
DUGULÁSELHÁRÍTÁS

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

Akár hétvégén is!
Kazincbarcikán és környékén

504774

KAZINCBARCIKA ÉS KÖRNYÉKE 2019. január 18. XXX/3.

Január 18-25. között 

10%
kedvezmény!

+36-20/399-0656+36-20/399-0656 NYITVA TARTÁS:
Hétfô-Péntek: 8.00-18.00
Szombat: bejelentkezés alapjánKazincbarcika, Babits út 7.

ÁLLÁSLEHETŐSÉG!

DUGULÁS-
ELHÁRÍTÁSBAN 

JÁRTAS 
munkatársat 

keres 
kazincbarcikai 
munkahelyre!

06-30/260-3770

A HAUFF-TECHNIK Hungária Kft. MASSZŐR
Elérhető 

áron frissítő  
masszázst 

vállal.
Andi: 06-20/439-6355

acél biztonsági 
ajtó akció!

Biztonság, garancia 
a legjobb áron!
Díjtalan felmérés, 

árajánlat rövid határidővel.

89.000 Ft

Redőny, szúnyogháló szerelése - javítása.

Hi-Sec biztonsági ajtó javítása, zárcseréje.

Ombódi Béla 06-20/325-3257

MŰANYAG, FA ÉS FÉM
NYÍLÁSZÁRÓK, GARÁZSKAPUK,

ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA
FORGALMAZÁSA.

Német  
alapanyagokból 
Magyarországon  

gyártott  
műanyag nyílászárók  

kedvező áron
KB, Mátyás k. út 22.

(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

FESTÉK-HÁZTARTÁSI BOLT 
VAKOLAT ÉS

HŐSZIGETELŐ KÖZPONT 
TAPÉTA, HUNGAROCELL

SZAKÜZLET

PUSKÁS JÁNOSNÉ

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.

MEZŐGAZDASÁGI 
ÉS KERTÉSZ ÁRUHÁZ

Nyugdíjasok �gyelem!
2019. áprilisától  bútorozott

apartmanok (földszintes), idősek 
részére állnak rendelkezésre,

házi gondozással.  
Érdeklődni e-mailben:

drheldner@gmail.com

KAZINCBARCIKA FATELEP
Szuhakálló futballpálya mellett

21 000 Ft/ m3-től

Telefon: 06-30/677-66 55

Kalodás tűzifa 11.000 Ft-tól
(1 kaloda: 0,588 m3) AA
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GÁZKÉSZÜLÉKEK JAVÍTÁSA, 
KARBANTARTÁSA, SZERELÉSE 
GARANCIÁVAL .
Rövid határidő, ingyenes kiszállás!
Tel: 06-20/330-89-44

ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE
Egyeztetés alapján, ha szükséges 1-2 napos határidővel!

Katona Gréta energetikai tanúsító mérnök 
katonagreta.energetika@gmail.com  

+36 20 236 7400

MEGBÍZHATÓSÁG  
KEDVEZŐ  

ÁRON!

Hétköznapokon 8-19 óra között,  
szombaton  9-14 óra között  
vagyok elérhető telefonon!

ÁGNES OPTIKA
Orvosi szemvizsgálat 

(bejentkezés szükséges)  
Rendel: Dr. Semsey István 

szemész főorvos 

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

EDENRED Ajándékkártyát 
elfogadunk Bankkártyával, 
Egészségbitztosítási és 
SZÉP kártya elfogadóhely.

ÁLLÁST KERES? VÁLTANI SZERETNE?
A WORK FORCE SEGÍT!

Új, nyitott pozíció a környék egyik legjobban �zető munkahelyén! 
Pályakezdők és kismamák jelentkezését is várjuk!

OPERÁTOR
Kollégákat keresünk Ózdra!

Versenyképes bérezés (akár havi nettó 200.000 Ft)  
béren kívüli juttatások, 

előrelépési lehetőség és céges buszjárat! 

Ne hagyja ki a lehetőséget! JELENTKEZZEN MOST!

Bővebb információ:
+36 20/269 96 83

munka720259@workforce-kolcsonzes.hrszoftver.hu
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Tudta Ön, hogy itt helyben, a Szuperinfó 
irodáján keresztül, az ország 54 másik 

Szuperinfó lapjába is feladhatja hirdetését?

ÁLLÁSHIRDETÉS 
 

az ország bármely pontjára!

Szuperinfó lapjába is feladhatja hirdetését?

