Barcika 19. hét

Megoldjuk
RÁGCSÁLÓPROBLÉMÁJÁT!
Barcika Rovar Kft.

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



HAJDÚSZOBOSZLÓÉS KÖRNYÉKE
KAZINCBARCIKA

Ballagók balladája

400757

Kockázatértékelés készítése

DARÁZSIRTÁS
2015.
július
3.,XXVIII/19.
XXIV/27. Tel.: 06-20/965-1612
2017.
május
12.,

A természet szeretete.

A madarak és
fák ugyanúgy a környezetünk szerves részei, mint
a levegő és a víz, még ha néhány hónappal tovább
is tudunk létezni nélkülük. Jövőnk érdekében
fontos, hogy a gyerekek már korán megismerjék,
és megtanulják szeretni a természetet!/3. oldal

Számos diák folytatja középiskolai tanulmányait Kazincbarcikán, melyek közül jó páran ismét búcsút mondtak
Iskolájuknak./3. oldal

Világrekorder szobor

A kazincbarcikai szobroknak
világrekorder nagytestvére
„született”, amelyet Atlantában állítottak fel./5. oldal

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

06-20/669-7017

ÁGNES OPTIKA
Tavasz megújulás
az Ágnes Optikában!

Német
alapanyagokból
Magyarországon
gyártott
műanyag nyílászárók
kedvező áron

jánlatunkban
a
s
ó
i
c
2017. május 11-től
Aktuális ak
2017. május 17-ig

virágládák és kaspók, a Florimo balkon
és muskátli virágföldek és a
virágzásfokozó Muskátlidoktor tápoldatok

(az Autóker mögött)

Nyitva: H-P 8-16-ig
Tel/fax: (48) 820-820
Mobil: (30) 968-7272
www.barcikaablak.hu
e-mail: barcikaablak@gmail.com

400827

Orvosi szemvizsgálat (bejentkezés szükséges)
Rendel: Dr. Semsey István szemész főorvos;
Látásvizsgálat, kontaktlencse illesztés, a hét minden napján.
Bankkártyával, egészségbiztosítási és szép kártyával is fizethet!
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Üzleteink:
Kertész Áruház Miskolc, Búza tér 10.
Kertész-Iparcikk Szaküzlet
3700 Kazincbarcika, Mátyás király út 36.

KB, Mátyás k. út 22.

Dioptriás napszemüveglencsék
kedvező áron!

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

Tel: 06-20/330-89-44

te rmésben gondolk odi k.

10%

kedvezménnyel
kaphatók!

Látogasson el webáruházunkba:

www.kerteszaruhazak.hu

399490

www.facebook.com/gosserpizza

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

400831

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

400759

Gösser Pizzéria

a Ön
Rövid
k Kf t. ...h
Ke rhatáridő,
tész Áringyenes
u háza kiszállás!

400711

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

400762

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

401538

Szuhakálló futballpálya mellett

379774

KAZINCBARCIKA FATELEP
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Az év legjobb szolgáltatója lett a PARISAT

állásáról tájékozódhat és hibabejelentésre is használhatja. A számlaleveleken szerepelnek a személyes a hozzáférési adatok.
Annak ellenére, hogy a PARISAT ügyfeleinek 70 százaléka rendelkezik internetes előfizetéssel, azt tapasztaljuk, nem preferálják az emberek az internetes kommunikációt a céggel - tudjuk meg Boros
Bálinttól. - Pedig sokszor célravezetőbb lenne egy
email, hiszen amikor a telefon vonalak foglaltak sokszor türelmetlenek az előfizetőink. Azt tudomásul
kell venni, egy időben egy ügyfeles, csak egy emberrel beszélhet.
A hiba bejelentéseknél is rendkívül meggyorsítja
az ügymenetet az, ha a bejelentő megadja azokat
a minimális információkat, amivel be lehet azonosítani az ügyfelet. Ugyanis a felhasználó műszaki
állapotát egy speciális program segítségével már
távolról is fel tudják mérni. Ilyenkor kiderül, hogy
a mi hálózatunkon, vagy az ügyfél belső hálózatán
van a gond. Mivel a statisztikák azt mutatják, hogy
a hibák nagy részénél a belső rossz beállítások a
felelősök, ezért arra szoktuk kérni az ügyfeleinket,
hogy inkább a mi szerelőink végezzék ezt el, amiért
nem számítunk fel díjat. Érdemesebb például a wifi
berendezést is tőlünk bérelni - ami körülbelül 200

HŰTŐGÉPSZERVIZ
R O L A N D

GÁZKÉSZÜLÉKEK
400763

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

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

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

Víz- fűtésszerelés,
fürdőszoba felújítás,
dugulás-, hibaelhárítás
garanciával.
400684

Nagy megtiszteltetés számunkra az, hogy az internetes szavazáson a mi cégünk érdemelte ki ezt az
elismerést - fejezi ki örömét Boros Bálint ügyvezető igazgató. Visszaigazolta azokat a döntéseinket,
amelyet a szolgáltatás minősége és az ügyfeleink
kiszolgálása érdekében tettünk. Azokat a fejlesztéseket, melyeket az évek során véghez vittünk és azt
a szemléletet, hogy helyben maradva a legtöbbet és
a legjobbat adjuk az itt élő embereknek.
A minőségi kiszolgálás egyik állomása volt az új
székház megépítése Kazincbarcikán. Itt kapott helyet az ügyfélszolgálat, a fejállomás és az ügyelet
is. Az impozáns térben öt ügyfélpult várja reggel
kilenctől délután négyig azokat, akik személyesen
szeretnék elintézni az ügyeiket. Boros Bálint arról is
beszélt, számukra a kezdetektől fontos volt a személyes jelenlét. Míg sok multi cég kivonul ebből a
szegmensből és csak és kizárólag call centerrel oldja meg a feladatokat, addig a PARISAT úgy látta: az
emberek nem szeretnek egy géppel beszélgetni. Az
új ügyféltérben akár naponta kétszáz embert is ki
tudnak szolgálni.
Ezen kívül rendelkeznek telefonos és internetes ügyfélszolgálattal is. Munkaidőben telefonon is kapcsolatba lehet kerülni az ügyintézővel, munkaidő után
üzenetrögzítőn hagyhatnak számukra üzenetet. Az
ügyfélkapu internetes elérhetőségen pedig minden
előfizető a saját fiókjában a befizetéseiről, a számlái

forint plusz költséget jelent - mert akkor biztosan
stabil lesz a kapcsolat.
A PARISAT-nál jelenleg 25 ember dolgozik, beleértve a tulajdonosokat is. Boros Bálint arról beszélt,
hogy számukra fontos az, hogy a munkahely családias hangulatú legyen. A kollégái nagy része már a
kezdetektől velük van, ahogy nőtt a cég, úgy nőtt a
létszám is. A csapatuk építését, összekovácsolását
szolgálja az is, hogy szinte évente egyhetes nyaralásra hívják a kollégákat, amit a cég fizet, amelyen
a párok, gyerekek is részt vesznek. Többségében
a cég fizeti a családtagok költségeit is, az elmúlt
20 évben egyszer - kétszer fordult elő, hogy némi
hozzájárulást kértek ehhez. Voltak már Spanyolországban, Görögországban, Tunéziában, volt amikor
busszal, volt amikor repülővel utaztak.
Boros Bálint úgy véli, ahhoz, hogy egy munkahelyen
jól érezzék magukat az emberek az is elengedhetetlen, hogy lehetőségük legyen a szakmai tovább fejlődésre, amit biztosítanak számukra. Egy cég akkor
lehet sikeres, ha elégedett, jól képzett emberek alkotják. Egy szolgáltatónál duplán igaz ez, hiszen ez
a minőségi szolgáltatás záloga is egyben.

400525

a Kolorline elődje az Opont indított el Kazincbarcikán - 2016-ban a szolgáltató kategóriában PARISAT Kft. nyerte el a szavazók bizalmát. A díjat a kazincbarcikai majálison vehette át Boros Bálint ügyvezető
igazgató.

KENÉZ LAJOS
06-30/644-60-97

400761

■ Az Év embere szavazáson - amelyet még

+36 70 235 35 42
NONSTOP ELÉRHETŐEK VAGYUNK
HÍVJON BIZALOMMAL
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Szemüvegkeret

SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS
ÉLIM Szolgálat
Nyugdíjasok, rokkantnyugdíjasok részére

Komplett szemüveg
készítése esetén féláron
választhat
kereteink közül.

400704

4 féle menü, eldobható edény, házhoz szállítással.

