepkör kitüntetett napjá- nevezik. A vallás Jakab aposhoz, Európa-szerte régóta tol vértanúságát említi a máhozzákapcsolódott a majá- jusfaállítás magyarázataként.
lis és a májusfa-állítás szo- Ekkor van Szent Jakab aposkása. Mint az évnek ebben a tol napja, ezért aztán a májusszakában annyi más nap, a fát Jakab-fának nevezik.
tavasz ekkor is meghatározó.
Gyakran tartanak vidám

tavaszköszöntő ünnepeket is
ezen a napon. Az e napon tartott ünneplés a majális, a latin maialis szóból származik,
melynek jelentése: májusi. A
május elnevezése a rómaiak
Maius hónapjából ered, a szó
feltehetően a föld termését
oltalmazó Maia istennő nevéből származtatják, akinek
május elsején mutattak be áldozatot. Ilyenfajta ünnepségeket főként az északi országokban tartanak. A keltáknál
Beltane az ünnep neve, mely
a fényistenük tüzét jelenti.
Válasszuk tehát a munkásokra való megemlékezést, vagy
a majálisozást, egy dolog bizonyos: sokan, sokféleképp
ünneplik május elsejét.
SZI - BM

Helyreigazítás

Lapunk április 13-i számában a
„Jubileumi megemlékezés”című
hírünkben pontatlanul hoztuk le a
HONSZ tiszteletbeli örökös elnökének nevét. Ezúton is elnézést
kérünk Bagyal Józseftől és olvasóinktól. Az érintett mondat helyesen: „Megemlékező előadást
tartott Kardos Mihály, a HONSZ
területi elnöke és Bagyal József
tiszteletbeli örökös elnök”.
SZI

A fellépők produkciói
■ Elkészült a Horizont Nem-

zetközi Kortárstánc Fesztivál hivatalos honlapja.
A http://www.horizontfesztival.hu
weblapon elérhető minden fontos
információ az idén először megrendezendő fesztiválról. Az angol
nyelven is elérhető honlapon a
részletes programleírások mellett
ízelítőt is találnak az érdeklődők
az április 25-29. között Miskolcra
érkező fellépők produkcióiból. A
honlap folyamatos fejlesztés alatt
áll, hogy naprakészen fogadhassa
a látogatókat.
SZI

Kertészkedéssel az egyensúlyért

■ Harmóniában a kör-

szinten bíbelődhetünk.

Megyénk igazán szép természeti csodákkal látott el
minket. Nem csak az épített
környezet terén várnak itt különlegességek az utazókra,
de természeti csodák akadnak szép számmal. Azonban
a városokból lassan kikopik a
természet. Szomorú tendencia ez, de a hasznosítható felületek között egyre kevesebb
zöld területet látunk. Hová
lehet akkor integrálni a természetet egy tipikus városi
környezetben? Erre a célra
szolgálnak elsősorban a parkok, azonban van más módja
is, hogy megtaláljuk a Flóra
harmóniáját a béházak között is: kertészkedjünk kicsit! Akár egy apró virágoskert a kerítés tövében, akár
néhány fűszernövénnyel beültetett erkélyláda, a lényeg
az, hogy legyen olyan zöld
foglalatosság, amivel napi

tész leszek” pályázaton újra
a Kazincbarcikai Összevont
Óvodák Napsugár tagóvodája
vehette át az első díjat.
„A gyermek leképezi a körülötte lévő világot, látja a
szülők stresszeltségét és az
elvárások tömegével találkozik. A teljesítmény kerül előtérbe, pedig a gyermek számára a felhőtlen gyermekkort
a szeretetkapcsolatok, a harmónia a családban és a játék
jelenti. A játék teszi lehetővé,
hogy felkészüljön a későbbi szerepekre.„ – írja Bagdy
Emőke, Prima Primissimadíjas klinikai szakpszichológus. Az pedig, hogy milyen
környezetben történik ez a
fejlődési folyamat, szintén
meghatározó. Az úgynevezett kertterápia nem csak a
gyermekeknél használható
jól, de felnőtt korban is csodákra képes. Aki gondozott

nyezettel. Gyakran halljuk
A Borsod-Abaúj-Zempezt a mondatot, de csak lén Megyei Kormányhivatal
kevesen tudják, miért is Népegészségügyi Szakigazfontos betartani.
gatási Szerve által kiírt „Ker-

és ápolt már növényeket, aki
művelt már földet, az érezte ennek a tevékenységnek a
jótékony, gyógyító hatását.
A kertészkedés, a növények
ültetése, ápolása az emberi léleknek kellemes érzést, nyugalmat, békét, lelki egészséget jelent.
Aki földet, kertet művel,
annak a szeme előtt játszódik le az élet körforgása, a periódusok változása. Az ilyenfajta foglalatosság nem csak
a zöld énünket erősíti meg,
de a természet közelsége révén jobban megértjük saját
magunkat is. Kazincbarcikán úgy látszik, fontosnak

tartják ezt a megközelítést,
hiszen nem csak az ovi ért
el zöld sikereket, de meghirdették a „Kazincbarcika legszebb konyhakertje 2017”
pályázatot is, mely már hagyományosnak mondható a
városban. A projekt, melynek fő célja, hogy minél többen műveljenek konyhakertet
Kazincbarcikán, tökéletesen
egybevág a fentiekben leírt
megközelítéssel. Mindezt figyelembe véve, úgy gondolom, megállapíthatjuk, hogy
Barcika igazán jó úton jár a
zölddé válás útján, a kicsik és
a nagyok terén egyaránt.
SZI - BM
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SÓDER

HOMOK

06-49/312-251

(0/4, 0/1, sárga);

www.fenyo-panzio.hu

KAVICS

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

Albérletet kínál

kiszállítás
HÉTVÉGÉN IS!

