DUGULÁSELHÁRÍTÁS
Akár hétvégén is!
Kazincbarcikán és környékén

2019. január 11. XXX/2.

KISTERMELŐI
MÉZ ELADÓ!

Kazincbarcika, Egressy út 1/C
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A buszvégállomással szemben
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Nyitva: H-P.: 8.30-18.00; Szo.: 8.30-13.00
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TÉLI VÁSÁR!
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Kb., Egressy út 8. Tel.: 06-20/573-1361; 06-48/785-132
H-P.: 8.30–17.00 Szo.: 8.30–12.00

Szuhakálló futballpálya mellett
21 000 Ft/ m3-től
Kalodás tűzifa 11.000 Ft-tól

504625

(1 kaloda: 0,588 m3)

Telefon: 06-30/677-66 55
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GÁZKÉSZÜLÉKEK JAVÍTÁSA,
KARBANTARTÁSA, SZERELÉSE
G A R A N C I Á VA L .
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504621

504798

504561

Rövid határidő, ingyenes kiszállás!
Tel: 06-20/330-89-44
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Nyitva tartás: hétfőtől csütörtökig 8-16 óráig
pénteken
7-15 óráig
Kazincbarcika, Egressy tér 4. fszt.

504571

504631

LAKÁSSZERVIZ

Érd.: 70/456-3337

A zálogház üzemeltetője, a K1 Credit Kft. a MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt.
(székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 98., Cg.: 01-10-046111, cégnyilvántartó bíróság:
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága.) érdekében és annak közvetítőjeként, mint Megbízott jár el.

EDENRED Ajándékkártyát
elfogadunk Bankkártyával,
Egészségbitztosítási és
SZÉP kártya elfogadóhely.

KAZINCBARCIKA FATELEP

TE

Az akció 2019. január 11-től a készlet erejéig érvényes!

(bejentkezés szükséges)

504540
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Orvosi szemvizsgálat
Rendel: Dr. Semsey István
szemész főorvos

505057

Nyugdíjasok figyelem!
2019. áprilisától bútorozott
apartmanok (földszintes), idősek
részére állnak rendelkezésre,
házi gondozással.
Érdeklődni e-mailben:
drheldner@gmail.com

AA-5824795
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ÁGNES OPTIKA
504544

Akác - hárs - repce + propolisz
Korrekt árak,
hívjon bizalommal!
Érd.: 06-48/316-769, 06-30/329-74-34

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

504774

KAZINCBARCIKA ÉS KÖRNYÉKE

504073

ÁLLÁSHIRDETÉSEK
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AZ ELÉRHETŐ LEGTÖBB

2019. január 11.
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Tudta Ön, hogy itt helyben, a Szuperinfó
irodáján keresztül, az ország 54 másik
Szuperinfó lapjába is feladhatja hirdetését?

teherbíró
futárok,

jelentkezését várjuk!

ÁLLÁSHIRDETÉS

Jelentkezni lehet személyesen:
Miskolc, Állomás u. 2. (Ízotthon),
vagy a 30/396-6125 telefonszámon
vagy az info@izotthon.hu-n.

D6]XSHULQIÚRUV]ÉJRVKÉOÚ]DWÉQNHUHV]WâO

az ország bármely pontjára!
INGYENES JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT
és alternatív vitarendezés

BALATONPARTI SZÁLLÓNKBAN

GINOP-5.3.3.-15-2015-00002

INGYENES SZÁLLÁSSAL

245307

KERESÜNK
INGYENES SZÁLLÁSSAL

Kereset: net.170.000-200.000 Ft
Kölcsönzést-közvetítést en. nyilv. sz.: 4376-4./2003.

504733

+36 20 336 38 03

30Ft

*

DIGITÁLIS FOTÓKIDOLGOZÁS
AKÁR 1 ÓRÁN BELÜL

Minden készleten lévő mobiltelefon tok,

505096

- HAGYOMÁNYOS FILMKIDOLGOZÁS
képernyővédő fólia és üvegfólia
- AZONNALI FOTÓNYOMTATÁS
50% kedvezménnyel
- KÉPRŐL - KÉP KÉSZÍTÉS
KAZINCBARCIKA EGRESSY ÚT 48.
- IGAZOLVÁNYKÉP KÉSZÍTÉS
- FÉNYKÉPES AJÁNDÉKTÁRGYAK 0648/412-474 info@photocomp.hu

keres 24 tonnás kamionra.
Export-import fuvarfeladatok
végzésére, (nem uniózás)
új flottával, miskolci telephelyre.

 Elérhetőség:
20/520-8732, 46/505-088

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

06-49/312-251

www.fenyo-panzio.hu

504080

OPERÁTOROKAT

504899

MÁR

Tel.: 06-70/279-1876

AUTÓIPARI partnercégünkhöz

�������������������

NEMZETKÖZI
GÉPKOCSIVEZETŐKET

- Gépi földmunka
- Beton
- Homok, sóder,
föld

megrendelhető!

SZÉKESFEHÉRVÁRRA

Európai Szociális
Alap

A Fly-Trans Kft.

KIEMELT KERESETI
LEHETŐSÉGGEL

504726

+36 20 216 56 10

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

AUTÓMENTÉS
6 tonnáig
0-24 óráig

SZOBAFESTÉS,
MÁZOLÁS

!Fizetési előleg !Havi ajándékcsomag

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

06-20-272-61-18

504074

nettó 180.000 Forint-tól

+ teljesítménybónusz és minőségi bónusz
Fizetési előleg;hazautazás 100%-os támogatása

30/542-42-33

CSOMAGOLÓKAT KERESÜNK
VESZPRÉMBEN
ELÉRHETŐ ÁTLAG KERESET

VESZPRÉMBEN INGYENES

SZÁLLÁSSAL A BALATONPARTON
bér: br. 1000 Ft-1250 Ft/óra

504595

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

504693

Ízotth on

KÖNNYŰ FIZIKAI MUNKA 1 MŰSZAK

504730

Kölcs.-közv. eng. nyilvántartási szám: 4376-4./2003.

keresünk és

245272

503967

Szakácsokat

3

2019. január 11.