>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

400770

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

395 Ft/nap

Tel.: 06-70/395-00-85
06-46/781-010

50 %

-50 %

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

400776

Megéri, ha régi
keretét újra cseréli!
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Szuper ügyek
RÚZS
Toszkána
Olthatatlan vágyat éreztem
arra, hogy levegyem a polcról a sárga fedelű Napsütötte
Toszkánát és néhány nap alatt a
végére érjek a sokszor olvasott,
ismerős történetnek.
Úgy tíz évvel ezelőtt kerültem
kapcsolatba Frances Mayes regényeivel. Az amerikai írónő a
kilencvenes években vett házat
második férjével Eddel, a jóképű izmos költővel az olaszországi Cortonában. Kötetek sorai
születtek az ott töltött évekről,
majd a műből készült mozi világhírűvé tette a kisvárost és a
házukat Bramasolét.
A film rongyosra nézése után amit a könyvben nem található
erős szerelmi szállal tesznek
még izgalmasabbá - kezdtem
kutakodni az írások iránt. Beleszerettem, pedig egyik sem
volt könnyű olvasmány. Az irodalmár Frances műveltsége jóval meghaladja az enyémet és
a művészettörténet, kertészkedés, konyhaművészet iránti
vonzalma is. De valahogy minden sor után azt éreztem: több
lettem általa és kisimult az életem tőle.
Végig gondolva az elmúlt évtized történéseit, manapság döbbentem arra, hogy mindig akkor nyúlok Frances után, amikor
valami nincs rendben bennem.
Amikor változtatni kell a hozzáállásomon, hogy egyensúlyba kerüljön a lelkem. Amikor
vissza akarom kapni az életkedvemet. Amikor sötétebben
látom a világot annál, amilyen
valójában.
A reneszánsz, az etruszk és
római emlékek, a fűszernövények sokasága, az emberek lelkesedése a hétköznapjaik iránt,
a dolce far niente művészete
mindig lenyűgöz. De közben azt
is tudom: minden kereső rátalálhat a maga Toszkánájára.
A harmadik emeleti lakásom
ablakai alatt magasodó fák
lombjai között most madarak
csivitelnek. Éjszaka már friss
májusi levegő árad be a szobába. Az erkély virágládáiba bekerültek a petúniák, a mályvák
és a fehér apró virágokat hozó
bokros növények. Este a kerti napelemek - amire rájöttem
be is kell kapcsolni őket a fedél
alatti gombon, hogy működjenek - kékes fényükkel kis holdakként világítják meg a cserepeket. A regény megtanított
arra, hogy kinyissam a szemem
az apró csodákra.
Mostanában bújom az ottani szálláshelyeket. Szeretném
egyszer látni Bramasole barackszínű homlokzatát, a római
utat, Cortona piazzáját. Csak
lenni ott és átélni az élményt.
No meg köszönetet mondani
azért, hogy újra és újra segítettek magamra találni.
SZI – Maros Éva

Tematikus kiállítás.

A Sajószentpéteri Kulturális és Sportközpontban május 5-én
16 órakor az Anyák napja tiszteletére tematikus kiállítás nyílt Kopcsik Lajos mestercukrász, a
város díszpolgára magángyűjteményéből. A május 27-ig látogatható tárlat bemutatja, hogy
milyen sok szemszögből lehet, és tudják ezek az érzékeny művészek megközelíteni az emberi
életnek a legnagyobb csodáját: a születést. Forrás: sajoszentpeter.hu

Ismét ballagnak tovább a vén diákok

■ Számos diák folytat-

ja középiskolai tanulmányait Kazincbarcikán,
melyek közül jó páran ismét búcsút mondtak Iskolájuknak. Nem, nem
tömeges elbocsátásokról van szó, csupán újra
itt a ballagás ideje!

A ballagók sorát a Don
Bosco Általános Iskola,
Szakközépiskola, Szakgimnázium, Gimnázium és Kollégium nyitotta május 4-én.
Negyvenegy tanuló mondott
ezen a napon búcsút az iskolának és ballagott át a nagybetűs életbe, hogy megszerzett
szaktudását kamatoztatva próbáljon szerencsét. A
vizsgákat követően közülük
kerülhetnek ki a jövő pékjei,
szociális gondozói, ápolói,

kőművesei, központifűtés-és
gázhálózatrendszer-kezelői,
valamint hegesztői. Egy nappal később az Irinyi János Református Szakgimnázium,
Sz a kközépiskola
és Diákotthon
csarnokában integettek a diákok
rokonaiknak, családjuknak, és szimbo- l i k u s
búcsút véve a már megszokottá vált épületnek is. Az utolsó
osztályfőnöki órát követően
száztíz diák indult utolsó útjára az iskolában. Az elballagó tanulókat Csernaburczki
Ferenc, az iskola igazgatója mellett Csomós József,

a Tiszáninnneni Református Egyházkerület püspöke, valamint Pásztor Dániel,
a Tiszáninnneni Református Egyházkerület főjegyzője és
az iskola
le l ké sz e
köszöntötték
ebből az
alkalomból.
Az Ózdi Szakképzési Centrum Deák Ferenc Szakképző Iskolája és
Művészeti Szakgimnáziuma,
valamint a z Ózdi Szakképzési Centrum Surányi Endre
Szakképző Iskolája és Kollégiuma ugyanezen a napon rendezte a ballagási ünnepségét.
A Surányi végzősei között leendő villanyszerelők, eladók,

pincérek és szakácsok vettek
búcsút iskolájuktól. Ünnepségükön Vattay József, az intézmény igazgatója mondott
beszédet.
A kazincbarcikai középiskolák közül a sort a Szalézi
Szent Ferenc Gimnázium végzősei zárták, ők május 6-án
vettek búcsút tanáraiktól, iskolájuktól. A ballagók száma ebben az intézményben
volt a legnagyobb, hiszen az
ünnepségen összesen százhuszonhárom diák menetelt
tömött sorokban, kezükben
virágcsokrokkal.
Ezt a szimbolikus utolsó
lépést, amelyet a végzős évfolyamok tanulói múlt héten
megtettek, már csak az érettségi és szakmai vizsgák követik jó esetben.
SZI - BM

Ünnep, ami a természet szeretetére nevel
Erika (52)

■ Május 10-én ünnepeltük a madarak és
fák napját. Mit is jelent
igazából ez az akciónap?

Lassan hozzászokunk az
elmúláshoz. Belefásulunk a
rossz hírekbe, és már nem
sokat jelent, ha azt mondják,
naponta irtanak ki focipálya
méretű esőerdőrészeket, folyamatosan bővül a veszélyeztetett állatok listája, és
sajnos azoké is, amiknek
kihalásával szürkébbé válik a bolygó milliószínű faunája. Csak szomorkásan
bólintunk, és ráhümmögjük, hogy több is veszett
Mohácsnál.
Valóban, számtalan probléma kínálkozik az ökológia
terén, kezdve a hibás hulladékgazdálkodástól, egészen
a levegőminőségig. Kit zavar
ezek mellett, ha egy-egy fafajta, vagy néhány madárfaj örökre kimasírozik a létezésből? A helyes válasz
a „mindenkit” lenne. Ám

mielőtt valaki más nyakába tennénk a felelősséget, le
kell szögeznünk: a bolygóért tenni először a saját környezetünkben kell. Ezért is
fontos, hogy legyenek olyan
akciónapok, amik segítik felismerni kertünkben is a szépet, hozzászoktatni a szemünket a jóhoz. Célja az,
hogy különböző megemlékezésekkel, rendezvényekkel a társadalom, különösen
az ifjúság természetvédelem iránti elkötelezettségét
kialakítsa, elmélyítse. Az,
hogy ki hogyan éli meg ezt

A tavasz az én szememben már önmagában ünnep.
Világ életemben olyan helyen laktam, ahol volt kert,
és gyerekkoromtól kezdve
imádtam a kinti foglalatosságokat. Most is ültetek,
gyomlálgatok, ha időm engedi. Emellett a közeli fás területeket is gyakran látogatjuk.
A kedvenc madaram a cinke,
amit gyakran látni ilyenkor
a napot, és mit tesz a termé- kis sárga mellényében.
szet védelméért, az már igazán személyfüggő.
Ivett (29)
A négy éves kislányom
Misi (60)
imádja a madarakat. AmiSoha nem voltam külö- kor az óvodából jövünk haza,
nösebben természetbarát. mindig mutogat rájuk, és naNem azért, mert nem érde- gyon élvezi, amikor felrepülkelt, hanem mert mindig ott nek, ha arra megyünk. Fonvolt, és alapvető dolognak tosnak tartom, hogy a gyerek
tartottam. Gyakran járok ki még kiskorában tanulja meg
a hegyre, mert van egy kis szeretni a természetet. Mi nepincém, és sokszor nézek le veljük azt a generációt, ami
a városra. Ilyenkor elszomo- dönteni fog a bolygó sorsáról,
rít az, hogy egyre kevesebb és igyekeznünk kell a legjobzöldet látni, és egyre több ban végezni a feladatunkat.
SZI - BM
a szürke.
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Eladó családi ház Bánhorváti Rákóczi út 40. A házon jelentős felújítások történtek. Új tető, gerendás
mennyezet, központi víz, szennyvíz, gáz, hőszigetelt nyílászárók, a
kertben termő gyümölcsök. Tel.:
06-30/839-0895

(Mozi mellett)

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

Hangonyban a Széchenyi úton
dupla portás 100m2-es családi
ház eladó. Nyugodt környezetben
nagy kerttel vállalkozás indítására is alkalmas melléképületekkel.
Tel.: 06-30/304-1174

Kazincbarcikán a Belvárosban 2.
emeleti gázkonvektoros nagy
erkélyes átlagos állapotú lakás
eladó. Tel.: 06-70/315-34-86
Jókai téren felújításra szoruló 2
szobás gázfűtéses lakás alkalmi
áron eladó! 06-70/315-34-86

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,
46/757-282.