398169

A kórházzal szemben 42m2-es 1,5 szobás
lakás albérletbe kiadó. Tel.: 06-30/4966113, 06-48/400-586.

52864

06-30/415-24-28

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
Munkás úton 2 szintes 150m2 hasznos
alapterületű, alápincézett családi ház
913m2 telken eladó. Tel.: 06-30/4221014
Miskolc-Perecesen, jó lakókörnyezetben 500 m2-es telken, felújításra
szoruló, 68 m2-es, 3 szobás hagyományos kockaház tulajdonostól azonnal birtokba vehetően eladó. Ár: 5,9
MFt. Tel.: 70/337-2884, 46/757282.
Eladó Sajószentpéteren egy eltolt szintes családi ház új zsindelytetővel, szép
kerttel, tetőtér beépítési lehetőséggel +
garázs és lakható melléképület, gáz- és
vegyestüzelésű fűtéssel. Beltér: 3 szoba, konyha, spájz, fürdőszoba, nagy pince. Irányár: 12 M. Ft. Tel.: 06-30/33676-63

Lakáseladás
Eladó 1+2 fél szobás tehermentes 57 m2
fszt-i lakás a Paál L. úton. i.ár: 6,9 M. Ft.
Érd: 06-30/903-52-68
Csokonai úton eladó egy 10. emeleti
57m2-es, 2 szobás, nagy erélyes lakás.
Az ingatlan jó állapotú. Irányár: 5,2M Ft.
Tel.: 06-30/422-6118
Eladó egy felújított Egressy úti 2 szobás
55m2-es tehermentes lakás. Ár: 6,25M
Ft. Tel.: 06-20/546-5253.

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

Vadnán az Árpád fejedelem úton 1085m2
építési telek eladó. Irányár:2,6M Ft. Tel.:
06-70/329-8076.

Föld, kert

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

Eladó szántót keresek, legalább 5 ha-os
táblamérettel, Borsod megyében. Fáy Atilla 06-30/209-7887

Azonnali készpénzﬁzetéssel vásárolunk lakásokat! (Felújításra szoruló,
vagy jelzáloggal terhelt előnyben)
Tel.: 06-70/315-34-86
Vasvári téren 1 + 2 félszobás jó
állapotú 2. emeleti lakás eladó! Tel.:
06-70/315-34-86

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

Kifizetett panelprogramos 2,5 szobás
61m2 es 4.emeleti lakás jó állapotban a
Mátyás k. úton eladó. Ár: 6,9M Ft. Tel.:
06-70/365-2139, 06-70/367-3070.
Mátyás király úton 61m2, es 2,5 szobás, tehermentes panel lakás eladó. Tel.:
06-30/287-2626
Rudabányán a József Attila úton 2 szobás földszintes összkomfortos lakás eladó.
Irányár: 1,7M Ft. 06-30/488-2458.
2 szobás összkomfortos lakás eladó a
Derkovits téren. Tel: 06-20/500-0423.
2,5 szobás összkomfortos lakás sürgősen eladó Dédestapolcsányban. 5 M Ft.
Tel.: 06-70/617-2163.

Lakás keresés
Egressy B. úton és terein eladó lakást
keresek. Tel.: 06-70/771-9584.

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

Építési telek Ónodon 1372m2 eladó.
Fele gyümölcsfákkal telepített. Ásott
kút és vezetékes víz az udvaron. Tel.:
06-70/294-7606.

Vadnán a Mátyás király úton 900m2 közművesített építési telek eladó. Víz bevezetve. Érd.:06-30/375-4488.

Kazincbarcikán a Belvárosban 2.
emeleti gázkonvektoros nagy
erkélyes átlagos állapotú lakás
eladó. Tel.: 06-70/315-34-86

Urbánszki Roland & András
Múcsony, Kossuth út 246.
t Ajándék feliratozás
t Komplett sírkő-kivitelezés 2 héten
belül, raktáron lévő sírköveinkre
t Kiváló minőség, nagy választékban

kra
Minőségi munkán
!
nk
lu
garanciát válla

Veres dűlőben telek eladó 7x 8 m téglaházzal. Irányár. :590.000.-Ft Érd :
06-30/459-1245

Üdülő, hétvégi ház
Lakható komfortos hétvégi ház Kazincbarcikán az egyház dűlőben eladó. Tel.:
06-70/201-4901.

Üzlet, műhely, iroda
Kiadó bolthelység. Mátyás király út
16-ban bevezetett, utcáról nyíló bolthelység kiadó. Érd.: 06-20/211-9961
vagy 06-48/786-133.