ÁLLÁSHIRDETÉSÁLLÁSHIRDETÉS

Szuperinfó lapjába is feladhatja hirdetését?

ÁLLÁSHIRDETÉSÁLLÁSHIRDETÉS
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SZÉKESFEHÉRVÁRI MUNKA
INGYENES SZÁLLÁSSAL

KÉT ÁGYAS ELHELYEZÉSSEL
OPERÁTOR:06/20/3363803
Kereset: nettó 170-200.000 Ft
FIZETÉSI ELŐLEG és INGYENES LEUTAZÁS

24
87

67

belföldi és nemzetközi
gépjárművezetői

munkakörbe
szikszói telephellyel.

tehergépkocsivezető  
munkakörbe,

miskolci
munkavégzéssel.

Elvárás:
 C+E kategóriás 

jogosítvány
 GKI kártya

Elvárás:
 C+E kategóriás 

jogosítvány
 GKI kártya

 telephelyen belüli 
(áttárolás) 

munkavégzésre
miskolci telephellyel.

Jelentkezés, további információ: +36 20 666 5304 x hr@bhstrans.hu

Elvárás:
C kat. jogosítvány,
emelőhátfal vizsga

Munkavégzés jellege:
Áruterítés B.-A.-Z. megyében

A BHS Trans Kft. felvételt hirdet: 

Szakács, 
recepciós, 

online 
marketinges
munkatársat keres

teljes munkaidőben
 a szilvásváradi 

La Contessa 
Kastélyhotel. 

H H H H

Fényképes önéletrajzot 
az info@lacontessa.hu

e-mail címre várjuk.

MEZŐKÖVESD GYÓGYFÜRDŐN

06-49/312-251
www.fenyo-panzio.hu 

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

Az NHSZ Miskolc Kft. 
gépjárművezetőket keres

Feltétel:  l C+E kategóriás 
vezetői engedély l GKI kártya

Előny: l ADR vizsga l  Nehézgépkezelői
végzettség (OKJ: 32 582 02), l 1-2 éves 
hasonló területen szerzett tapasztalat

Kiszámítható, folyamatos munkavégzés
Szükség esetén képzés. Szabad hétvége.

Egyéb juttatások. Jelentkezéseket a 
kontener.miskolc@nhsz.hu 

e-mail címre várjuk szakmai önéletrajzzal.

A PM-Energo miskolci székhelyű épületgépész 
kivitelező Kft. versenyképes jövedelmet 

kínálva, hosszútávra keres tapasztalt  
épületgépész mérnök munkatársat.

Jelentkezés fényképes önéletrajzzal: 
ujmunkatars. miskolc@gmail.com

Mobil: +36-20/360-2126

503967

505979

506007

506269
505575

505979

506136

504080
505910

505635
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Az Extraligával folytatódik a bajnokság, 
két-háromnaponta lesznek meccsek

Véget ért a karácso- ■
nyi szünet – már akinek 
volt – a Vegyész RC Ka-
zincbarcika játékosai 
számára, hétfőtől a fel-
nőtt keret már teljes 
létszámmal készül a 
zsúfoltnak ígérkező 
“második etapra”. 
A VRCK keretének válogatott 
tagjai – Blázsovics Péter, Du-
dás Tamás, Gebhardt Áron, Ju-
hász Péter, Vlado Milev, Né-
meth Szabolcs és Szabó Dávid 
– számára valóban csak né-
hány nap pihenő volt beik-
tatva, hiszen januárban két 
Európa-bajnoki selejtezőt is 
játszott a magyar, illetve a ma-
cedón válogatott. Egészsége-
sen, de fáradtan tértek vissza 
klubcsapataikhoz a játékosok, 
akik még nincsenek százszá-
zalékos állapotban. Nem úgy 
az itthon maradtak. Marek 
Kardos vezetőedző rendkívül 
elégedett volt a válogatott-
ba ezúttal be nem került röp-
labdázóival, akik elmondása 