Igazi családias szálláshely, finom ételek, olcsó árak a Zsóry mellett
■ A Fenyő - Panzió és Apart-

Grill-Terasz

Százharminc vendég egyidejű fogadására alkalmas a néhány éve teljesen átépített és felújított panzió és az
apartmanház. Mindkét helyen hangulatos kávézó és étterem is működik,
ahol a vendégek választhatnak a magyar és nemzetközi konyha finom ízei,
ételspecialitások, olaszos és magyaros
ételek, és a helyben sütött csaknem
30 féle pizza közül, amelyekhez finom
koktélok és világhírű egri borok ihatók.
Barátságos, közvetlen a személyzet. A
gyermekkel érkező vendégek számára gyerekágy, etetőszék és játszótér is
igénybe vehető. Díjmentes parkolás
az udvarban.
Aki szeretne pár napot pihenéssel,
kikapcsolódással és feltöltődéssel
eltölteni, akkor - és ezt személyes

tapasztalatból mondom - érdemes
felkeresni az egész éves nyitva tartással működő Fenyő-Panzió és
Apartmanházat, valamint a Grill-Terasz
Éttermet. Utóbbi befogadóképessége:
szállás 30 fő, étterem 40 fő, nyári időszakban a kerthelyiség is üzemel. Kétágyas szobák, melyekhez zuhanyzó,
wc, televízió és hűtőszekrény tartozik,
továbbá WiFi -elérhetőség.
Mindazoknak nyugodt szívvel ajánlom
a Fenyő Panziót és a Grill Teraszt, akik
nem a divathóbortoknak szeretnének

man a Zsóry-fürdőtől mindössze 150 méterre található,
egy csendes mellékutcában.

Fenyő Panzió

hódolni, hanem családias, egyszerű,
emberléptékű szálláshelyen (és nem
utolsó sorban pénztárcát kímélő árak
mellett) kívánják eltölteni pihenésre
szánt idejüket.
Áprilistól októberig a vendégek és az
üdülőtelepen tartózkodók az általunk
üzemeltetett kölcsönzőnkben 60 darabos járműparkunkból 2,4,6 személyes
gokartot, bringó-hintót, riksát bérelhetnek - jelentette ki Kovács József
tulajdonos ügyvezető. Körbetekerhetnek a Zsóryn és az 5-km távolságra
levő Mezőkövesdre is bejuthatnak az üdülőtelepet
a várossal összekötő bicikliúton. Járműparkunk minden korosztály igényeit kiszolgálva áll a vendégek
rendelkezésére.
A szállást érkezéskor a
helyszínen készpénzzel vagy Szép Kártyával lehet kiegyenlíteni,

bankkártyával nem, az éttermi fogyasztást viszont igen. Az idegenforgalmi adó kizárólag készpénzzel
fizetendő 18 éves kor felett 350 Ft/
fő/éj.
SZI

GRILL-TERASZ
étterem és szálláshely
Pihenjen a megújult
Zsóry fürdőtől pár percre!
HAT NAPOS KIKAPCSOLÓDÁS

6 nap/5 éjszaka félpanziós ellátással

24.500 Ft/fő

3 nap/2 éjszaka félpanziós ellátással

9.800 Ft/fő

(Az árak az idegenforgalmi adót nem tartalmazzák!)

3400 Mezőkövesd - Zsóryfürdő Fenyő u. 2.
e-mail: info@fenyo-panzio.hu
Tel.: +36-49/312-251, +36-70/6358-702
www.fenyo-panzio.hu

Szépség, egészség

Házi arcápoló pakolások
Normál bőrre

akkor helyezzük az arc érzékeny bőrére,
Szinte minden otthonban található kamillavirág. majd 10-15 perc után langyos vízzel mosKétkanálnyit leforrázva, majd pépesre főzve, kel- suk le a pépet.
lemes bőrnyugtató pakolás lehet a normál bőrűek számára. Természetesen csak ha már kihűlt, Zsíros bőrre
Reszeljünk le egy uborkát (felesleges meghámozni) majd a péphez adjunk néhány
csepp citromot és élesztőt. Ha a masszába
egy kevés lisztet is teszünk, akkor keverhetőbb lesz. Kenjük az arcunkra, majd 15-20
perc múltán dörzsöljük le. Mitesszeres bőr
esetén kifejezetten hatásos. Egy tojássárgáját keverjünk el egy evőkanál olívaolajjal,
majd adjunk hozzá egy teáskanálnyi friss
citromlevet. A tisztító hatású pakolást 30
perc múltán távolítsuk el! Tíz deka túrót alaposan keverjünk össze két evőkanál mézzel
és két evőkanál citromlével. Húsz percig hagyjuk
hatni az arcunkon. Ezeket a pakolásokat hetente
egyszer-kétszer alkalmazhatjuk, ennél gyakrabban
nem javasolt, mert kiszáríthatják a bőrt.

Száraz bőrre

Az uborkát reszeljük le (hámozni nem fontos!),
majd az így kapott péphez keverjünk margarint
vagy étolajat. Fel is szeletelhetjük az uborkát,
majd a szeletekkel beboríthatjuk az arcunkat, de
a leve hatásosabb. Ebből kétkanálnyit keverjünk

össze egy kanál tejföllel, majd a krémes anyagot
vattakorongokkal itassuk fel, s azokkal fedjük be
az arcunkat mintegy fél órára. A meghámozott és
lereszelt uborkát egy evőkanál mézzel is keverhetjük. Az arcunkra kenve fedjük le, majd a pakolást
húsz perc után ásványvízzel mossuk le. Hatékony
szépítőszer a friss gyümölcsökből készült pakolás
is. Ehhez bármilyen gyümölcsöt (narancs, alma,
eper, körte, citrom stb.) turmixoljunk össze, keverjünk hozzá egy kis tejszínt, majd az arcra kenve hagyjuk pihenni. 10-15 perc múltán bő, langyos
vízzel eltávolítható.
forrás: www.vital.hu
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Placido Domingot kíséri a
Miskolci Nemzeti Színház Zenekara!