Garázs
Szerelőaknás, pincés, magasított
garázs, saját tulajdonú telken az ÉRV
mögött eladó. Tel.: 06-70/294-7606.

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

Egyéb eladás
Gyűjtő, szakképzett műtárgybecsüs
magas áron vásárol régiséget, bútort,
festményt, porcelánt, ezüsttárgyakat,
hagyatékot. 46/348-436, 20/388-7997
www.matajozsef.hu
Eladó
tüzifa1x1-es kalodában. Ugyanitt méteres tüzifa tölgy bükk akác
1x1x1,7 erdei m3 méteres szálban.
Ömlesztett m3 konyhakészen platóméret szerint 4,50 hosszú 2,20 széles
és 0,7 magas =6,93m3.Érdeklődjön
árainkról munkatársunktól:06-20/2727-338 és 06-20/59-99-285
Robogó Honda dió 50cm3 eladó. Tel.:
06-70/601-1259
Rotációs négyütemű 3,7LEs kapálógép újszerű állapotban, 6 darabos kapaegységgel eladó. Irányár: 67EFT. Tel.:
06-30/838-3939.

Tyúkvásár Sajólád Gyömrőpusztán ápr.
27-től 9-14 óráig, kivéve vasárnap. Ár:
450/Ft/db. 20/217-4755
Tyúkvásár, barna, fiatal tojótyúk
420FT/db. Május 06-án 8-10 óráig
Kazincbarcika Vasútállomás mellett.
Csirke, vakcinázott, előnevelt, növendék,
vágnivaló eladó. Házhoz szállítás megoldható. 20/223-0154, 46/391-787

Növény
Álló-futó és angol muskátli, valamint kerti virágok eladók Kazincbarcikán Bükkalja
út 17. Tel.: 06-48/310-714.

Ipari ezüst, platina, palládium paszta, nitrát, forrasztópálca, amalgám, érintkező
pogácsa felvásárlás minden formában,
ezek ötvözeteit. Tel.:06-20/923-4251
Régi kázsmér kendőt, vásznakat, zománcozott babakádat, fateknőt, dunnát vásárolok. Tel.:06-20/428-3455
Szarvasagancs, hullott agancs, vadászhagyaték felvásárlás aktuális napi áron.
06-70/433-7522
Személyautókat vashulladékot vásárolok. Tel: 06-70/555-1262.
Hulladékvasat, üzemképtelen személy
és-teherautót, rossz akkumulátort vásárolok. Házhoz megyek. Tel.:06-20/9586233.
Akármilyen vas, fémhulladékot vásárolok. Hétvégén is. 06-70/534-5971

Szolgáltatást kínál

Tüzifa eladó. 14EFT/m3. Bükk, tölgy.
Kiszállítással. Tel.: 06-70/202-0255.
Konyhakész
tűzifa
erdészettől
345×215×83 raktérben. Garantált mennyiség és minőség. Tel : 06-30/964-9571
Bontott ajtó, ablak, gerenda és tetőléc
eladó Érd : 06-30/459-1245
Eladó E514-es kombájn, kockabálázó,
rendsodró, vontatott vegyszerező, sima
hengerek, rögtörők, ekék, vetőgépek,
1,3 Wartburg, MTZ motorok, hátsó féltengely kerekek, tojáskeltető, kovács fújtató, láncfűrész, utánfutó,vaskapu keretek, lakóház, házhelyek, borospincék, hordók, Tel.: 06-20/408-7301.

Egyéb keresés
Akármilyen hulladékvasat vásárolok,
háztartási gépeket is. Házhoz megyek,
hétvégén is. Tel.:06-20/341-1131.

Állat
Nyulak 2,5-3 kg súlyban vágásra,
továbbtartásra eladók Múcsonyban. Tel.:
06-20/453-0886.

Ingyenes helyszíni
felmérés

Tel.: 06-20/341-9152

Ép í t é s i t e l e k

Építkezők figyelem. A klasszikus Rózsadomb utolsó beépítetlen telkeinek egyike
eladó. Csendes környék, jó szomszédok.
Területe 424m2 Ár: 4M Ft. Kazincbarcika Mogyoró út 14. Érdeklődni 06-70/6044064.

398171

Eladó Sajószentpéteren, csendes
környezetben, téglaépítésű, földszinti 57m2-es lakás első tulajdonostól,
egyedi gázfűtéssel, részben cserélt
műanyag nyílászárókkal. Zöldövezeti
ingatlan, garázzsal, 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.: 06-70/409-6170.