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

400777

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

Sajóivánkán 25m2 borospince
eladó pince soron. Irányár: 1,2M
Ft. alkuképes. Tel.: 06-20/2228477.
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Ház, házrész eladás

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.
Eladó 69m2-es családi ház
Ragályon, csendes zsákutcában, 1203m2-es telken, ahol
még szanétli, gazdasági építmények és kút található. Az építmény ipari árammal, gáz és/
vagy vegyestüzelésű fűtéssel rendelkezik. Irányár: 4,9M Ft. Tel.:
06-30/241-3216

Lakáseladás
Berentén 2 szobás, 52m2-es,
összkomfortos lakás eladó. Tel.:
06-70/933-6933
Eladó Jókai téri III. emeleti 2 szobás gázos tégla lakás, részben felújított. Érd.: 06-30/731-5447

Építkezők figyelem. A klasszikus Rózsadomb utolsó beépítetlen telkeinek egyike eladó. Csendes környék, jó szomszédok. Területe 424m2 Ár: 4M Ft. Kazincbarcika Mogyoró út 14. Érdeklődni
06-70/604-4064.
Eladó Tardonán a Hársasi út mellett 3800m2-es kaszáló terület. A
kúttal szemben található akác erdő
mellett. Ár megegyezés szerint. Tel.
06-20/944-8230.

Termény eladó (búza, árpa,
tritikálé,
kukorica).
Érd.:
06-20/418-0808.

Eladó használt automata mosógép
kiváló állapotban A++ 3,5 éves
Ára: 39.000 Ft Érd: 06-30/4420727
Hegedű 92 éves Stradivárius,
Csehszlovák gyártású, ébenfa
vonóval, ugyanitt lapradiátorok
eladók. Tel.: 06-20/426-1203.

ELADÓ

III.emeleti Egressy úti 51m2es lakás eladó. Tel.: 06-70/2616315.

Miskolc forgalmas főútján
12 éve üzemelő
200 nm-es üzletház.
Érdeklődni: 06-70/336-7258

Két egybenyitott lakás az Árpád
fejedelem téren eladó, 87m2,
4.emelet. Tel.: 06-30/469-3348.

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

Lakás eladó Derkovits téren
4.emeleti 2 szobás. Ár megegyezés
szerint. Tel.: 06-20/500-0423.

Kiadó bolthelység. Mátyás király
út 16-ban bevezetett, utcáról nyíló
bolthelység kiadó. Érd.: 06-20/2119961 vagy 06-48/786-133.

Eladó vagy csere Jókai téri I. emeleti 2 szobás gázos részben felújított (ablak, villany, víz-fürdő)-1,5
szobás központi fűtésesre. Érd.:
06-20/582-6779.

Akciós tüzifa, tölgy-bükk
14EFt/m3, ingyen házhozszállítás, közvetlenül a termelőtől.
Kisebb mennyiséget is szállítunk. Tel.:06-20/382-3027.

Ü d ül ő , h é t v é g i h á z

Üzlet, műhely, iroda

Lakáscsere

Egyéb eladás

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

Hegyköz úton 2szobás 56m2 felújított földszinti lakás bútorozva vagy bútor nélkül eladó. Tel.:
06-20/347-8152

Május 1 úton 2 szobás 56m2-es,
kifizetett panelprogramos, 1.emeleti
lakás, nagy erkéllyel, bútorozottan
eladó. Érd.: 06-20/227-7100

Növény
Diót vásárolok héjasan és pucoltan. 06-70/583-7776.

Kakas dűlőben 230 négyszögöl telken 3 szintes hétvégi ház
berendezéssel együtt eladó. Tel.:
06-70/560-1004

Garázs
Garázst bérelnék hosszú távra.
Tel.: 06-30/701-4971.

Jármű
Robogó Honda dio 50cm3
eladó. Tel.: 06-70/601-1259

Áll a t
Csirke, vakcinázott, előnevelt,
növendék, vágnivaló eladó. Házhoz szállítás megoldható. 20/2230154, 46/391-787
Mindenféle méretű kacsák
és kacsatojások eladók. Tel.:
06-20/415-5482.
Vörös tojótyúk házhoz szállítva
650,-Ft/db. Tel.: 06-20/204-2382
Nyulak 2,5-3 kg súlyban vágásra,
továbbtartásra eladók Múcsonyban.
Tel.: 06-20/453-0886.

Ingyenes helyszíni
felmérés

Tel.: 06-20/341-9152

Föld, kert

Eladó 2 szobás 57m2-es, részben felújított 8.emeleti lakás a
Gyulai Pál úton 4,9M Ft-ért. Érd.:
06-70/614-6778.

Kazincbarcikán
2
szobás
4.emeleti felújításra szoruló lakás
eladó. Tel.: 06-30/645-0793.

kra
Minőségi munkán
!
nk
lu
garanciát válla

Építési telek

Eladó a Bondor dűlőben emeletes
kőház, rendezett telekkel. Ár megegyezés szerint. Érd.: 06-30/7315447.

56m2-es, 2 szobás földszinti felújított lakás eladó a Radnóti téren.
Irányár: 6,8M Ft. Tel.: 06-30/3382473.

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

Keresünk 2 vagy 3 szobás
erkélyes lakást. Panelprogramos vagy alacsony emeletűek előnyben. Készpénzfizetéssel és augusztusi költözéssel. Érd.: 06-48/785-154, vagy
06-20/970-1164.

Eladó 1,5 szobás 35m2-es III.emeleti lakás a városi piac mellett 4,3M
Ft. Tel.: 06-20/823-9915.

Sajószentpéter Tárna út 6 sz.
alatt eladó 2 szobás, gázkonvektoros lakás. Irányár: 4,2M Ft. Tel.:
06-70/663-1968.

SÍRKŐKÉSZÍTÉS

Keresek 2 szobás magas földszintű felújított lakást jó környezetben
Kazincbarcikán. Liftes kizárva.
Tel.: 06-20/203-8841, 06-20/2753935

KD-160 tip. terménydaráló 5000.Ft, Lucznik varrógép 2000.-Ft,
60x30x50es kisállat ketrec 1000.Ft, bim-bam falióra 1000.-Ft eladó.
Tel.: 06-48/403-077.
Gyerekruhák és cipők megkímélt állapotban eladóak. Tel.:
06-20/487-2308.
Konyhakész tűzifa erdészettől
ömlesztve 345×215×83 raktérben.
Tel :06-30/964-9571
Méteres tüzifa az erdészettől
eladó. Tel:70/532-20-21.
Tűzifa
eladó-méteres
szálakban-(1x1x170)
erdei
m3-ben. Tölgy,-bükk,-gyertyán,akác 20.000Ft/m3-től. Gyors,
kiszállítás. +36-20/923-4301
Tüzifának való 3 m3 fa gerenda és
deszka eladó! Ár: 20.000.-Ft. Érd:
06-30/459-1245
Fortschritt F14es gabona kombájn rendfelszedő adapterrel,lavor,
1000L-es vontatott vegyszerező, 16m-es szóró kerettel, 320as vontatott x tárcsa, 454-es kockabálázó, lajta és IH vetőgépek,
ekék, sima hengerek, rendsodrók,
rögtörők eladók. Tel.: 06-20/4087301.

400824

Kazincbarcika,
Egressy tér 2.

Lakáskeresés

401811

Kazincbarcikán a Völgy úton
67m-es 2,5 szobás felújított, jó
állapotú családi ház eladó. Tel.:
06-30/492-8349.

In g a t l a n

1,3 Wartburg, MTZ motorok, féltengely, kerekek, gumik, vaskapuk, utánfutó, WV motor, lakóház,
borospincék, kovács fújtató, tojáskeltetők, hordók, házhelyek, építési blokkok eladók. Tel.: 06-20/4087301.
Eladó hagyatékból származó bútorok, tárgyak, stb. Érd.: 06-30/9035268.

Egyéb keresés
Antik bútort, porcelánt, festményt, pipát, játékot, könyvet,
vásznat, ezüstöt, órát, fegyvert,
érmét, katonai-népi-egyházi tárgyat, teljes hagyatékot vásárolok korrekt áron. Kérem hívjon
bizalommal! Ingyenes kiszállás becsületes értékbecslés.
06-30/486-3578
Becsüs magas áron vásárol festményeket, porcelánokat, benzin-biztonsági lámpát,
régiségeket, hagyatékot, felhúzós karórát-zsebórát,ezüst kétszázasokat. Tel.: 06-20/2471538.
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.
Akármilyen
hulladékvasat
vásárolok, háztartási gépeket
is. Házhoz megyek, hétvégén
is. Tel.:06-20/341-1131.