szerint már most készen áll-
nak a folytatásra.
Árva Milán és Gebhardt Nor-
bert a múlt hétvégén játszot-
tak is felkészülési mérkőzése-
ket, a junior csapattal utaztak 
el Nagyrőcére. A vegyes ösz-
szetételű együttes ugyan ki-
kapott a Revúcától (2-1) és a 
Humenétől (3-0) is, szégyen-
keznie azonban nem kel-
lett, mert mind a hat szett-
ben versenyben volt. Árva és 
Gebhardt biztatóan mozogtak, 
jól nyitottak, és talán a folyta-
tásban szüksége is lesz rájuk 
Kardosnak, amíg a válogatot-
tak nem pihenik ki magukat. 
Emellett pedig fél szemmel a 
junior csapatban szereplők tel-
jesítményét is figyelemmel kö-
veti a szlovák szakember.
Szeptember 30-a és december 
16-a között 23 tétmeccset ját-
szott le a Vegyész, átlagosan 
valamivel több mint három-
naponta mérkőzése volt. Ez 
az arány a február 10-ig tartó 
időszakig csökkenni fog, ekkor 
már nem egészen háromna-
ponta lesz egy meccs. A sort 

a DEAC elleni, idegenbeli Ext-
raliga-összecsapás nyitja ja-
nuár 19-én. Az Extraligába az 
a hat csapat jutott be, ame-
lyek csoportjaikban az első 
három helyen zártak. A deb-
receniek a harmadikok lettek 

a Kecskeméti RC és a Fino Ka-
posvár mögött a B jelű hatos-
ban, míg a VRCK egyedüliként 
végzett veretlenül az élen, 
csoportjából még az LV Sport 
Pénzügyőr SE és a MAFC-BME 
jutott tovább.

Január 20-án lesz egy átmoz-
gató edzése a csapatnak, de 
21-én, hétfő este már a Pénz-
ügyőr vendége lesz a Magyar 
Kupa elődöntőjének első mér-
kőzésén. Aztán megint csak 
két nap telik el, és már a szlo-
vén Calcit Kamnik következik 
a sorban, idegenben. A Közép-
európai Kupában (MEVZA) is 
versenyben van még a négyes 
döntőbe kerülésért a Vegyész, 
így a nemzetközi sorozatban 
is szeretne még meglepeté-
seket okozni. Január 26-án 
ismét MEVZA-meccs lesz, 
ezúttal a Don Bosco Sport-
központban, méghozzá a 
címvédő Posojilnica Aich/
Dobbal szemben. Aztán MK-
visszavágó 29-én a DBS-ben, 
majd újabb utazás, Ausztriá-
ba (február 1., UR Waldviertel, 
MEVZA), hogy február 5-én a 
Bajnokok Ligája-főtáblás ACH 
Volley Ljubljana ellen zárja a 
MEVZA alapszakaszát együt-
tesünk. A nagy rohanás végére 
a pontot egy Pénzügyőr elleni 
rangadó teszi.

Fotó: vrck.hu/archív

December közepén  ■
elkezdődött a Kazinc-
barcikai Sportközpont 
Tornacsarnoka – közis-
mertebb néven az Irinyi 
tornacsarnok – re-
konstrukciója, amely 
előreláthatólag január 
végéig zárva tart. 
A hathetes beruházás során a 
küzdőtér, a lelátó és vizes blok-
kok teljes felújítására kerül sor. 
Az összesen 40 millió Ft-os 
TAO-forrásból megvalósuló 
beruházás 30%-os önrészét 

– 14 millió forint biztosítását 
– Kazincbarcika Város Önkor-
mányzata vállalta.
– A tornacsarnok egy korábbi 
pályázati forrásnak köszönhe-
tően kívülről már megújult, de 
a belső tér rekonstrukciójára 
akkor nem maradt forrás. Ki-
használva a lehetőséget az ön-
kormányzat jelentős támoga-
tást biztosított, hogy belülről 
is helyreállítsák az épületet. 
A felújítás során a küzdőtér 
teljesen megújul majd: a par-
ketta, a palánkok és a lelátó is 
vadonatúj lesz. Az körülbelül 
250 fős emelvény barcikai kék-

sárga színt kap – árulta el a be-
ruházás részleteit Szitka Péter 
polgármester. A küzdőtér új-
ra festése mellett megújul a 
villamos rendszer, az ütközők 
és a vizes blokkok is, valamint 
az öltözők falait is felfrissítik. 
A csarnokban egy új, modern 
eredményjelzőn követhetik 
a meccsek eredményeit a 

szurkolók.
– Az épület alapvető funkciója 
megmarad, elsősorban kosa-
ras csarnok lesz, de a felújí-
tás után, a korszerű körül-
mények között a az eddig ott 
edző csapatok is folytathat-
ják munkájukat – mondta el a 
városvezető.
A munkálatok a parketta teljes 

cseréjével kezdődnek, ugyanis 
így a betonozás száradási ide-
je pont a karácsonyi időszakra 
esett. A felújítás végére a le-
látó is biztonságosabbá válik: 
csúszásmentes padlót helyez-
nek el, valamint a lépcsők ma-
gassága is változni fog.