398041

3 nap/2 éj félpanzióval 9.800 Ft/fő
6 nap/5 éj félpanzióval 24.500 Ft/fő
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Kulturált kiszolgálás, korrekt ár,
HOGY 6 FŐVEL is jól járjon; utazzon féláron!
1-4 főig 160 Ft/km
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Antik bútort, porcelánt, festményt,
pipát, játékot, könyvet, vásznat, ezüstöt, órát, fegyvert, érmét, katonainépi-egyházi tárgyat, teljes hagyatékot vásárolok korrekt áron. Kérem
hívjon bizalommal! Ingyenes kiszállás
becsületes értékbecslés. 06-30/4863578

385251

Ház, házrész eladás

„Redőnyjavítás, redőny készítés!
Gurtnicsere akár még ma! Péter úr!
06-20/ 414-9838!”
Ácsmunkát, új tetők építését, régiek cseréjét, előtetők készítését, bádogozást vállalok, 20/557-2928
Burkolás, festés, hőszigetelés, víz, villanyszerelés kedvező áron. 06-20/5784213
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.
lackoteto.5mp.eu T.06-70/591-9739

Becsüs magas áron vásárol festményeket, porcelánokat, benzin-biztonsági lámpát, régiségeket, hagyatékot,
felhúzós karórát-zsebórát,ezüst kétszázasokat. Tel.: 06-20/247-1538.

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

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

Lelassult a gépe? Sokáig tölt a Windows? Vállalom számítógépek javítását, telepítését, programok, vírus írtók
telepítését. Tel.: 06-30/630-4028.
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Szuper ügyek

Madárfütty.

A korai vegetációval nem csak a növények keltek életre, de viszonylag korán dalba fogtak az énekesmadarak is. Ha kinyitjuk az
ablakunkat, a kocsik zaja mellett meghallhatjuk a gezerigó, a csalogány, vagy
kékszajkó trilláit is. Érdemes némi eleséget kitenni a párkányra, vagy etetőket
felszerelni, hiszen úgy még több dalnokot vonzhatunk az ablakunk elé.

Könyvtárnapló: Miért panganak az olvasótermek?

■ Áprilisban tartották
világszerte a könyvtárosok napját, hogy felhívják a figyelmet a
könyvek nyújtotta értékekre.

Néhány éve még úgy sejlett, a Gutenberg-galaxis kiismerhetetlen és örök. Aztán
jött az internet, és megváltozott mind az univerzumhoz,
mind a végtelen fogalmához
való viszonyunk. A mai felgyorsult világban sokkal kevesebb idő jut az olyan dolgokra, mint az álmélkodás,
a tapintás, vagy az érzékelés.
A könyv már inkább egyfajta
elvonulást jelent. A buszon
nem olvasunk, hanem zenét

hallgatunk a telefonunkról,
vagy éppen az aktuális focieredmények listáját böngészszük. Sorozatra alszunk el,
nem Jean Austen történeteire,
és ha borzongani szeretnénk,
nem Edgar Allan Poe-t lapozunk, hanem újságot.
Persze azt sokan elismerik mindezek ellenére, hogy
a könyv érték, lelke van.
Csak éppe a rohanó életmódunkhoz jobban passzol az

Mit tegyünk, ha bepoloskáztak?
■ Bizony kellemetlen

élettárs lehet mindenféle
poloska.
Április van, hol szürke borús, hol mosolygó nappal kecsegtető. A levelek és virágok
azonban nem csak az emberi szemnek kedvesek, rengeteg rovarnak szolgálnak éléskamrájául. Természetesen
nem csak a természet vonzza a rovarokat, néhány fajtájuk szívesen telepszik meg az
ember közelében. Ezek közül
az egyik legrosszabb hírnevű
a poloska, ami az évnek ebben a szakában szereti öszszekeverni otthonunkat egy
tágas, sárgálló mezővel.
Kérdés azonban, hogy ennek a rovarnak csak a sajtója
rossz, vagy tényleg összeférhetetlen lakótárs? Kezdeném
rögtön a legmegnyugtatóbb
dologgal. A leggyakoribb magyarországi példány, a mezei
poloska, emberre veszélytelen rovar. Még csak nem is
ragadozó rovar. Főként növények nedveit fogyasztja, és
csak ritkább esetben csíp. Az
egyetlen kellemetlen dolog a
mezei poloskában, hogy veszély esetén védekezésképp

bűzt áraszt magából, és minél
többen vannak, annál inkább
érezhetővé válik.
A legkellemetlenebb vendég közülük talán az ágyi
poloska. Szinte az egész világon jelen van. Az emberek és a madarak kártevője.
Budapest ágyi poloska fertőzöttsége 1997 óta emelkedik,
és a vidéki nagyvárosok sem
mutatnak megnyugtató eredményeket ezen a téren. Hogy
hogyan védekezzünk abban
az esetben, ha poloskák lepik
el otthonunkat? Mindkét faj
más lapra tartozik. Mivel a
mezei poloska túlélésre játszik, így ellene nehéz mit tenni. A lakás belső rovarirtása
voltaképp teljesen felesleges, inkább szélmalomharc,
ahogy az is, hogy az ablakokat kívülről körbe kezeljük
valamivel. A legjobb, ha megerősítjük lakásunk rovarvédelmét és jól záró szúnyoghálókat szerelünk ablakainkra.
A kuzinját, az ágyi poloskát
viszont hatékonyan lehet irtani, azonban ez már a szakember feladata, ne próbáljuk
meg otthon!
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okostelefon. Így tehát nem
csak a nyomtatott termékekre, de a könyvtárakra,
könyvtárosokra is kevesebb
figyelem irányul. Kíváncsiak
voltunk, hogy egy átlagos ember milyen gyakran látogat
el még a könyvtárakba, vagy
olvas könyveket, így megkérdeztük erről az utca emberét.
A válaszok csak kis mértékben meglepőek.