Szolgáltatást kínál
Ácsmunkát, új tetők építését,
régiek cseréjét, előtetők készítését, bádogozást vállalok, 20/5572928
Cserepes lemeztetők készítése akár bontás nélkül a palára is.
Palatetők átfedése bitumenes zsindellyel. Lapos tetők hő-és vízszigetelése. Csatornázás, Kéményrakás.15% kedvezmény!Ingyen
árajánlat.www.lackoteto.5mp.eu
T:06-70/591-9739
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Szuper ügyek

Nem kell tartani a hidegtől.

Nemrégiben hírül adtuk, hogy véget ér erre
a szezonra a távfűtés-szolgáltatás Kazincbarcikán. Barcika Szolg Kft. azonban nemrégiben megnyugtatta ügyfeleit, hogy a szolgáltatás automatikusan beindul, ha a napi
átlaghőmérséklet nem éri el a 10 Celsius fokot, vagy ha három egymást követő napon
a napi átlaghőmérséklet 12 Celsius fok alatt marad.

Sajószentpéteri majális – a hagyomány határán
■ Sok településen ve-

hetjük észre, hogy a hagyományos értékek, a
megszokott rend lassan-lassan átadják a helyüket a változásnak.
Van, ami azonban örök.
Ha bemegyünk a boltba, és
veszünk egy kilós kenyeret,
az árcímke leolvasása nélkül
nem tudjuk, mennyit fogunk
fizetni, hiszen a kenyér ára
nincs úgy kőbe vésve, mint
egykor. Mostanság a tavasz
sem feltétlenül napsütéses, és
a tél is lehet nyaralóidő. Úgy
érezhetnénk, hogy minden
folyamatos változásban van,
és kevés olyan biztos pontot
találni, ami az utóbbi negyven évben állandóságot adhatott, mint az, hogy Madonna
folyamatosan huszonöt évesnek mutatkozik be, mióta betöltötte a tizenkettőt.

Ebben a folyamatos változásban hozhatnak némi
megszokást az olyan ünnepek, mint a sajószentpéteri
majális. Ha elővennénk egy
tíz évvel ezelőtti újságcikket, ahol a hegyoldalon felkúszó fáklyásmenet fénykígyójáról,
a mazsorettező lányokról, a programokról, a
tűzijátékról, a céllövöldéről és a vásári kavalkádról írnak, az az érzésünk lehetne, hogy
bizony ezt az írást minden évben le lehetne
hozni minden különösebb változtatás nélkül.
Míg Kazincbarcikán és Miskolcon a programok nagy részére a fiatalos lendület, a
színek és a folyamatos újító szándék jellemző, addig
a péteri majális inkább egy

bebiflázott programú falunaphoz hasonlítható.
„A helyiek által a Pipiske hegynek titulált helyszínen lépett fel a két fiatal tehetség, Opitz Barbara, az

X-Faktor hatodik szériájának győztese, valamint Veréb Tamás, a 2016-os Sztárban sztár nyertese. A műsort
varázslatos tűzijáték zárta.
A hétfői nap a családokról

Az orvosmeteorológia bűvöletében

szólt. A gyermekekre gondolva volt körhinta, népi játékpark, kézműves foglalkozás, arcfestés, lufihajtogató
bohóc. A jó hangulatot táncházzal fokozták.” – olvasható a Kolorline.hu
híradásában.
Mielőtt azonban
pálcát törnénk a város
szokásai felett, át kell
gondolnunk, hogy
Sajószentpéter vajon
tényleg a maradi földesúr szerepében tetszeleg, vagy azon hős
lovagok egyik utolsója, akik a régi értékek
megtartásáért harcolnak. A tizenháromezer fős
település demográfiai adatait
elnézve, leszűrhetjük azt a
következtetést, hogy a középkorú és idősödő korosztály többségben van az itt

élők között. Ez igaz a környező kisebb települések
nagy részére is. Tehát bizonyos szempontok alapján a
kulturális közege is igen hasonlít azokhoz. Valószínűleg
az emberek többsége jobban
élvezi a megszokott programokat, a hagyományos szórakoztatást, mintha valami
újvonalas dologgal próbálnák őket kimozdítani ebből
a tengelyből. Ha pedig a nép
kenyeret és cirkuszt akar,
akkor nincs helye a kézműves hamburgernek és a
nintendo orkesztrának. Tehát ne azon zúgolódjunk,
hogy egy nagyobb település miért nem tudja felvenni
az új idők ritmusát, hanem
inkább tanuljuk meg, hogy
kell néha napján a csárdásra
is mulatni.
SZI - BM

Az ördögök a dobogó árnyékában

■ Önámítás, vagy valóban

így bizonyos mértékig, az az embernek a légkör válto-

■ Hogy mit szeretek

meccsről meccsre fantasz-

Képzeljük el, hogy Dr.
House, félretéve mérhetetlen
önhittségét, Aigner Szilárd
véleményét kéri ki egy diagnózishoz. Ez a kép egy zskategóriás dokisorozatban is
tiltólistás lenne, mégis, a valóságban sok minden összeköti az orvoslást a meteorológiával. A légkör és az ember
közti kapcsolatot, valamint
a légkörnek az emberre gyakorolt hatását régóta figyeli a tudomány. Laikusként is
van az ilyesmire rálátásunk,
hiszen tudjuk, hogy a párás
levegő megterheli a szívet, a
változékony idő pedig az ízületbetegségekben szenvedők
számára okoz álmatlan éjszakákat. Az ember komfortérzetét a levegő hőmérséklete,
nedvességtartalma, a légáramlás erőssége és a hőmérsékleti sugárzás befolyásolja,

újulására, erősödésére.
Az orvosmeteorológia
azokkal az eseményekkel
foglalkozik, amikor a légkörnek szinte az összes eleme viszonylag rövid idő alatt nagymértékben megváltozik. Ezek
az időjárási események általá-

pontosan, mégis megőrülök érte. Valahogy
így lehet a kazincbarcikaiak nagy többsége a
futsallal is.

Hogy miért is lehet nagyszerű teljesítmény a bronzérem megszerzése? Kazincbarcikán épphogycsak
kitűzték tavaly célul azt,
hogy egy valamirevaló futsal
csapatot hozzanak létre. Ennek ellenére nem csak az itteni meccsek bírtak az egyik
legnagyobb állandó nézőszámmal, ami egy frissen
összeálló csapat számára
igen felemelő lehetett, de a
játékban is jól muzsikáltak
az ördögök.
Badalik Szabolcsnak, a
klub sztárjátékosának a neve sok nézőt csábított a lelátóra, de a csapatépítésben
is jelentős szerepe volt az
exfocistának. Mindent öszszevetve tehát a harmadik
hely tehát megkoronázná ezt
a csodás évet!
SZI - BM

igazán a túróspalacsin- tikusabb volt az egész szereagál a szervezetünk az időjárásból lehet következ- zásaira adott reakciója.
időjárás változásaira?
A szokásosnál több fokkal tában, nem is tudom zon során.
tetni esetleges panaszok ki-

ban a nagy térségű ciklonális
rendszerekhez kötődnek.
Emellett nagyon fontos a
napsugárzás káros hatásai
elleni védekezés is. A frontokat, illetve a hozzájuk viszonyított helyzetünket azonos
vagy hasonló tulajdonságok
alapján osztályozni és csoportosítani lehet. Ennek alapja az orvosmeteorológiában

hidegebb időben a fokozottan érzékenyeknél enyhébb
görcsös panaszok, például
izom- és hasi görcsök léphetnek fel. A hűvösebb reggeleken az ízületkopással járó fájdalmak erősödhetnek.
Napközben már a melegedésre fokozottan érzékenyeknél
léphet fel fejfájás, migrén, illetve fáradékonyabbak lehetünk a megszokottnál. A hőérzet a mért értékek körül
alakul, réteges öltözet javasolt. A hidegfront a reakcióidőnket is csökkentheti. Hogy
nézzük az előrejelzést, még
nem egyenrangú azzal, ha
orvoshoz fordulnánk panaszainkkal. Ezek a megfigyelések csupán figyelmeztetésként szolgálnak! Egy biztos:
a testünk reakciói a környezetváltozásra többnyire kiszámíthatóak.
SZI - BM

Persze könnyű szeretni
az olyan sportot, amiben a
városunk csapata arat. Kazincbarcika ugyanis nemrégiben megverte a Csenger
bivalyerős csapatát, bár utána vereséget szenvedtek a
debreceni alakulattól. A rájátszás utolsó előtti mecscsén, a 4-2-es hajdúsági siker után pedig egyszerű a
tényállás: az Ördögöknek
hozniuk kell a Kincsemmel
vívott mérkőzésüket, hogy
a tabella harmadik helyén
végezzenek. A hazai pálya előnye remélhetőleg sokat segít a fiúk játékán, hiszen a barcikai Don Bosco
Sportcsarnok atmoszférája
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térítésmentesen vállalom. Tel.:
06-30/514-8717.