Élhetőbbé varázsolnák a településüket
■ Több ütemben újult

meg az izsófalvai polgármesteri hivatal.
IZSÓFALVA. A munkálatok
korábban a nyílászárók cseréjével és a homlokzat szigetelésével kezdődtek meg
idén pedig állami és uniós
pénzből a munka tovább
folytatódott – tudtuk meg
Simon Ottótól, Izsófalva
polgármesterétől.
- Korszerűsíthettük az épület fűtésrendszerét és egy
új kondenzációs kazánt is
beszereltük, ezen felül öszszesen 106 napelem került
fel a tetőre – sorolta a településvezető, aki hozzátette, a belső terek rekonstrukcióját saját forrásból
oldották meg.
A járdák felújítása is megkezdődött az észak-borsodi
településen, idén belügyminisztériumi pályázati forrásból kilencszáz méteren

Színházunk zenekara kíséri Placido Domingo dániai
koncertjét Aarhusban, a Musikhusetben. A koncerten
közreműködik Rost Andrea és Camila Titinger, a karmester Eugene Kohn lesz.
Zenekarunk a MÁV Szimfonikus Zenekar helyett ugrik be Placido Domingo január 14-i koncertjére Dániában. Zeneigazgatónk, Cser Ádám számolt be arról, mit is jelent egy ilyen felkérés.
– Ez egy igen ritka lehetőség, a zenekar nagy odaadással készül a koncertre, ahol egy világsztárt kísérhetnek, ami valóban életre szóló élmény lesz – fogalmaz Cser Ádám. Mint mondja,
ez egy olyan zenei adalék és együtt zenélés lesz, amire sokáig fognak emlékezni. – Büszkeséggel tölti el a zenészeket és biztos, hogy a későbbi években is szívesen mesélik majd másoknak – teszi hozzá.
A Zenekar rendkívül nagy megtiszteltetésként fogadta a megkeresést, és már nagy lelkesedéssel várják, hogy színpadra léphessenek január 14-én.

Apró
Ház eladás

Lakáseladás

Kazincbarcika,
Egressy tér 2.
(Mozi mellett)
06-70/315-34-86

Kazincbarcika, Építők út 30. sz.
alatti 2 szobás, 54 m2-es lakásomat ELADNÁM vagy ELCSERÉLNÉM. A lakás átlagos állapotú. Jó
lakóközösség. Iár: 7,65M Ft. Tel.:
06-20/615-2179.

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

Eladó Miskolc belvárosában Soltész
N. K. u., 77 m2-es, gázos 2. emeleti lakás, 2 emeletes épületben. Belsőudvaros, pihenőkertes társasházi lakás. Gépészetileg teljesen felújított, ablakok cserélve műanyag nyílászárókra. Nappali + étkező + konyha egyben, 3 szoba, előszoba, fürdőszoba, külön wc. Ár: 14,99 MFt. Érd.:
06-20/980-6678.

Egressy úton 2+ félszobás,
teljesen felújított, 2. emeleti
azonnal beköltözhető
erkélyes, üres lakás eladó!
Tel.: 06-70/315-34-86
Jókai tér 2. alatt földszinti,
1 nagyszobás, nagykonyhás
37 m2-es közepes állapotú lakás
alkalmi áron eladó!
Tel.: 06-70/315-3486

504619

Mátyás király úton 2 szobás,
nagyerkélyes, átlagos állapotú
lakás eladó!
Tel.: 06-70/315-3486

Miskolc, Gózon Lajos utcán zárt udvarban ELSŐ emeleti, 52 m2-es, 2 külön
nyíló szobás lakás eladó vagy földszintire cserélhető, közös udvar is jó.
Fűtése cserépkályha. Ár: 5,2 M Ft. Tel.:
30/227-2273.
Eladó Miskolcon a Selyemréten 37
m2-es, teljesen felújított, klímás, harmadik emeleti lakás nyugodt környéken. Tel.: +3630/940-8813.

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. Tel.:
06-30/486-3578.

Albérlet

55 m2 LAKÁS bútorozottan
Tiszaújvárosban
számlásan KIADÓ.
Érdeklődni e-mailben:

drheldner@gmail.com
Kazincbarcikán 2 szobás lakás albérletbe kiadó. Érd.: 17 óra után. Tel.:
06-20/993-8629.
Föld, kert

Izbonyóban, zártkerti 225 nöl-es
telek, gyümölcsössel, LAKHATÓ házzal, garázzsal. Víz, villany van. Iár: 2,5M
Ft. Tel.: 06-20/920-3580.
Autó eladás

Eladó SUZUKI SWIFT SEDAN 1,6 GLX
személygépkocsi és egy férfi kerékpár.
Érd.: egész nap a 06-70/529-9742-es
számon.
Eladó megkímélt állapotban, érvényes műszakival, 1.3-as Suzuki Swift GLX személygépkocsi. Tel.:
06-20/233-5104.
Autó vétel

Sérült, totálkáros, hiányos vagy hibás
gépjárművek vétele, 2005-ös évjárattól. Tel.: 06-70/942-4481, 06-20/5065224.

Állat

Vörös TOJÓTYÚK házhoz szállítva 700
Ft/db. Tel.: 06-20/204-2382.
Egyéb eladás

ELADÓ-OLCSÓN! Autóba való Pierre
Cardin babaülés újszerű állapotban,
gyerek számítógép asztal, forgószék, antik tükör (60x80), kihúzhatós kanapé, ágyneműtartó, jó állapotú
porszívó és mikrohullámú sütő. Tel.:
06-20/233-5104.
Egyéb keresés

Gyűjtő keres! Régi matchboxokat, játékokat, távirányítós autókat, lemezjátékokat és autókat, pedálos moszkvicsot.
Érd.: 06-70/418-2086.
Régi vásznakat (zsák, méter), kisebb
fateknőt, zománcozott babakádat,
horgonyzott kádat, kázsmér kendőt,
dunnát vásárolok. Tel.: 06-20/4283455.
T ű z if a

Akciós konyhakész tűzifa 12.500Ft/
m3-től. Cser, tölgy, bükk, akác.
Gyors, megbízható szállítás. Számlával és szállítóval. Tel.: 06-20/9586233,30/262-8733. AA5946453.

Teljes körű temetkezés!
(ügyintézés, temetés)
Állandó ügyelet:
06-30/983-8576
Iroda: Kazincbarcika,
Építők útja 27.
06-30/983-3071
Akciós tűzifa, tölgy, bükk 14E Ft/
m3. Ingyen házhoz szállítás. Kisebb
mennyiséget is szállítunk. Közvetlen
a termelőtől. Tel.: 06-70/327-4629
AA5917945.
Szolgáltatást kínál

Víz-, gáz-, fűtésszerelés, hibaelhárítás, illetve dugulás elhárítás. Gázkészülékek javítása, cseréje garanciával. Tel.: 06-20/628-5085.
Nyílászáró-csere visszajavítással, redőny, ajándék rovarháló-akció! 22 év tapasztalattal. Facebook:
GPNyílászáró. Tel.: 06-70/3331993.
Lakásfelújítás! Teljeskörű munkavégzés, garanciával. Anyagbeszerzésben,
bútormozgatásban segítünk. Hívjon!
Érd.: Deák, 06-30/608-8043.