György (35)
Körülbelül hetente kétszer
szoktam olvasni, nyugodtabb estéken. Én még azok
közé tartozom, akik szeretik kézbe venni az olvasnivalót. Könyvtárba azonban már

csak ritkán jutok el. Általá- a nálammaradt könyvet. Ki
ban könyvesboltban vásáro- tudja, az is lehet, újra beiratlok, vagy interneten szerzem kozom egyúttal.
be, ami érdekel.

Ibolya (52)
Szégyellem, de múltkor találtam egy tavaly nyáron lejárt könyvtári könyvet otthon, és azóta sem merem
visszavinni. Ennek tanúsága szerint tavaly júniusban
voltam utoljára könyvtárban,
bár olvasni nagyon szeretek.
Mióta rájöttem, hogy e-book
formában is le lehet tölteni
a könyveket, sokkal többet
olvasok. Persze nemsokára
összegyűjtöm a maradék bátorságom, és visszaviszem

Marianna (22)

Mivel egyetemre járok, így
sok időt kell a könyvtárban
töltenem. Szerintem ez az,
ami életben tartja ezt a műfajt, hiszen itt érhető el a legtöbb szakkönyv, netre ezek
még nem kerültek fel. Ha ott
vagyok, néha szoktam agyradír gyanánt kivenni pár krimit is, mert nagyon kedvelem
a műfajt. Szerintem azt a borzongató érzést, amit mondjuk
egy svéd krimi nyújt, filmben
például nem lehet visszaadni.
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Tervek a hosszú hétvégére

■ Ha az embernek a

sok munkával töltött
hét után egyszerre nyakába szakad egy hoszszabb pihenő, gyakran
nem is tudja, mihez
kezdjen vele.
A legtöbben azonban
már előre figyelik a naptárat, és jó vastag vonallal karikázzák be azokat az ünnepeket, ahol esély nyílik a
hosszúhétvégére.
Most is egy ilyen nyújtott
wíkend van terítéken, hiszen
május első napja, ami hivatalos munkaszüneti nap, éppen hétfőre esik az idén. Kíváncsiak voltunk arra, hogy
ki hogyan használja ki ezt az
időszakot.

tóparti víkendhez szükséges. A barátaim már kint
fognak várni rám. Bográcsozás és két éjszakás sátoros horgászat van tervben.
Lehet persze, hogy inkább
csak láblógatás és sok hoszszú alvás lesz a program.
Ez mind csak a halakon
múlik.

Edina (41)

István (30)

Viktor (27)

A mostani hétvége nekem
csak két és fél napos lesz,
mert szombaton még be kell
mennem dolgozni, azonban
így sem veszik kárba a szünet! Reggel ugyanis már úgy
fogok elindulni munkába,
hogy az autóba már be lesz
pakolva minden, ami egy

Sajnos szombaton egész
nap vezetni fogok, édesapámért kell elmenni Sopronba.
Ez egyébként nem is olyan
szomorú dolog, mert a vasárnapot már itthon tölti a
család együtt, és valószínűleg kerti sütögetés lesz
terítéken.

Budapestre, egy kisebb
zenei fesztiválra utazunk
néhány barátunkkal. Nem
igazán bírom a semmittevést, így a három napos
otthonülés nem az én asztalom. Így azonban hamar
elszalad majd a hétvége, hiszen jó társaságban repül az
idő.
SZI - BM

Igazság szerint nem terveztünk semmi különöset. Azt hiszem ilyenkor az
ember örül annak is, ha az
idejét a semmittevésnek és
a kikapcsolódásnak szentelheti, mind agyban, mind
testben.

Előd (21)

6

2017. április 28.

Barcika Garden Bt.
FAISKOLAI LERAKAT

mintás, bitumenes zsindellyel. Ingyenes
árajánlatkészítés. Akció -10%. 06-30/2292206, www.palatetofelujitasjavitas.hu

TV-k és háztartási gépek javítása!
Kiszállás biztosítva! TV-k, mosógépek,
eladók. ugyanitt szén-tüzifa eladás. Tel.:
06-30/963-7577.

Állás
Jó beszédkészséggel rendelkező
munkatársakat keresünk. Nyugdíjasok
jelentkezését is várjuk!Érd.: 70/4259232 vagy 70/425-9233
Alkalmazottat felvesz ingatlaniroda fő
vagy másodállásban (alapbér+jutalék).
06-30/650-6088.

Virághné Edit őstermelő május 7-én,
anyák napján vágott és cserepes virágokkal várja vásárlóit a Csokonai úti
bölcsődénél 8-órától.
Női-Férfi fodrász Pogonyi Szilvia 06-20/920-8058. Festés, melir,
vágás, dauerolás, hajhosszabbítás, fonások. Cím: Prímavéra Szépségszalon, Kazincbarcika, Szabadság tér 7.

Győri, mosonmagyaróvári, soproni munkahelyünkre kiemelt bérezéssel keresünk
betanított dolgozókat. Szállást, utazást,
biztosítunk. 06-70/247-4945
Balatonföldvári étterem
MAGAS JÖVEDELEMMEL

SZAKKÉPZETT SZAKÁCSOT
KERES!
Szállás biztosított. Érdeklődni:
06-70/413-27-63

398313

Szép munkát végző szobafestőt keresek. Tel.: 06-48/788-626 12-16
óráig.