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

Ezoterikus Centrum Nyiltnap!
2017.05.19 pénteken, becsület
kassza működik. Minden kedves érdeklődőt várok. Webb:
www.ezoterikuscentrum.hu
Tel: 06-30/683-6719 Egressy
Béni 24 Előre bejelentkezés
szükséges.

Szolgáltatás keresés
Költöztetést vállalok. Háztartási
gépeit lim-lomját elszállítom. Tel.:
06-70/327-4629.

Lelassult a gépe? Sokáig tölt a
Windows? Vállalom számítógépek javítását, telepítését, programok, vírus írtók telepítését.
Tel.: 06-30/630-4028.
Palatető bontásnélküli felújítása
színes, mintás, bitumenes zsindellyel. Ingyenes árajánlatkészítés.
Akció -10%. 06-30/229-2206,
www.palatetofelujitasjavitas.hu

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

Virághné Edit őstermelő október végéig minőségi áruval
várja vásárlóit a Csokonai úti
bölcsődénél délelőtt keddtőlszombatig.
Női-Férfi fodrász Pogonyi Szilvia
06-20/920-8058. Festés, melir,
vágás, dauerolás, hajhosszabbítás, fonások. Cím: Prímavéra
Szépségszalon, Kazincbarcika,
Szabadság tér 7.

Középiskolás vagy egyetemista
diákot keresek, aki megtanítana a
számítástechnika alapjaira, internet
stb. Tel.: 06-31/315-7001.

401600

CO-hegesztőket, lakatosokat, villanyszerelőket felveszünk Abdára.
Szállást biztosítunk. Érd:06/70942-8927.

Dániába keresünk tapasztalattal
rendelkező mezőgazdasági munkásokat, traktorosokat, tehenészeket, sertésgondozókat (háztáji vagy üzemi tapasztalattal).
Alap angol nyelvtudás feltétel.
Jelentkezés:

06-70/949-0400,

Ruhaszárító
felszereléséhez
embert keresek. Tel.: 06-48/788626 du. 16-18-ig.

nyiregyhaza@andreasagro.com
www.andreasagro.com

Áll á s

Édesipari csomagoló pozícióba

Alkalmazottat felvesz ingatlaniroda fő vagy másodállásban
(alapbér+jutalék).
06-30/6506088

keresünk női munkatársakat mis-

Ausztriai Nightclub hostess munkára keres csinos lányokat 19 éves
kortól, top keresettel. Tel.: 00-43664-599-96-95, 06-30-313-3516.

a Miskolc Szentpéteri kapu 80. 2.

Azonnali kezdéssel betanított
munka a Jászságban! Szállás,
étkezés, utazás biztosítása. Jelentkezni: 70/247-1246 vagy jaszsag@
allasneked.hu
Betanított dolgozókat keresünk kiemelt bérezéssel győri,
sopronkövesdi, ajkai és mosonmagyaróvári munkahelyünkre. Szállást, étkezést, utazást biztosítunk.
06-70/354-9321
CO hegesztőket, szerkezetlakatosokat keresünk vidéki munkahelyre (Győr mellé) ottlakással
06-30/937-4157

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: 2017/19. 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

kolci partnercégünkhöz. Jelentkezés fényképes önéletrajzzal: az
iroda.miskolc@adecco.com vagy
emelet címen Adecco Kft. 30/2105584

Házkörüli munkára keresek nyugdíjas férfit. Érd.:19.00-19.30 óra
között. Tel.: 06-70/524-1889.

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

Süteményes
mozgóboltra
eladót keresünk. B-kat. jogosítvány szükséges. Jelentkezni személyesen: Jégvirág Cukrászüzem, Kazincbarcika Szent
István tér 6.
213.000 Ft bruttó fizetés, ingyen
szállás, előleg megoldott. Sárvárra betanított munkásokat keresünk több műszakos munkarendbe.
Érd.: 06-20/224-0242, 06-30/791397421

401716

Figyelem! Méhrajok befogását
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ba. Érd: 06-20/243-2244.

H-1211 Bp., Öntöde u. 2-12.

401565

felveszek.

Tel.: 06-30/9839-521

Eladót keresünk élelmiszer bolt-

CSEPEL METALL
VASÖNTÖDE KFT.

Víz-, gáz-, fűtésszerelőt,
csőszerelőt

Pótkocsik össze szereléséhez
keresünk betanított munkásokat
vidéki munkahelyre ottlakással
06-30/937-4157
Betanított munkásokat keresünk folyamatos munkavégzésre Kazincbarcikán. Tel.:
06-48/512-907.
Sajószentpéteri
optikába
keresünk szakképzett látszerészt, 8 vagy 4 órás munkakörbe. Jelentkezni fényképes
önéletrajzzal az alábbi email címen lehet: fokuszoptika1@
gmail.com
Felszolgálót keresünk. Érdeklődni: 06-48/512-907számon munkanapokon 8-15 óráig lehet.
Autószerelő munkatársat keresünk, hosszú távú munkára. Önálló munkavégzés, gyakorlat előnyt
jelent. Tel.: 06-70/365-4776.
Villanyszerelő és lakatos
szakmunkásokat
keresünk
Tiszaújvárosi
munkahelyre.
Jelentkezni 06-48/512-907
számon munkanapokon 8-15
óráig lehet.

0950

Hegesztőket, lakatosokat, betanított munkásokat, CNC gépkezelőket
keresünk az ország egész területére! Nettó órabérek szakmától függően: 1000-2000 Ft-ig! Szállást
biztosítunk. Jelentkezés hétköznap 8 és 16 óra között: 20/4314876, 70/945-0003

Szabadidő, üdülés
Horvátországi

tengerparton

apartman kiadó. 06-30/318-1810,
06-20/956-7766

Vegyes
Kultúr Kuckó Szemere Bertalan tér 11. (Toto-Lotto,
Tipmix stb.) fogadásai mellett, vegyes bolti jellegben is
működünk. Nyitva tartás: H-P:
7:00-19:00, Szo.: 7:00-18:00,
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 20. HÉT (2017. május 15-től május 21-ig)
Kos - Érdemes már a hét
elején felkészülnie a kis buktatókra, így könnyen át tudja
majd csoportosítani energiáját
arra, hogy megoldást találjon
a felmerülő gondokra. A szingliket arra
figyelmeztetik a csillagok, hogy most
kerüljék a laza kapcsolatokat és amelyek
eleve bonyolultan kezdődnek.
Bika - Mondhatjuk, hogy több
tekintetben is szerencsés hét
elé néznek a Bikák. Szinte
minden úgy alakul, ahogyan
tervezték,
de
legalábbis
kedvező kimenetellel számolhatnak. Még
a pénzügyek terén is látványos pozitív
fordulat érheti őket. Akik most kergetik
álmaikat, közelebb jutnak hozzájuk.
Ikrek - Gyökeres változások
vannak készülőben a karrierje tekintetében, amit esetleg
egy egészen új munkakörnek
köszönhet. Ugyanakkor lehet,
hogy egy teljesen másik szakmába kezd
bele és abban leli meg önmagát és a
sikereit. Régóta várt már a lehetőségre,
most ne habozzon élni vele!
Rák - Semmi sem marad a
régiben, szinte élete minden
területén változások köszöntenek be a héten. Sőt, ezek a
változások nem csak a szerelmi életére, meg a karriere, de még az
anyagiakra is kihat majd és természetesen pozitívan. Hála a sok kellemes változásnak, Ön is sokkal nyugodtabb lesz.

Oroszlán - Bizonyos dolgok
nem hagyják nyugodni. Egyenesen emésztik, de mivel nem
akar velük szembenézni, csak
a nyomást, a rosszkedvet érzi
magán. Amíg a szőnyeg alá söpri azokat,
amivel ideje lenne szembenéznie, ne
is számítson arra, hogy a közeljövőben
helyreáll a lelki világa.
Szűz - Elképesztően érzékeny
és ezzel együtt sértődékeny
is lesz a héten. Minden
bosszantja vagy bántja és
depresszióhoz közeli állapotban lesz. De lesznek Szüzek, akik a
hét végére már ki is lábalnak ebből az
állapotból. Keressenek olyan célt, amiért
érdemes összeszedettnek maradni!
Mérleg - Tele van önbizalommal és vágyakkal. Úgy érzi,
mindenre képes. Emellé párosul a csillagok kedvező állása
is, akik minden szükséges
erőt, lehetőséget meg is adnak Önnek
ahhoz, hogy célba érjen, nem is szólva
a karrierben és szerelemben kapott
szerencséről. Használja ki mindezt jól!
Skorpió - Nem várhatja el,
hogy a kedvese mindenben
ész nélkül támogassa, hiszen
nem az a feladata. Jó, ha
valaki kívülről is látja. Ezért
nem érdemes a kedvesére haragudnia.
A szingliknek pedig remekül alakulhatna
egy frissen bimbózó kapcsolatuk, persze
ha teljes figyelmet szentelnének neki.