Régiség, ékszer

Becsüs magas áron vásárol képcsarnoki festményeket, bányászlámpát,
benzin biztonsági lámpát, bányász
fokosokat, felhúzós karórát-zsebórát
és teljes hagyatékot. Tel.: 06-20/2471538.
Gyűjtő, szakképzett műtárgybecsüs magas áron vásárol régiséget,
bútort, festményt, porcelánt, ezüsttárgyakat, hagyatékot. Tel.: 06-46/348436, 06-20/388-7997.

KAZINCBARCIKA

Megjelenik: Kazincbarcika, Sajószentpéter és Edelény környékén minden pénteken
Kiadó: Szuperinfó Média Kft. Ügyvezető igazgató: Fodor István B.-A.-Z. megyei vezető, főszerkesztő: Honfi Gábor
B.-A.-Z. megyei irodavezető: Kovács Katalin Felelős szerkesztő: Rostás Szabolcs; szabolcs.rostas@szuperinfo.hu
Tördelés: Budai Éva Szerkesztőség, hirdetésfelvétel: 3700 Kazincbarcika, Egressy u. 22.
Tel.: 48/512-039, Tel/fax: 48/512-038 E-mail: barcika@szuperinfo.hu www.szuperinfo.hu
Sokszorosító szerv: Inform Média Lapkiadó Kft. 4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 11. Tel.: 52/526-626, fax: 52/526-615
Nyomdavezető: Dubóczki Tibor Terjeszti: Szuperinfó Média Kft. Sokszorosítás ideje: csütörtök
Eng. szám: 163/1426/2011 Megrendelési szám: 2019/02.
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.
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504583

Sajókazán, Palota út 9. sz. alatti, 2 szintes családi ház eladó. Tel.:
06-70/637-2235.
Eladó 4 szobás családi ház Szendrőn.
Csendes környezet. Ár megegyezés
szerint. Érd.: 06-70/935-0404.
Sajószentpéter legjobb részén eladó
egy kétgenerációs, kétszintes, két fürdőszobás, 5 szobás, nagy étkező konyhás, két garázsos, szép kis kertes sorházi családi ház. Ár: 11,9 M Ft. Tel:
+3670/701-2271.

Miskolcon a Szentgyörgy utcában
eladó egy 10. emeleti, igényesen felújított, távhős, 1,5 szobás lakás. A lépcsőház közössége kiváló, tapolcai panorámával. Áprilisi költözéssel. Irányár: 8,3
millió Ft. Tel.: 06-20/436-0079.

505055

Kazincbarcikán eladó a Nagy L. úton,
2. emeleti, 1+fél szobás lakás. Iár:
6,8M Ft. Érd.: 06-70/266-9549.
Kazincbarcikán, az Egressy úton, 1
szobás, nagy konyhás, 35 m2-es, földszinti, gázkonvektoros, teljesen felújított lakás eladó. Irodának, üzletnek is
ideális. Ár: 7,8M Ft. Érd.: 06-70/3349829.
Kazincbarcikán, a Csokonai úton,
1. emeleti, 55 m2-es, 2 szobás lakás
eladó. Tel.: 06-20/264-2527.
Kazincbarcikán, a kórház mellett, 44
m2-es, magasföldszinti, jó állapotban
lévő, 1 nagyszobás, nagy konyhás,
beépített erkélyes, műanyag nyílászárókkal ellátott, redőnyös lakás, jó lakóközösségben, nagyméretű saját pincével eladó. Iár: 4,9M Ft. Tel.: 06-31/3218764.
Kazincbarcikán, az Építők útja 12. sz.
alatt eladó egy felújításra szoruló 51
m2-es, 1+fél szobás, 3. emeleti lakás.
Tégla, gázkonvektoros. Iár: 6,7M Ft.
Érd.: H-P, 8-18-ig a 06-30/828-0183
számon.

újult meg az Izsó Miklós utcán a járda, illetve negyvenkét kapubeállót is kialakítottak – utóbbiakat
már a település magának
finanszírozta.
„Szerények a lehetőségeink, de igyekszünk mindent
megtenni annak érdekében,
hogy Izsófalva egy élhető
település legyen. Ennek jegyében újítottuk fel tavaly
a a szoborkertünket a világháborús emlékművekkel
együtt, jövőre pedig remélem, hogy újranyithatjuk a
2010-es árvízben megsérült Izsó Miklós emlékházunkat is.”
A különösen nagy becsben tartja Izsó Miklós emlékét. A híres szobrászművész tiszteletére 1950-ben
külön belügyminisztériumi
engedéllyel változtatták
nevüket Disznóshorvátról
Izsófalvára.
TÁ
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Lengyel SZÉN

Oktatás

Munkalehetőség!

(6500 kcal, 7% hamutartalom)

folyamatosan kapható!

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

Költöztetést vállalok. Elszállítom
lim-lomját. Akár hétvégén is. Hívjon
bátran! Tel.: 06-70/327-4629.
Állás

Mozgó cukis autóra eladót keresek.
B kategóriás jogosítvány, EÜ. könyv
szükséges. Érd.: személyesen, a Jégvirág Kft-nél.

Elérhetőségeink:
Telefon: 06-70/637-4810, 06-70/440-3518
E-mail: ugyfelszolgalat@humanexistence.hu
Cím: 3526 Miskolc, Arany János tér 1.
Győrbe keresünk szerkezet
lakatosokat, szerszámkészítő
lakatosokat, CO hegesztőket,
CNC gépkezelőket,
autószerelőket, vasúti jármű
szerelőket, mezőgazdasági
gépszerelőket,
villanyszerelőket, kovács
szakmunkásokat, férfi
betanított munkásokat!
Hosszú távú folyamatos
munkavégzésre. Szállás,
utazás biztosítva. Érd.: 8-16-ig.
Tel: 20/440-8355, Nivella Kft.