Bővítés alatt álló üzemünkbe
GYAKORLATTAL RENDELKEZŐ

KARBANTARTÓ
MŰSZERÉSZT,
LAKATOST

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

H-1211 Bp., Öntöde u. 2-12.

Miskolctapolcai szállodába középfokú végzettséggel, angol nyelvtudással kolléganőt keresünk. Lehet pályakezdő is. Érd: 70/394-5635 vagy fényképes önéletrajzzal bastyahotel@tonline.hu
MÜ-GU Kft., vas- és fémhulladék újrahasznosításával foglalkozó cég keres
budapesti telephelyre: gépkezelőt,
targoncást, segédmunkást, lakatost.
Kiemelt bér, prémium, cafeteria, 13.
havi fizetés. Önéletrajzokat a mugu@
mugu.hu címre várjuk.
Pultos állás. Szakképzett vagy gyakorlattal rendelkező pultost keresek sörözőbe.
Kazincbarcika és Sajószentpéter vonzáskörzetében. Tel: 06-20/491-9445

FELVÉTELRE KERES
• ÖNTÖDEI szakmunkásokat/
betanított munkásokat
• ÖNTÖDEI híddarust
• Villanyszerelőt
• Hegesztő-lángvágót
• Öntvényfestőt autófényező
végzettséggel
Bérezés megegyezés szerint.
Szállás ingyenes.
Jelentkezni Borbély Anettnél
munkaidőben 8-15-ig
a 06-70/702-4248-as
telefonszámon lehet.
e-mail:
anett.borbely@csepelmetall.hu

Eladót keresünk élelmiszer boltba. Érd:
06-20/243-2244.
Süteményes mozgóboltra eladót
keresünk. B-kat. jogosítvány szükséges. Jelentkezni személyesen: Jégvirág Cukrászüzem, Kazincbarcika
Szent István tér 6.

Társkeresés
51 éves vidéki férfi megbízható társat
keres. Tel.: 06-20/349-1566.

üdülés, szórakozás

Sajószentpéteri optikába keresünk
szakképzett látszerészt, 8 vagy 4 órás
munkakörbe. Jelentkezni fényképes
önéletrajzzal az alábbi email címen
lehet: fokuszoptika1@gmail.com
Gépkocsivezetőket keresünk kazincbar-

213.000 Ft bruttó fizetés, ingyen szállás, előleg megoldott. Sárvárra betanított munkásokat keresünk több műszakos munkarendbe. Érd.: 06-20/224-0242,
06-30/791-0950

cikai telephelyre. C + E kategóriás jogo-

Építőipari munkavégzésben jártas, jó
fizikumú munkatársat keresünk Kazincbarcika és környéki munkára! Tel.:
06-20/325-3257

06-48/512-907számon munkanapokon

Betanított munkásokat keresünk
folyamatos munkavégzésre Kazincbarcikán. Tel.: 06-48/512-907.

gozni tudó autószerelőt keresünk. Jelent-

sítvány, GKI kártya, sofőrkártya szükséges. Tel.: 06-70/365-4776.

Felszolgálót keresünk. Érdeklődni:
8-15 óráig lehet.

Gyakorlattal rendelkező, önállóan dolkezni az autoszerelomuhely75@gmail.
com email címen lehet.

Hajdúszoboszlói üdülés félpanzióval,
20.500 Ft/fő/7éj, 13.900 Ft/fő/3éj www.
frankvendeghaz.hu 06-30/944-9398
Horvátországi tengerparton apartman
kiadó. 06-30/318-1810, 06-20/9567766
Horgászok figyelem. Pontytelepítés a
Nagyvisnyói Horgásztón. 06-30/9137226.

Vegyes
Kultúr Kuckó Szemere Bertalan tér
11. (Toto-Lotto, Tipmix stb.) fogadásai mellett, vegyes bolti jellegben
is működünk. Ünnepi nyitva tartás:
április 29 szombat 7:00-18:00, április 30 vasárnap 8:00-18:00, május
1 Ünnep 8:00-15:00 Nyitva tartás: H-P: 7:00-19:00, Szo.: 7:0018:00, V: 8:00-18:00. Újdonságaink: 8 tojásos házi tészta, különféle
gyorsfagyasztott, készre sütött termékekkel és ezen kívül sok minden mással is várjuk kedves vásárlóinkat. Nézzen be hozzánk!

N HOROSZKÓP 18. HÉT (2017. május 1-től május 7-ig)

FELVESZÜNK.

Önéletrajzokat a szabadoszs@linga.hu címre várjuk.
Érd.: 06-30/663-02-54, 06-48/525-278.

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: Russmedia Kft. 4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 11. Tel.: 52/526-626, fax: 52/526-615 • www.russmedia.hu
Nyomdavezető: Dubóczki Tibor Terjeszti: Szuperinfó Média Kft. Sokszorosítás ideje: csütörtök
Megrendelési szám: 2017/17. Eng. szám: 163/1426/2011 „2012-ben Superbrands díjas!”
MTI

HÍRFELHASZNÁLÓ

398499

Munkavégzés helye: Edelény

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.