Nyilas - Nagyszerű lesz a
hangulata, csak arra ügyeljen,
hogy ne váljon figyelmetlenné
annyira, hogy kicsússzanak a
dolgok a kezei közül. Gondolatai bizonyos kényes kérdéseken járnak
és talán még eredményeivel is elégedetlen. Ne tagadja le maga előtt azokat a
dolgokat, amik bántják!
Bak - Fordítson több figyelmet
az egészségére! Mostanában
elhanyagolta és ha nem tesz
érte, meg lesz a böjtje. Egy
kicsit vissza kellene fognia a
nagymértékű étvágyát és többet kellene
mozognia. Úgyis sok pótcselekvést végez
mostanában, így próbálja boldoggá tenni
magát. Sikerült?
Vízöntő - Ideje lenne figyelmét
a szerettei felé fordítani, akik
hiányolják Önt, hiszen az
utóbbi időben valahol testileg és lelkileg is eltávolodott
tőlük. Menjenek el kikapcsolódni és
tegyen meg mindent azért, hogy visszahozza a harmóniát. Nem ártana egy kis
szenvedélyt gyújtania magában!
Halak - Mostanában igen
fáradtnak érzi magát és ez
gátolja az előrehaladásban.
Olyan dolgok kötik le a
figyelmét, amiből kevés haszna származhat. Ez nem feltétlenül rossz,
de figyelnie kell a környezete elvárásaira
is. Használja ki idejét, és tegyen valami
olyat, amihez igazán ért!
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A GE ózdi gyárában több mint ezer fős létszámunkkal naponta több mint 100 000 db kismegszakítót és életvédelmi terméket gyártunk. Megnövekedett vevői igényünk miatt bővítjük létszámunkat.

OPERÁTOROKAT
KERESÜNK!

Feladatok:
• termékek összeszerelése a gyártási utasításnak megfelelően
Elvárások:
• minimum 8 általános iskolai végzettség
Amit nyújtunk:
• Nettó 160-180 ezer Ft
• Kiemelkedő műszak pótlék, túlóra lehetőség
• a próbaidő letelte után magas cafeteria
• ingyenes sportolási és kirándulási lehetőség

400699

NŐI, FÉRFI, GYERMEKRUHÁK
N
ÁK
INGYENES JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT
és alternatív vitarendezés
GINOP-5.3.3.-15-2015-00002

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:

Dr. Bratu Tamás
Dr. Iván Zsolt

AUTÓMENTÉS
6 tonnáig
0-24 óráig
- Gépi földmunka
- Beton
- Homok, sóder,
föld

30/542-42-33

385251

400523

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

401472

(a K&H Bankkal szemben)

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

Nyitás: 2017. május 15.
hétfő, 9:00

Kazincbarcika, Egressy út 10.

Kazincbarcika, Egressy út 39.

400775

Nyitási akció! -10%

KAZINCBARCIKÁN A
LEGALACSONYABB KEZELÉSI
KÖLTSÉGGEL

Nálunk többet ér a pénze!

(az Irinyivel szemben) várjuk kedves
ves
régi és új vásárlóinkat!

VALUTA
VÉTELELADÁS

400768

Új helyen, az Egressy út 10. szám alatt

BELVÁROSI
PÉNZVÁLTÓ

400689

Nálunk többet ér a pénze!

Jelentkezni: az allas.ozd@ge.com email címre
küldött önéletrajzzal lehetséges.
További információért hívja a (48)575-831 telefonszámot.
GE Energy Connections 3600 Ózd, Dózsa György út 54
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Kazincbarcika,
Széchenyi út 91.
kriglietelbar.hu
krigli-söröző
Frissensültek széles
választékát kínáljuk
kiszállítással és helyben
fogyasztva is!
SZÉP kártyával, Edenred
kártyával, bankkártyával
otthonában is ﬁzethet
futárunknál!

NE KÉSZÍTSEN! RENDELJEN!!!

Már most gondoljon vendégeire, családtagjaira!

BALLAGÁSRA, ESKÜVŐRE, SZÜLETÉS�
NAPRA, NÉVNAPRA �� FŐIG vállaljuk

rendezvények lebonyolítását, kisebb összejöveteleket.

EGYÉB CSALÁDI RENDEZVÉNYEK �LEGÉNY�
BÚCSÚ, LEÁNYBÚCSÚ, KONFIRMÁLÁS, VAGY
AKÁR ÉJSZAKÁBA NYÚLÓ RENDEZVÉNYEK�
LEBONYOLÍTÁSÁTÓL SEM RIADUNK VISSZA!!!
Továbbra is változatlan áron kapható:
ĐƋ )1.#!.!'ƋıõùƋ"\(!ċƋ÷Ƌ)\.!0!*ĲƋƋ
ĐƋ5.+/Ƌ,%08*ƋƋ
ĐƋ5.+/08(ƋƋ

500 Ft-tól
610 Ft-tól
990 Ft-tól

Saláták:
Majonézes saláták
Franciasaláta
Orosz hússaláta
Svéd gombasaláta
Kukoricasaláta
Majonézes sárgarépa saláta
Tésztasaláta
Burgonyasaláta
Virslisaláta
Kaszinótojás
Sonkatekercs
Körözöttel töltött pritaminpaprika

Medvehagymás-sajtos csirkemell
Töltött káposzta
Újházi tyúkhúsleves
Frissensültek:
Cordon bleu
Pikáns karaj bundában
Juhtúrós sztrapacska
Kolbásszal töltött tarja rántva
Sátán vacsorája
Bolognai spagetti
Mediterrán párolt zöldségek
Juhtúrós baconnal töltött csirkemell

Rendezvényekre rendelhető (24 órával előtte): Desszertek:
Rózsafánk
Töltött dagadó
Gyümölcskelyhek
Kolbásszal (debreceni) töltött karaj
Palacsinták
Aszalt barackkal és szilvával töltött
Sült banán (tortilla tekercs nutellás
csirkemell tekercs
Töltött csirkecomb
krémmel, vanília fagylalttal)

FREE FOOD

 Szállás!
 Étkezés!
 =Zi^
hazautazás!
 7gZc`ka^
juttatások!
 :ag]Ziþ
Wcjhod`V
]Vk^WgZc[Zaa
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Krigli

TOVÁBBI KÍNÁLATUNKBÓL AJÁNLJUK
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ÜZLETTÁRSAT
KERESEK

meglévő, 12 éve működő
vállalkozásomhoz.
Érdeklődni: 06-70/336-7258

Munkaszerződés, bejelentve, határozatlan ideig,
MI ÉVEKIG SZÁMÍTUNK RÁD!
Jászárokszálláson várunk

401811

Házhozszállítás: 48/820-386, 30/467-9659

Hirdessen a
Szuperinfóban!
www.szuperinfo.hu

BETANÍTOTT MUNKÁRA,

Jelentkezni: 70/247-1246 vagy
jaszsag@allasneked.hu
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K
A
!
IÓ! AKC
Ó
I
Barcika Garden Bt.
! FtAKC
Ó
!
I
C
Ó
I
FtK
85.000 Ft + A
000
C
59.
A
+
redőny
15.000
K
redőny
20.000
Ft
!
FAISKOLAI LERAKAT
CIÓ
KCIÓ!
A
Kazincbarcika, Attila út
!
Ó
I
C
KCIÓ (Tesco-val szemben)
CIÓ! AK
C
K
A
és futómuskátlik,
CIÓ!
CIÓ Álló-balkonnövények,
K
CIÓ! AK
egynyári virágok!
! AKC
Ó
I
C
Ó
I
K
C
A
K
!
A
Ó
Örökzöldek, díszfák,
KCI
AK
!
díszcserjék, évelők,
Ó
I
C
Ó
I
K
C
A
K
!
A
Ó
I
vetőmagok,
tápoldatok,
C
K
K
A
!
műtrágyák,
virágföldek,
Ó
I
C
Ft K
900 Ft KCIÓ növényvédőszerek széles
+ redőny 32.000 Ft
Ó.00! 0A
76.
Ó
KCI110
I
C
K
választékával várjuk
IÓ! A
www.ajtoablakmiskolc.hu
C
K
A
Ó
I
kedves
vásárlóinkat!
KC Tel.: 06-30/525-60-91

401081

a felsoroltakon kívül fejlődési és előrelépési lehetőséggel,
azonnali kezdéssel.

400521

210x150cm

401486

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

400756

AZ ABLAKOK EGYEDI MÉRETEKBEN IS RENDELHETŐK!

399509

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

210x240 cm

150x150cm

AJTÓ • ABLAK • REDŐNY-RELUXA • SZÚNYOGHÁLÓ!
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Szuper ügyek

Nyitva a természet. Május 23-26 között nyílt napokat tartanak az Aggteleki Nemzeti
Parkban. 23-án az óvodások nyerhetnek betekintést a park életébe, 24-én az alsósoké, 25-én
a felsősöké a terep, míg 26-án a középiskolásokat várják a szervezők a jósvafői Kúria Oktatóközpontban. Az iskoláknak meghirdetett nyílt napok résztvevői 200 Ft/fő-s jegyár mellett
vehetnek részt a természetismereti túrákon, vizsgálódásokon, interaktív foglalkozásokon.