Nincs munkád vagy váltani szeretnél? Betanított dolgozókat keres
nemzetközi autóipari cég győri
és mosonmagyaróvári munkahelyére. Versenyképes fizetés mellé, cafeteria-t, szállást, munkába
járást, bérelőleget biztosítunk. Érd.:
06-70/415-9020. -JOBmotive Kft.-

(2019. január 14-től január 20-ig)

Oroszlán - Ezen a héten akadályokba ütközik, semmi sem akar
úgy sikerülni, mint azt szeretné.
Fontolóra kellene vennie, hogy
esetleg valamit rosszul csinál, és
ajánlatos lenne változtatnia a szokásain. Egy
kicsit maga alatt lehet, pedig nincs miért
aggódnia, meg fognak oldódni a problémái.
Ha beengedi a változásokat, lassan, minden
rendeződni fog maga körül.
Szűz - Komoly lelki fejlődésen
esik át a héten. Csalódás és
veszteség is érheti, amik miatt
átértékeli a kapcsolatait. Lesznek
olyanok, amik véget érnek, míg
más kapcsolatok megerősödnek. Meg
kell tanulnia megbocsátania magának és
másoknak, és hogy kimutassa a szeretetét.
Nehéz, kissé megterhelő, de értékes leckékkel teli hét elé néz, ami a javára fog válni.
Mérleg - Időszerű lenne, hogy
meghozzon bizonyos döntéseket,
sőt, meg is tegye őket. Győzze le
az Ön előtt álló akadályokat, mert
megteheti. Ne legyen kishitű.
Minél inkább ellenáll vagy próbálja elkerülni, annál rosszabb lesz Különben is, a
napokban végre megláthatja a fényt az
alagút végén, és mindjárt fel is ébred Önben
a remény és bízni kezd egy szebb jövőben.
Skorpió - Ez a hét tökéletes
arra, hogy ápolja a kapcsolatait.
Érdemes lenne többször kimozdulnia és társaságba mennie,
időt szánnia barátaira vagy kollégáira. Sokat segíthetnének Önnek abban,
hogy jobban megbízzon másokban. Továbbá
nem ártana elővennie mindazt, amit korábban halogatott, mert sok dolgot sikeresen
megoldhatna, letudhatná őket.

KULTÚR KUCKÓ - Szemere Bertalan tér 11. Teljes körű szerencsejáték fogadás. Lottózónkban lehetséges mindenféle szerencsejáték fogadása. ÁLLANDÓ AKCIÓK. TÁTRA TEA
és EGRI JUHÁSZ TESTVÉREK borászatának helyi képviselete. 8 tojásos tészták, legolcsóbb sörök, borok,
édességek. Nyitva tartás: H-P: 7:0019:00, Szo.: 7:00-18:00, V.: 8:0018:00. Nézzen be hozzánk!

KAZINCBARCIKA
Munkaügyi Központ
2019. január 16. szerda 9:00 óra

Gépkocsivezetői állás! Pékáru kiszállításához gépkocsivezetőt keresek B
kategóriás jogosítvánnyal. Hátfal-kezelői vizsga előny, de nem feltétel. Fiatal nyugdíjasok jelentkezését is várom.
Hajnali munkakezdés (3,30), önálló munkavégzés, problémamegoldó
képesség. Jelentkezni: +36-30/3880007. M-Ex Transport Kft.

N HOROSZKÓP 3. HÉT
Kos - Jelentős felfedezéseket
tehet önmagával kapcsolatban,
amik segíthetik abban, hogy
javítson az élethelyzetén. Képes
szembenézni a hibáival, ami eddig
akadályozta vagy hátráltatta. Figyeljen arra,
hogy ez a megújulás ne legyen szelektív,
mert azzal nem lesz beljebb, ha nem vesz
tudomást az aktuális problémáiról. A dolgok
nem oldódnak meg maguktól.
Bika - Érdemes lenne kicsit
lazábban állnia a dolgokhoz,
mert túl görcsösen próbál elérni
bizonyos dolgokat. Ne akadjon
ki, ha még nem látja az út végét,
egyelőre örüljön annak, ha az utat látja és
képes rajta haladni. Becsülje meg a kis
lépéseket. Még nem veszített semmit, az,
hogy még nem tart ott, ahol lenni szeretne,
nem a kudarc jele. Legyen türelmesebb!
Ikrek - Akármivel kapcsolatban
is voltak kétségei, azok végre eloszlanak a héten. Több tekintetben is megkapja a bizonyosságot,
amire vágyott. Egyesek még azt is
tudni fogják, min kellene változtatniuk vagy
melyik irányba kellene haladniuk, hogy elérjék céljaikat. Ugyanakkor kiegyensúlyozott
és örömteli napok várnak Önre szeretteinek
köszönhetően.
Rák - Végre úgy érzi, elérhető
közelségbe kerültek álmai,
vágyai. Éppen ezért, még ne
dőljön hátra, hanem szorgalmasan tegyen lépéseket annak
érdekében, hogy célba is érjen. Készen áll
arra, hogy beengedje életébe a változásokat.
Ajánlatos lehet elmélyülnie a spiritualitásban, mert rengeteg erőt adhatna Önnek és
még útmutatással is szolgálhatna.

Vegyes

Toborzási napunk
helyszíne és időpontja:

504700

Győri munkahelyre targoncásokat,
hegesztőket és szalagmunkára férfi
dolgozókat korrekt bérezéssel felveszünk. Szállás ingyenes, utazást térítünk. Tel.: 06-20/949-3036. Gekko
Hungary 2014 Kft.

Társkeresés

Vénusz Társközvetítő. Alapítva: 1986.
Tel.: 06-70/314-3897.

Nyilas - A következő napokban
tudatosan igyekszik mások segítségére lenni, keresi a lehetőségét
annak, hogy jót tegyen másokkal.
De ezt igazán nem kell erőltetni,
csak járjon nyitott füllel és szemmel és
ajánlja fel a segítségét, de ne erőltesse rá
magát másokra. Ugyanakkor álmai megvalósításának vágya is elemi erővel ébred fel
Önben, ne fogja vissza magát!
Bak - Izgalmas hét előtt áll, ami
sok kalandozási lehetőséget ígér.
Új élményekben lesz része és még
akár új barátokra is szert tehet, ha
elfogadja a meghívásokat, amiket
kap vagy ha egymaga kimozdul otthonról.
Egyedül arra figyeljen, hogy mielőtt bármilyen új dologba vágja a fejszéjét, gondolja át,
mi lehet a várható kimenetele, így elkerülheti a meglepetéseket.
Vízöntő - Egész héten nyugodt
lesz. Semmi sem hozhatja ki
békés állapotából. Ez azt is jelenti,
hogy nem túl eseménydús hét elé
néz, így lesz ideje gondolkodni
bizonyos dolgokon és elkezdi észrevenni
maga körül azokat a dolgokat, amik rosszak
és nem működnek, legyen szó a kapcsolatairól vagy a saját hibáiról és készen áll
arra, hogy változtasson ezeken.
Halak - Nem ártana egy alapos önvizsgálat, hogy mit és
miért tesz. Olyan lelki problémák
mozgatják a tetteit, amelyekről
nem hajlandó tudomást venni,
ilyen az önbizalomhiány szülte féltékenység,
irigység. Jól gondolja meg, milyen
tevékenységbe öli az energiát, kerülje az
időpazarló tevékenységeket és koncentráljon önmagára és az életképes célokra.