CSEPEL METALL
VASÖNTÖDE KFT.

Holland mezőgazdasági munkára keresünk munkavállalókat. E-mail: zoltan@
gersanone.com Tel: 0036/1-900-9223

Betanított dolgozókat keresünk kiemelt
bérezéssel győri, sopronkövesdi, ajkai
és mosonmagyaróvári munkahelyünkre.
Szállást, étkezést, utazást biztosítunk.
06-70/354-9321

Szolgáltatás keresés

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

Andi: 06-20/439-6355

398166

398774

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

Kos - Ez lehet az ön szerencsehete! Nem véletlen, hiszen
Merkúr. Szaturnusz, Uránusz
és az Újhold is lesik a kívánságait. Legjobban teszi, ha
figyelmét anyagi gondjai köré fókuszálja
ebben az időszakban, hiszen ott tud a
leglátványosabb eredményt elérni a bolygók támogatásával!
Bika - Szerelmi élete nyugodt és kiegyensúlyozott.
Nincsenek viták sem hangos
szóváltások és úgy néz ki,
tovább is folytatódik ez a nyugalmi időszak. Vagy akiknél esetleg
voltak kisebb összezörrenések, még ott
is megoldódik a helyzet. A szinglik élete
hasonlóan változatlan lesz.
Ikrek - A napokban kiderülhet,
ki az igazi barát. Ha pedig valakivel problémás lenne a viszonya, jó lehetőség kínálkozik
arra, hogy beszéljenek róla.
Fontos, hogy ne arra menjen ki a
dolog, hogy szemrehányásokat tegyenek
egymásnak, hanem hogy megtudják, hol
vannak a problémák elrejtve.
Rák - Olyan élményekben lehet
része, amik különös érzelmeket kavarnak fel Önben.
Hagyja, hogy az események
maguktól bekövetkezzenek,
engedje el az irányítást, és engedje be
életébe a változásokat. Ne legyen türelmetlen, ne akarjon mindent azonnal, és
fantasztikus élményekben lesz része!

Oroszlán - Bár erre semmi
esélyt nem lát, érdemes lenne
meghallgatnia a partnerét,
mert még az is kiderülhet,
hogy valóban Ön az, aki többször hibázik. Munkahelyén azt üzenik a
csillagok, hogy felelősségteljes döntéseket
hozzon meg. Adódhatnak problémák, de
képes lesz elhárítani azokat.
Szűz - Ezen a héten a Nap,
csütörtökig még Vénusz és a
Hold állnak az Ön oldalán. Az
Újhold energiái nagy segítségére lehetnek, olyan helyeken kaphat tőle támogatást, ahol eddig
sebezhetőnek érezte magát. Hallgasson
az ösztöneire, hiszen csak így aknázhatja
ki ezeket az erőket.
Mérleg - Ezen a héten Merkúr
Szaturnusszal és Uránusszal
az oldalán állnak Ön mellett. Az Újhold arra hívja
fel a figyelmet, hogy többet
törődjön az egészségével. Ha most
energiát fektet a megújulásba, hamarosan látni fogja ennek az eredményét. Jó
időszak ez az önmérséklet gyakorlására.
Skorpió - A csillagok arra
intik, hogy kerülje a munkahelyi vitákat. Inkább adja
meg magát, bele se menjen,
mindegy hogy, csak kerülje
el őket. Különben sem lesz ideje ezekre,
mert rengeteg munkája lesz és nincs
a helyzet magaslatán még akár remek
lehetőségeket is elszalaszthat.

395630
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Palatető bontásnélküli felújítása színes,

Elérhető áron
frissítő masszázst
vállal.

Álló- és futómuskátlik,
balkonnövények,
egynyári virágok!
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MASSZŐR

Kazincbarcika, Attila út
(Tesco-val szemben)

397419
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Nyilas - A túl sokat dolgozó Nyilasok figyeljenek oda,
mert kedvesük továbbra is
elhanyagolva érezheti magát.
Mindenképpen kompenzálja
azt, ha ritkán találkoznak, vagy ha kevés
időt szán a párjára. Ha most odafigyel
kapcsolata helyes építésére, akkor kapcsolatuk is tartósabb lehet!
Bak - Minden Baknak érdemes
volna átgondolnia, hol szoktak elbukni a kapcsolataik,
talán most észrevehetik a saját
hibájukat vagy azt, mire kellene figyelniük. Legalább a munkájában
örömét leli, továbbra is keresi a kihívásokat és élvezi a figyelmet, a dicséretet
és a pörgést.
Vízöntő - Bízzon jobban önmagában és a képességeiben.
Közben biztosítsa érzéseiről a
kedvesét is, mert most minden érzelmi megnyilvánulás
közelebb viheti Önöket egymáshoz.
Érdemes lenne hangosan gondolkodniuk
együtt arról, mivel tehetnék még meghittebbé és szebbé a közös életüket.
Halak - Ez lehet a szerencsehete! Vénusz és a Nap
állnak az oldalán, de leginkább
az Újhold energiáiból tud
táplálkozni. Ezek az energiák
segítik, hogy olyan döntéseket hozzon
meg, amiket eddig inkább elodázott, de
kivételesen legyen kicsit kitartóbb, ne
adja fel rögtön elhatározását!
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Németh Optika

ÚJABB
NAGYSZABÁSÚ
AKCIÓVAL VÁRJUK
VÁSÁRLÓINKAT

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

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

Ft

289

Ft

COOP
Franciasaláta gyf.