Atlantába került a szobor

■ Szőke Gábor Miklós,

bár még fiatal alkotó,
már számos díj és monumentális szobor köthető a nevéhez.
Gondoljunk csak az ország legszebb körforgalmának választott Kazincbarcikai kereszteződésre, amit
az ő fából készült unikornis
szobra díszít. Ugyanez a mű
egyébként Imrehné Sebestyén Margit, az „A képzelet
világa” című vizuális kultúra
tankönyvsorozatába is bekerült, mint szemléltető anyag.
A Magyar Képzőművészeti
Egyetemen végzett szobrász
számos, nívós díjban részesült már, többek között magáénak mondhatja 2003 és
2004-ben a III. és IV. Ifjúsági
Művészeti Fesztivál I. díját,
2004-ből a Géniusz-Európa
díjat és a Kerényi Pályázat I.
díját. 2008-ban az Amadeus
Alkotói ösztöndíj nyertese
lett. Munkája során főleg

nagyobb
méretű, fából készült
állatszobrokba tölt
lelket, mint
amilyen
a kazincbarcikai
s á r k á n y,
vagy a Szakácsi békéjét óvó tigris. Azonban a művészetet nem lehet
országhatárok közé szorítani. Az alkotó ugyanis, akinek Kazincbarcikán is kedvelik munkáit, világméretű
projektet avathatott a napokban. Elkészült ugyanis azzal
a hatalmas sólyomszoborral,
melyet az atlantai amerikai
futballcsapat, az Atlanta
Falcons rendelt meg tőle új
arénájuk bejáratához. Már az
amerikaifoci-labda formájú
talapzat is teljesen kész van
a rekordméretű madárszobor alatt, amit a 32 éves magyar szobrász, Szőke Gábor

Miklós készített. A 12,5 méter magas, 20 méteres szárnyfesztávolságú, 36,5 tonnás
szobor fogadja majd az új stadion előtt a szurkolókat. A
projekt két éve indult, ekkor
találták meg Szőkét, aki Budapesten készítette el az 1000
apró darabból álló szobrot,
amit aztán négy konténerben szállítottak át Atlantába.
A szobor talpazatán még néhány technikai munkálatot
kell elvégeznie a stábnak, és
akkor végre teljes pompájában csaphat le a magyar sólyom a tengeren túl is!
SZI - BM

Lapokon kirajzolódó múlt

■ Két érdekes könyv is

megjelent már ebben az
évben, ami Sajószentpéterhez köthető valamilyen módon.
Március 31-én például, a
Sajószentpéteri Bányai Református Gyülekezet szervezésében bemutatták azt
a hiánypótló művet, amely
az 1958-os eseményeket mutatja be a város vonatkozásában. Az „A megtorlás áldozatai - Sajószentpéteri emberek
az 1956-os forradalmi eseményekben” című könyvet
megéri kézbe venni azoknak,
akiket érdekel a régió múlt
századi története, és kíváncsi
arra, milyen világban éltek
dédapái, nagyapái. Az egyedülálló kötet Szűcs Tamás
történész munkája. A szerző
szerint a könyv idei bemutatását két dolognak köszönhetjük. Egyrészről most sikerült
nyerni egy olyan pályázatot,
ami lehetővé tette mindezt,
másrészről mostanra ért
meg az a rengeteg gondolat,

információ, ami megelevenedik a lapokon. Egy másik,
nemrégiben világot látott kötet szintén a múlt ágas bogas
ösvényeire csábítja olvasóit!
Kultusz és felejtés – Porkoláb
Tibor egyetemi docens könyvének címe Lévay József irodalmi sorsát tükrözi. A kötet
megjelenése a Lévay József
Centenáriumi Emlékprogram
fontos állomása volt. A Lévaykultusz című fejezetében a
szerző arra keresi a választ,
milyen tényezők befolyásolhatták a korabeli közvéleményt annyira, hogy az kultikus magasságokban emelje
a költőt. A Lévay-archeológia
című fejezet pedig a költőt
társadalmi jelenségként vonja érdekfeszítő vizsgálat alá.
Mivel Lévay nem csak Miskolc, vagy Sajószentpéter, de
a politikában betöltött szerepe miatt az egész régió nagy
alakja is volt, így igazán sajátunknak érezhetjük ezt a
munkát is.
SZI - BM

Milliárdos vízberuházást ünnepeltek Szikszón

■ A HELL cégcsoport

Fotó: Buzafalvi Győző

Az új dobozgyár elindulásával újabb fejezet kezdődik majd a cégcsoport
életében, melynek egyik
alappilléreként az ÉRV Zrt.
egy közel 1 milliárd forint
összértékű, 15 km hosszú
vízvezeték-hálózatot épített.
Ennek révén nemcsak a vállalat gyárterületére és a környékre, hanem az ipari parkba is megfelelő mennyiségű
és minőségű víz érkezhet.
Az ünnepélyes átadót május 9-én tartották. Bakondi

György Patrik, az ÉRV Zrt.
vezérigazgatója beszédében
azt hangsúlyozta, hogy az
Északmagyarországi Regionális Vízművek Zártkörűen
Működő Részvénytársaság
partnereivel kiváló együttműködést alakít ki és tart
fenn, hiszen csak a kölcsönösen előnyös kapcsolatok lehetnek hosszú távon működőképesek. A gyümölcsöző

folyamatos beruházásai
újabb és újabb fejlesztéseket igényelnek, melyek nemcsak a cég, de
a térség fejlődéséhez is
hozzájárulnak.

együttműködést megalapozza a közel 1 200 fős ÉRVkollektíva együttes szakmai
tapasztalata. Az ÉRV ZRt.
számára a HELL cégcsoport
kiemelt, megbecsült partner.
Ezért a víziközmű-szolgáltató számára fontos, hogy legjobb technikai felkészültségét, tudását és tapasztalatát
adja - az üdítőital-gyártó igényeit kiszolgálva.

Tarsoly Elemér, a HELL
ENERGY Magyarország Kft.
projektigazgatója elmondta,
hogy a HELL cégcsoport az
elkövetkezendő években további jelentős beruházásokat tervez szikszói termelő
bázisán. Az esztendő végéig megépül 30 milliárd forintból az 1,2 milliárd darab
éves kapacitású alumíniumitaldoboz gyár.
Az új beruházások eredményeként egy fokozottan
hátrányos helyzetű régióban
új munkahelyek teremtésére nyílik lehetőség, amely
a régió gazdaságának fellendítéséhez is nagymértékben hozzájárul. A tervezett fejlesztések jelentőségét
mutatja, hogy a kormány a
HELL cégcsoport Szikszó

területén megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyeket
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé
nyilvánította.
Demeter Ervin megyei
kormánymegbízott arról
beszélt, hogy sorra valósulnak meg a beruházások a
térségben. Mesebeli dolgok
történnek Szikszón, hiszen
egy évtizeddel ezelőtt senki nem gondolta, hogy ilyen
fejlődésnek lehetünk majd
szemtanúi, és a fejlődés nem
áll meg - jelentette ki Demeter Ervin. A nemzeti színű
szalagot Ríz Gábor országgyűlési képviselő, Demeter
Ervin és Bakondi György
Patrik vágta át.
SZI - BGy
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Németh Optika

MUNKALEHETŐSÉG!
KERESSÜK MUNKATÁRSUNKAT!

ÚJABB NAGYSZABÁSÚ
ORSZÁGOS AKCIÓVAL
VÁRJUK VÁSÁRLÓINKAT

Ha pénzügyi végzettséggel
rendelkezik, önálló, precíz
munkavégzésre képes, várjuk
jelentkezését, hogy a Sajókazai
Polgármesteri Hivatal

KAZINCBARCIKAI COOP ÜZLETEINKBEN
MÁJUS 10-16-IG!

pénzügyi ügyintéző

Frissen, f i nomat, olcsón!

Pályázati feltételek a www.sajokaza.hu
honlapon találhatóak!

400890

munkatársaként
dolgozhassunk együtt!

Eh. csirkecomb
farrésszel 1 kg

(Baromfit árusító
üzleteinkben!)

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

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

Egészségpénztári elfogadóhely,
Bankkártyás fizetési lehetőség

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.

400773

Ft

90 darabos, 2,90 Ft/db, 2,30 Ft/db

209

Tchibo
Family őr.
vák. kávé

250 g, 2396 Ft/kg
helyett 2196 Ft/kg

599 Ft

Június 11-ig kirakós nyereményjáték wellness 549

Ft

Kulturált kiszolgálás, korrekt ár,
MINDENFÉLE
HOGY 6 FŐVEL is jól járjon; utazzon féláron!
kőműves munkát,
1-4 főig 160 Ft/km
N0
burkolást, festést vállalok.
I
70
5 fő
180 Ft/km JÁZ41M
határidő, precíz kivitelezés!
0-7
/
XI Rövid
Telefon: 06-70/607-85-05
6 fő
200 Ft/km 20 TA


999

Zewa delux papír zsebkendő
normál, kamilla

Ft/cs.

hétvégéért! Részletek az üzletekben
kihelyezett plakátokon!
Keresse településén a legközelebbi
UNIÓ COOP Zrt. üzlete!