Gyere és dolgozz Velünk! Autóipari multi keres betanított munkakörbe, biztonsági öv összeszerelő kollégákat sopronkövesdi gyárába, 3
műszakos munkarendbe. A szállás
és a bejárás megoldott. Kiemelkedő
bér mellett, 13. havi fizetést, prémiumot, cafeteria-t, bérelőleget is biztosítunk. Érd.: 06-70/600-9021. JOBmotive Kft.Győri fémipari partnerünkhöz keresünk betanított munkás, géplakatos, CNC-gépkezelő, autószerelő,
villanyszerelő munkakörbe dolgozókat. Amit biztosítunk: versenyképes fizetés, cafeteria, szállás, munkába járás, hazautazási támogatás,
bérelőleg. Érd.: 06-70/415-9021.
-JOBmotive Kft.Boczkó&Boczkó Kft. munkájára igényes munkavállalókat keres, ajkai,
pétfürdői telephelyére bádogos előkészítő munkák műhelyben történő
munkavégzésére, valamint hőszigetelési és fémlemezburkolási munkák
építkezéseken történő munkavégzésére. Pályakezdők jelentkezését
is várjuk. Iskolai előképzettség nem
szükséges. Érdeklődni +36-30/7926377 telefonszámon 8-16 óráig lehet,
illetve a fényképes önéletrajzokat az
iroda@boczko.hu e–mail címre kérnénk megküldeni.
Ausztriai Nightclub hostess munkára keres csinos lányokat 19 éves
kortól, top keresettel. Tel.: 00-43664-599-96-95, 06-30/313-3516.
(Pabian&Partner)

K e g y e l e t i hi r d e t é s e k

Ezúton értesítünk mindenkit, hogy
Kaló István 2018. december 12-én
tragikus hirtelenséggel elhunyt.
Búcsúztatója a kazincbarcikai
temető ravatalozójában lesz 2019.
január 14-én, 11 órától. Kérünk
mindenkit, hogy egy szál virággal
búcsúzzon!

Ha nem kapja a Szuperinfót,
hívja a (80) 442-444-es
telefonszámot!

1681208/58211

Budapesti munkavégzésre keresünk,
csőszerelő, hegesztő, segédmunkás
munkatársakat. Szállás, utazás biztosított. Bér megegyezés szerint. Tel.:
06-20/842-0177. SL-Gépész Kft.

Kézi csomagoló, kiszerelő és gyártó
munkakörbe keresünk új munkatársakat.
Amit kínálunk:
l Határozatlan idejű
munkaszerződés
l Munkába járás
támogatása
l Cafetéria
l Negyedéves bónusz

505115

Festés, csempézés, járólapozás,
gipszkarton- és vízszerelés, parkettázás, garanciával és referenciával.
Tel.: 06-70/556-2067.

Csatlakozz a csapatunkhoz! Nyugat-magyarországi (Győr, Mosonmagyaróvár és Sopron környéki) autóipari és fémipari nagyvállalatok állásajánlataiból válogathatsz (betanított,
lakatos, targoncás, CNC-s, hegesztő,
stb.), ahol kiemelt bérezést, ingyenes szállást, utazást, valamint bérelőleget és hosszú távú munkát
biztosítunk. Érdeklődni 8-20 óráig
a 06-70/639-9920 telefonszámon.
- JOBmotive Kft.-

504136

Telefon: 06-30/415-2428

Tanári végzettséggel általános iskolások korrepetálását, gyermekmegőrzést, vasalást, délutánonként és hétvégén vállalok. Tel.: 06-30/525-6987.
Dajka tanfolyam indul Kazincbarcikán,
részletfizetéssel. Tel.: 06-30/637-4083,
06-20/423-7877, 06-46/321-694. Eng.
sz.: E-000452/2014.

Lapzárta:
szerda 12:00 óra

Minden héten

online is
megtekintheti
újságunkat!

www.szuperinfo.hu

Kazincbarcika
Szuperinfó
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Az Észak-Magyarországban olvashatták

Elkezdték a felkészülést sárga-kékek
■ KAZINCBARCIKA –
Hétfőn elkezdte a téli
felkészülést a Kazincbarcikai SC NB II-es
labdarúgócsapata.

Az új esztendőben hétfőre írta
ki az első találkozást a Gálhidi
György edző vezette szakmai
stáb. A tabellán jelenleg 9. helyen álló együttes – sporttelepének rekonstrukciója miatt – ugyan Putnokon vívja
másodosztályú bajnoki öszszecsapásait, ám a játékosok
és a szakemberek a barcikai,
Akácfa úti létesítményben
találkoztak, hogy elvégezzék
az aznapra kiírt penzumot. Az
első, nagyobb részét, az erőfejlesztést benn a KSK Munkacsarnokban, aztán pedig a
szabadban, műfüvön.
– Az, hogy nagyon korán, már
február 3-án folytatódik a bajnokság, minden csapat, minden kollégám számára komoly
gondot okoz, ugyanis nem
könnyű elérni, hogy elvégezzük a munkát, de a negyedik
hét végére frissek is legyenek
a játékosok – fogalmazott lapunknak Gálhidi György, aki
azon felvetésünkre, hogy hány
új emberrel szeretné frissíteni

a keretet, azt válaszolta, hogy
maximum kettővel. Leginkább
támadó középpályás, vagy középpályások megszerzésében
gondolkodnak.
Korábban már írtunk arról,
hogy az ősszel a gárdában
szerepeltek közül Kovács Olivérnek, illetve Szabó Lukasnak a helyzete bizonytalan a
barcikai jövőjét illetően. A tegnapi évadnyitó foglalkozáson
két helyi utánpótlás-labdarúgó, Takács Tamás és Lajkó
Csanád is végezte a feladatokat, valamint a próbajátékon
lévő debreceni nevelésű védő,
Virág Ákos, aki legutóbb Cegléden futballozott.

Inkább az erősítésre

A klubházban megjelent Kádár Zsolt sportigazgató is, akinél előbb arról érdeklődtünk,
hogy miért nem terveznek be
a felkészülésbe külföldi, melegégövi edzőtábort.
– Ismertek egy ilyen tábor
szakmai előnyei, magam is
vettem már részt ilyenben,
de egyrészt a büdzsénk behatárolt, másrészt a megye
egyik legjobb műfüves pályájával rendelkezünk – nyilatkozta a sportvezető. – A rendelkezésre álló anyagi forrásainkat

Őrzik emléküket

■ Viszoczky Györgynek és Viszoczky Sándornak emléket állítottak.