189

Ft

Koronás
porcukor

500 g, 358 Ft/kg

179

Ft

Június 11-ig kirakós nyereményjáték
wellness hétvégéért! Részletek az
üzletekben kihelyezett plakátokon!
Keresse településén a legközelebbi
UNIÓ COOP Zrt üzletet és
készüljön a ballagásra!
398791

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.

COOP Csemege uborka
6-9 cm 350 g/680 g, 826 Ft/kg

Ft

398421

398421

ai fürdőzés
Szezonnyitó zenés éjszak

Neves partnercégeink
számára keresünk kollégákat

AIRBRUSH festés

MISKOLCRA

13 méteres hőkamra

Személygépkocsik, kamionok,
autóbuszok teljes- és javítófényezése.

P^^^Z>SĠƐ
'W<>SKWZdKZ
- Saját állomány
9HUVHQ\NpSHV¿]HWpV
.HGYH]ĘPĦV]DNSyWOpNRN
- Cafeteria juttatások
-HOHQOpWLEyQXV]
- Helyi járatos bérlet
0HJYiOWR]RWWPXQNDNpSHVVpJĦ
jelölteket is várunk!

Aktuális
akciós ajánlatunkban
2017. április 27-től 2017. május 3-ig
Mospilan
20SG 50 g-os
felszívódó
rovarölő szer

Sikkens alkalmazástechnika
Teljeskörű biztosítási ügyintézés!

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

ELADÓ Kazincbarcikán
20 éve üzemelő

SZÉKESFEHÉRVÁRRA

VÍZGÁZKÖZPONTIFŰTÉS
SZERELÉSI ÜZLET,

dZD>^/KWZdKZ
,QJ\HQHVV]iOOiVVDOpV
NLHPHOWEpUH]pVVHO

www.pannonjob.hu

398377

398425

-HOHQWNH]pV
V]DELQDOLNDL#SDQQRQMREKX

+36 46 320 283

398161

e rmésben gondolk odi k.
h a Ön t

Infó: www.bogacsitermalfurdo.hu 06/49 534-410
www.facebook.com/bogacsitermalfurdo.hu
„BOGÁCS AHOL NEM CSAK A FÜRDŐZÉS ÉLMÉNY!”

398791

„A MEGÚJULT BOGÁCSI GYÓGY- ÉS STRANDFÜRDŐ
ÉS SZÁLLÁSHELYEI EGÉSZ ÉVBEN VÁRJA A VENDÉGEIT!

telekkel, épülettel, berendezéssel,
árukészlettel.
Telefon: 06-30/9839-521

398007

Tel.: 06-30/686-3396

aton BB-vel
b
m
o
z
MC
Április 29-én s

398159

398787

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

10%

119

Ft

399

450 g, 420 Ft/kg

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

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

kedvezménnyel vásárolhatók meg.

1199

GÉPI FÖLDMUNKA

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

Glialka Star
0,2 l-es gyomirtó
permetezőszer

500 g, 798 Ft/kg

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

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

Az akcióban
résztvevő
termékekből
kereskedelmi
mennyiséget nem
szolgálunk ki!

Flóra
margarin

MEZŐGAZDASÁGI
ÉS KERTÉSZ ÁRUHÁZ

LAKBERENDEZÉS • BÚTOR • LÁMPA

Dithane M45
250 g-os
széles
spektrumú
kontakt
gombaölő
szer

április
27-29-ig

Ft

PUSKÁS JÁNOSNÉ

Dr. Kurkó Levente T[FNÃT[BEKVOLUVTpkedd, szerda: 16.00-18.00
#FKFMFOULF[ÃT p,B[JODCBSDJLB £QÇUàLÔUKB

.
Ke rtész Áru háza k Kf t. ..

(Tőkehúst árusító üzleteinkben!)

799

398337

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

*Komplett szemüveg készítése esetén!

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

Miskolci
búzafinomliszt 1 kg

(az Autóker mögött)

INGYENES ORVOSI SZEMVIZSGÁLAT*
KONTAKTLENCSE ILLESZTÉS

AKCIÓ!

Eh. Sertés karaj
csont nélkül 1 kg

(Baromfit árusító üzleteinkben!)

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

Az akció 2017. május 31-ig érvényes!

HITELÜGYINTÉZÉS

Eh. Csontos
csirkemell 1 kg

KB, Mátyás k. út 22.

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

Egészségpénztári elfogadóhely,
Bankkártyás fizetési lehetőség

KAZINCBARCIKAI COOP ÜZLETEINKBEN
ÁPRILIS 26-TÓL MÁJUS 2-IG!

Német
alapanyagokból
Magyarországon
gyártott
műanyag nyílászárók
kedvező áron

2017. április 28.
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