401120

400755

400782

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

május
11-13-ig

0,25 l, 1 db/516 Ft/l,
4 db/396 Ft/l
1 db vásárlásnál

99

MEZŐGAZDASÁGI
ÉS KERTÉSZ ÁRUHÁZ

*Komplett szemüveg készítése esetén!

Watt
energiaital
classic

129 Ft/db
1 cs.vásárlásnál
4 db vásárlásnál 259 Ft/cs.
2 db vásárlásnál
Ft/db

LAKBERENDEZÉS • BÚTOR • LÁMPA

400789

INGYENES ORVOSI SZEMVIZSGÁLAT
KONTAKTLENCSE ILLESZTÉS

PUSKÁS JÁNOSNÉ

*

(Tőkehúst árusító
üzleteinkben!)

HITELÜGYINTÉZÉS

Kazincbarcika, Építők u. 35-37
Tel.: 30/859-7371, 30/545-6999
8]VhT]TbWÅiW^ibiÅ[[ÑcÅb $Z\XV
h–p.: 9.00–17.00, szo.: 9.00–12.00

AKCIÓ

Akció 2017 május 31-ig, ill.a készlet erejéig tart!
Sarokülők és u alakú sarkok, kanapék, étkezők,
franciaágyak, konyhabútorok, szekrénysorok,
gardróbok, kisbútorok
és minden beltéri lámpa
nagy akcióval.

Franciaországból a Cirque Picard

KAZINCBARCIKA

A csónakázó tó mellett
Május 18-tól 21-ig !

401662

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

Ft

Eh. sertés
lapocka 1 kg

Törzsvásárlóknak jót, még jobb áron:

Tel.: 06-30/686-3396

Az akció 2017. május 31-ig érvényes!

Ft

400674

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

(Tőkehúst árusító
üzleteinkben!)

379 999

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

Eh. sertés tarja
csontos 1 kg

AKCIÓS NAP!

Május18-án (csüt.)18 óra
Csak a szórólap leadásával érvényes az akció!

AIRBRUSH festés

Kupon napok!

13 méteres hőkamra

500-Ft kedvezmény a pénztárnál kiírt helyárakból

Személygépkocsik, kamionok,
autóbuszok teljes- és javítófényezése.

18óra

Május 20-án (szomb.)15 és 18óra
Május 21-én (vas.) 11óra

Sikkens alkalmazástechnika

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

Ilyen még nem volt! Kazincbarcika igazi szenzációja!

A MONTE CARLOI Cirkuszfesztivál
, Díjnyertes

INDIAI ELEFANTJA!

Viktorió bohóc Olaszországból

ELADÓ Kazincbarcikán


Bengáli tigrisek,Tevék,
Arab és Shetlandi lovak, Perui lámák,
Idomított kiskutyák, Galamb revü
Kameroni törpekecskék Indiai futókacsák
Gurulóhengerek magasiskolája,
Légtornászok, artisták,.
A többi maradjon meglepetés!
Szeretettel vár Mindenkit a cirkuszpalota!
Info +36 30 553 1774 Facebook : cirque-picard
Műsor változtatás jogát fenntartjuk!
---------------------------------------------------------A cirkusz sátorépítő munkásokat felvesz.



400671

Teljeskörű biztosítási ügyintézés!

1 jegyhez 1 kupon vagy szórólap váltható be! Kupon vagy szórólap nélkül nem érvényes!

20 éve üzemelő

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

400524

Május 19-én (péntek)

400896



A belépő mindenkinek csak 1.500-Ft.
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MASSZŐR
Építőipari szolgáltatásaink

3530 Miskolc, Széchenyi u. 54. fsz.1.
46/322-527, 06/70 7741908
www.euromiskolctravel.hu
info@euromiskolctravel.hu

401235

Már 10 éve Önökkel és Önökért!
Felszállási lehetőség:
Kazincbarcika – Bánréve útvonalon!
l

(0/24, 0/16);

l

401650

HOMOK

l

(0/4, 0/1, sárga);

KAVICS

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

kiszállítás
HÉTVÉGÉN IS!

06-30/415-24-28

Lapzárta:
szerda
12:00 óra

399505

Miskolcról induló autóbuszos
körutazások, hétvégi kirándulások!

400758

e-mail címre.

6,E49.-,=.469>6©=9D69
?PW%!#$
0XLTW%]ZYZbZ]VVQ_+RXLTWNZX

EuroMiskolc Travel Utazási Iroda

l

401708

gumidiszkont@gmail.com

Andi: 06-20/439-6355

SÓDER

AUTÓSZERELŐT

nagy gyakorlattal
miskolci munkahelyre,
kiemelt bérezéssel felveszünk.
Szakmai önéletrajzát küldje:

EÅ[[P[YdZÞYcTcÙZaÍVXcTcÙZUT[ÞYÑcÅbÅc [PV×aXÅZ
ZÚ]]hßbiTaZTiTcTbWÅiPZZ^RbXQTÅ[[×Z
ZTacXYÅcbi×WÅiPZT[ÙcTcÙZÍb\X]ST]P\XUÅQ×[
ZÍbiÑcWTcÙ
8]VhT]TbÅaPYÅ][PcP]hPVQTbiTaiÍbcT[YTbZÚaß
àVhX]cÍiÍb
<PVÅ]biT\Í[hTZ]TZÍbZÚià[TcTZ]TZ
6PaP]RXÅeP[

Eng.: U-000782

.>8@96,?0=A0E>>074>

t5FSFQSFOEF[ÏT LÏ[J HÏQJ
t$TBQBEÏLWÓ[FMWF[FUÏT
t"MBQP[ÈT
t-ÈCB[BULÏT[ÓUÏTF
t#FUPOP[ÈT
t'BMB[BUÏQÓUÏTF
t,PT[PSÞLWBTBMÈTB ÏQÓUÏTF
t5ÈNGBMBLLÏT[ÓUÏTF
t7BLPMÈT LÏ[J HÏQJ
t"KUØL BCMBLPLCFÏQÓUÏTF
 NFHUBLBSÓUÈT
t)PNMPL[BUJIǮT[JHFUFMÏT
 NFHUBLBSÓUÈT
t5FUǮGFEÏT NFHUBLBSÓUÈT
t5FMKFTLÚSǻHÏQÏT[FU WÓ[HÈ[
t7JMMBOZT[FSFMÏT
t(JQT[LBSUPOP[ÈT
t'FTUÏT HMFUUFMÏT
t)JEFHÏTNFMFHCVSLPMÈT
t5ÏSLÚWF[ÏT
t,FSÓUÏTÏQÓUÏTF
 CÈSNJMZFOFMFNCǮM
*OHZFOFTGFMNÏSÏT)1JH
5FMFGPOT[ÈN+36-70/237-3006
&NBJMobenepitokft@gmail.com
Gyors, pontos, megbízható munka
az építőipar szolgálatában.

Elérhető áron
frissítő masszázst
vállal.

l

Madarasi Hargita - Aranyos völgye máj. 17-21.
Betlér - Dobsinai jégbarlang
jún. 10., júl. 29.
Zakopane-Tutajozás a Dunajecen
júl. 15-16.
Krakkó-Wieliczka-Zakopane-Auschwitz aug. 4-6., okt. 21-23.
Kirándulás Zakopánéba
aug. 12.

45 000 Ft
4 400 Ft
15 900 Ft
29 900 Ft
7 600 Ft

Miskolci-Ózdi indulás!
l
l

l

l

Sopron - Szomszédolás Burgenlandban! – ÚJ! jún. 22-25.
47 600 Ft
Mazury tavak-Gdansk-Sopot-Gdynia-Torun-Wroclaw jún.30.-júl. 5.
Akciósan: 37 000 Ft +180 Euro
Pihenés a horvát Adria tengerpartján kirándulássokkal - 5 napos
aug. 28.-szept. 1.
180 Eur
Szeged – Szabadka és környéke – ÚJ! szept. 29.-okt. 01.
32 000 Ft

401393

Lakóházak teljes körű
kivitelezése:

MISKOLC, Bessenyői u. 6. Telefon: 46/506-199
Nyitva tartás: H–P: 8.30–17.00, Szo.: 8.30–13.30-ig
EDELÉNY, Bányász u. 24/A. Telefon: 48/525-213
Nyitva tartás: H–P: 8.00–17.00, Szo.: 8.00–12.00-ig
Rotterdam garnitúra 259.900 Ft-tól

Geo sarokülő 178.100 Ft-tól

Monaco lux sarokülő 160.500 Ft-tól

Cézár garnitúra 285.900 Ft-tól

Remi kanapé 94.700 Ft

Bolivia kanapé 115.300 Ft

Estevan sarokülő 158.900 Ft

Toniks sarokülő 169.900 Ft

Alma sarokülő 196.500 Ft

Széles
választék
2500 m2-en!

Elemes
konyhák
egyedi
méretre,
akár
2 hét alatt!

Bankkártyát és hitelkártyát elfogadunk! HITELÜGYINTÉZÉS!

401704

Asole nappali sor 38.200 Ft

2017. május 12.
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