ORMOSBÁNYA. Fennállásának huszonöt éves évfordulóját
ünnepelte ősszel Ormosbánya
önkormányzata. A jubileumi
ünnepség keretein belül nevezték el a 2017-ben átadott
emlékházat, mellyel a település bányász múltjának kívántak emléket állítani.

- Az emlékház annak idején a
helyiek összefogásával tudott
megvalósulni az Ormosiak Baráti Köre és az Ormosbányai
Megújhodásáért Alapítvány
kezdeményezésére. Sajnos az
alapítvány életében idén nagy
változás volt, ugyanis annak
elnöke és kuratóriumi tagja,
Viszoczky Sándor egy hirtelen betegség következtében,
teljesen váratlanul elhunyt.
Ez úgy ért minket, mint egy
sokk – kezdte Sike Ferencné,
Ormosbánya polgármestere.

sokkal inkább a csapat esetleges további erősítésébe
fektetjük, vagy olyan tárgyi
dolgokba, amelyek hosszú távon hasznosabbak, mint adott
esetben egy tíz napos külföldi
felkészülés.
A sportigazgató szóba hozta
Csákány Csaba technikai vezetőt is, aki öt szezont követően
elköszönt a KBSC-től:
– A klub teljes vezetése nevében szeretném megköszönni
Csákány Csabának azt a munkát, amit az elmúlt fél évtizedben, mint technikai vezető nálunk elvégzett. Ajánlatot
kapott az NB I-es Mezőkövesdtől, és ott folytatja pályafutását. Megérett erre a feladatra, sok sikert kívánunk neki
a továbbiakban. Utódját rövidesen megnevezzük, olyan
emberben gondolkodunk, aki
helyi kötődésű, ismeri az itteni viszonyokat, tisztában van
azzal, hogy miként kell ellátni
egy ilyen pozíciót.

Várják a hazatérést

A keretből az egyik kapus,
Somodi Bence immáron 2,5
szezon óta a KBSC futballistája: 2010 tavaszán fél évadot
húzott le a vegyészvárosban,
míg a jelenleg futó kontraktusa

2017. január 1-je óta tart.
– Kapusszemmel nézve nehéz
volt az idei bajnokság első része – mondta Somodi Bence.
– Sokkal erősebb a csapatunk,
mint tavaly volt, erősebb a védekezésünk is, emiatt kevesebb a dolgom, és pontosan
ez adja a helyzet nehézségét.
Mert lehet, hogy csak egy vagy
két alkalommal kell védeni egy
meccsen, de akkor nem szabad hibázni. A klub most sokkal profibb, mint annak idején,
kilenc éve, sokat fejlődött minden tekintetben, a különböző lehetőségek terén. Készül
az új stadion, a szurkolókkal

együtt már nagyon várjuk a
hazatérést, bár Putnokot elég
jól belaktuk. Szerintem reális elvárás, hogy az első tízben végezzünk, én szeretem,
ha lépésről lépésre haladok
a csapatommal, az első feladat, hogy érjük el minél hamarabb a 45 pontot. Mi, kapusok különkaszt vagyunk,
segítjük egymást Fila Karcsival, Botló Ádám kapusedzővel
kiegészülve egy jó kis trió vagyunk. Csak így működik, ez
az alapja annak, hogy megfelelő teljesítményt hozzak,
hozzunk.
ÉM-MI

Névsorolvasás: Akik az első edzésen részt vettek
Kapusok: Somodi Bence, Fila Károly
Védők: Belényesi Csaba, Fótyik Dominik, Heil Valter, Raul Palmes,
Mikló Roland, Virág Ákos (Cegléd, próbajáték)
Középpályások: Takács Péter, Kiss Bence, Toma György, Sergiu
Oltean, Vajda Roland, Tony Kanalos, Raul Krausz, Gábor Lukács,
Szabó Lukas, Marius Constantinescu, Takács Tamás (Sajóvölgye
Focisuli), Lajkó Csanád (KBSC-Bánhorváti)
Támadók: Olasz Dénes, Tóth László, Lukács Raymond.

Viszoczky Sándort szinte
egész élete az egykori bányásztelepüléshez kötötte,
itt született, nőtt fel, később
hosszú ideig igazgatta a helyi művelődési házat, tizenegy éven keresztül vezette a
Ormosbányai Megújhodásáért
Alapítványt.

Nekik köszönhető

- Édesapja, Viszoczky György
pedig a bányának volt az igazgatója évtizedeken át. Lényegében, ami itt van, az nekik
kettejüknek köszönhető. Éppen ezért döntött úgy a testület és az alapítvány, hogy
méltó módon állítunk emléket nekik: márványtáblát helyeztünk el az emlékház falán,
melyen az apa és a fiú előtt is
tisztelgünk, a ház pedig felvette Viszoczky Sándor nevét – hangsúlyozta a település vezetője.
Az emléktáblát szeptember
elején avatták fel, ekkor volt az
emlékház névadó ceremóniája

is. A település egyébként nagy
hangsúlyt fektet a bányászhagyományok őrzésére, ami
nem csoda, hiszen – mint
azt Sike Ferencné mondta –
Ormosbánya tulajdonképpen
az egész életét, létét a szénbányászatnak köszönheti.
Bár a bánya 1987-ben bezárt,
Ormosbánya ezt követően is
fennmaradt, sőt 1993-tól önálló településként működik.
„Nagyon sok feladatunk van,
sok probléma vár megoldásra,
de ebben sokat segít ebben
nekünk a közmunkaprogram
is. Összesen másfél milliárd
forintot kaptunk a közmunkaprogram keretében, ez azt

hiszem, a megyében is egyedülálló összeg. Ennek keretében utak, járdák, önkormányzati bérlakások újultak meg,
sportpályát építettünk, de a
program keretében cseréltük
ki a rövidesen megújuló községháza tetőszerkezetét.”
A hivatal ugyanis TOP-os forrásból kicserélik a nyílászárókat, szigetelik az épületet,
korszerűsítik a fűtésrendszert.
Napelemeket is telepítenek
majd, a régi tető viszont ezeket nem bírta volna el, a közmunkaprogram keretein belül
viszont ezt is el tudták végezni.
Tajthy Ákos
akos.tajthy@eszak.hu
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2019. január 12. (szombat)
8:00
Egy Füst Alatt – I. Miskolci Mini Street Food Fesztivál
Itt lesz velünk az encsi
Anyukám Mondta
tavaly üzembe helyezett csilivili food
truck-jával, amiből
garantáltan Isteni
ételek találnak majd
gazdára.
Horváth
Zsolti a budapesti
KicsiZso reggeliző
tulaja már 8 órától
szuper meglepi reggelikkel vár Titeket. Kistesónk a Borsod Burger
szintén beparkol a Dérynére, hogy zseni burgerekkel boldogítsa a
nagyérdeműt. A Bodrog Smokernek köszönhetően, e napon végre
megérkezik a szekrény szmókerünk is, így ezúttal brutál BBQ ételekkel várunk majd Titeket! Természetesen szomjazni se fogtok,
hiszen itt lesz Borbély Roli a Gallay Kézműves Pince tulajdonos borásza, aki kiváló borokkal és forralt borral készül és jó szomszédunk
a Déryné Presszó is széles ital palettával vár Mindenkit!
Helyszín: Miskolc, Déryné utca 2.-4.
2019. január 13. (vasárnap)
10:00-17:00 MEGA Játszóház
Gyermekjegy félórára: 800 Ft. Gyermekjegy egy órára: 1500 Ft.
Gyermekjegy két órára, egyszeri belépésre: 2000 Ft.
Kísérőjegy: 600 Ft.
Gyermekjegy korlátlan időre, többszöri belépésre: 3000 Ft.
Helyszín: Kbarcika, Don Bosco Sportközpont, Szent Erzsébet u. 2.
2019. január 15. (kedd)
19:00 DBS Kvíz
DBS Kvízünkre
ebben az évben
is várjuk a 3-6
fős csapatok
jelentkezését!
Első agytornánkra január
15-én kerül
sor, amikor újra
megmozgat-

hatjuk az elménket az izgalmas kérdésekkel. Jelentkezni személyesen, telefonon vagy Facebook oldalunkon lehet a csapat nevével és
létszámával. A belépés díjtalan!
Helyszín: Kbarcika, Don Bosco Sportközpont, Szent Erzsébet u. 2.
2019. január 16. (szerda)
18:30 Világjárók Klubja
- HIMALÁJÁTÓL AZ ÓCEÁNIG 80 nap Indiában
A "HIMALÁJÁTÓL AZ ÓCEÁNIG
- 80 nap Indiában" címet viseli
Világjáró Klubunk januári előadása. Győrfi Máté és Sajó Tamás
élménybeszámolója. A belépés
díjtalan!
Helyszín: Kbarcika, Don Bosco Sportközpont, Szent Erzsébet u. 2.
2019. január 18. (péntek)
18:00 Hungarikum Klub-„Az a csodálatos mangalica”
Mangalicából készült finomságokat kóstolhatunk sorra a DBS-ben
2019. január 18-án.
Jegyek csak elővételben vásárolhatók a helyszínen január 16-ig!
Helyszín: Kbarcika, Don Bosco Sportközpont, Szent Erzsébet u. 2.
14:00 A bükki füvesember Ózdon
- Szabó Gyuri bácsi előadása
A belépés díjtalan.
Helyszín: Ózdi Művelődési Intézmények, Olvasó Színházterem, Gyár út 4.
2019. január 19. (szombat)
10:00 IX. Görömbölyi Forralt Bor és Tepertő Nap

8LRdL]-]LYO^%
6Ta±WÂ®eWP_T8±]VL
L>E@;0=491¦

A Magyar Kultúra Napja alkalmából Pilinszky János, A madár és a
lány című verses balladája nyomán színre vitt zenés, táncos versszínház, az örök vágyakozásról, a beteljesületlen szerelemről szól.
A drámai műben Pilinszky és Babits versei mellett, az LGT Képzelt
riport egy amerikai popfesztiválról című musicaljénak legszebb
betétdalai, valamint Ludovico Einaudi zeneszerző Divenire albumának gyönyörű zongorafutamai kapnak helyet.
Helyszín: Ózdi Művelődési Intézmények, Olvasó Színházterem, Gyár
út 4.
2019. január 26. (szombat)
18:00 VRCK-AICH/DOB
Közép-európai kupa Férfi Röplabda
Helyszín: Kbarcika, Don Bosco Sportközpont, Szent Erzsébet u. 2.
A MIKOR és HOL rovat heti rendszerességgel tájékoztatja Önöket a Kazincbarcikán és környékén megrendezésre kerülő programokról, eseményekről. Ehhez
várjuk a non-profit szervezetek, művelődési házak,
sportegyesületek, alapítványok, stb. jelentkezését.
Amennyiben a jövőben szeretnék tájékoztatni Olvasóinkat a megrendezésre kerülő eseményekről,
kérjük, hogy rövid, de minden lényeges információt
tartalmazó levelüket - akár heti rendszerességgel is a mikorholbarcika@gmail.com e-mail címre küldjék el!
(A programok megjelentetése ingyenes.)

Helyszín: Miskolc-Görömböly, Szolártsik tér.

AKCIÓ!
Vékonyított lencse

-20%

Multifokális
lencse

-40%

I N G YE N E S O R V O S I S Z E M V I Z S G Á L AT *

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

hirdetésfelvételi p

nt!

> 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

KAZINCBARCIKA,
Vasvári tér 1. (Kultúr
Kuckó), Egressy út 43.
(Szinkron Műszaki üzlet)

SAJÓSZENTPÉTER,
Kossuth út 200.
(Puskás Festék
Szaküzlet)

504861
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VhPa^abiÅV^]P[PZd[cX[[TceTP[ÍcaTYÚccÍQT]P[P_Ñ
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2019. január 22. (kedd)
18:00 A madár és a lány-zenés, irodalmi versszínház
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Tel.: 06-30/525-60-91
210x240 cm

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

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

Kazincbarcika

Dojcsák László • 06-30/399-6599

Tel.: 06-30/644-6097

504630

HŰTŐGÉP SZERELŐT
FELVESZÜNK!

504599

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

HŰTŐGÉPSZERVÍZ

504124

504545

504576

Herczeghné Fábián Edit
KAZINCBARCIKA,
Iskola út 3. fszt.
Időpont egyeztetés:
06-30/308-1531
tXXXUFSNFT[FUHZPHZGXIV
tmUPUFSBQFVUB!GSFFNBJMIV

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

505048

(0/4, 0/1, (sárga)

kiszállítás hétvégén is!

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

ARANY
TERMÉSZETGYÓGYÁSZAT

HOMOK
0630/4152428

Flandona Kft.

Boldog Új Évet kíván az

(0/24, 0/16)

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.

504693

SÓDER

504543

";"#-",0,&(:&%*.²3&5&,#&/*43&/%&-)&5Ʈ,

504914

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

210x150 cm

150x150 cm
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