Forrás: kolorline.hu
Fotók: Zele Tímea

Megújul az Irinyi tornacsarnok
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H á z  e l a d á s

sajókazán, Rákóczi úton 3 szobás 
családi ház eladó. Ár: 3,5M Ft. Érd.: 
06-30/356-2801.
sajókazán, Palota út 9. sz. alat-
ti, 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.

l a k á s e l a d á s

kazincbarcikán, Kazinczy téren 2 
szobás, földszinti lakás eladó. Iár: 
12,8M Ft. Tel.: 06-30/393-3106.

kazincbarcikán, az Egressy úton, 
1 szobás, nagy konyhás, 35 m2-es, 
földszinti, gázkonvektoros, telje-
sen felújított lakás eladó. Irodának, 
üzletnek is ideális. Ár: 7,8M Ft. Érd.: 
06-70/334-9829.
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 nyílás-
zárókkal ellátott, redőnyös lakás, jó 
lakóközösségben, nagyméretű saját 
pincével eladó. Iár: 4,9M Ft. Tel.: 
06-31/321-8764.

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

eladó Miskolc belvárosában Soltész 
N. K. u., 77 m2-es, gázos 2. emele-
ti lakás, 2 emeletes épületben. Bel-
sőudvaros, pihenőkertes társashá-
zi lakás. Gépészetileg teljesen fel-
újított, ablakok cserélve műanyag 
nyílászárókra. Nappali + étkező + 
konyha egyben, 3 szoba, előszoba, 
fürdőszoba, külön wc. Ár: 14,9 MFt 
Érd.: 06-20/980-6678.

a l b é r l e t

kazincbarcikán, kertes társasház-
ban bútorozott albérlet kerthasz-
nálattal kiadó! 70.000 Ft/hó. Csak 
hosszútávra, leinformálható bérlők-
nek! 2 havi kaució szükséges! Érd.: 
06-30/697-4045.

I n g a t l a n

erdőt, legelőt, zártkertet vásárolok. 
Tel.: 06-70/555-1262.

budapesti lakást vásárolnék sür-
gősen saját részre, készpénz-
ért azonnal! Magánszemély! Tel.: 
06-20/911-1411.

g a r á z s

eladó vagy kiadó garázst keresek a 
Derkovits téren vagy a Mátyás kirá-
lyon. Tel.: +36-30/413-5006.
garázs kiadó a 26-os út mellett, 
Tescoval szemben. Érd.: 06-48/316-
242. 

J á r m ű  k e r e s é s

személyautót vásárolok 1 Millió 
forintig. Tel.: 06-70/532-2021.

J á r m ű  e l a d á s

eladó megkímélt állapotban, érvé-
nyes műszakival, 1.3-as Suzuki 
Swift GLX személygépkocsi. Tel.: 
06-20/233-5104.

m o t o r k e r é k p á r

sImson S51B megkímélt motor-
kerékpárt vásárolnék saját részre. 
Tel.: 06-70/234-0001.

r é g I s é g ,  é k s z e r

becsüs magas áron vásárol kép-
csarnoki festményeket, bányász-
lámpát, benzin biztonsági lámpát, 
bányász fokosokat, felhúzós kar-
órát-zsebórát és teljes hagyatékot. 
Tel.: 06-20/247-1538.

antik bútort, porcelánt, festményt, 
pipát, játékot, könyvet, vásznat, 
ezüstöt, órát, fegyvert, érmét, 
katonai-népi-egyházi tárgyat, teljes 
hagyatékot vásárolok korrekt áron. 
Kérem, hívjon bizalommal! Ingye-
nes kiszállás, becsületes érték-
becslés. Tel.: 06-30/486-3578.

gyűjtő, szakképzett műtárgybe-
csüs magas áron vásárol régi-
séget, bútort, festményt, porce-
lánt, ezüsttárgyakat, hagyatékot. 
Tel.: 06-46/348-436, 06-20/388-
7997.

e g y é b  e l a d á s

eladÓ-olCsÓn! Autóba való Pierre 
Cardin babaülés újszerű állapotban, 
gyerek számítógép asztal, forgó-
szék, antik tükör (60x80), kihúzha-
tós kanapé, nagyméretű rekamié, 
ágyneműtartó, jó állapotú porszívó 
és mikrohullámú sütő, madárkalit-
ka. Tel.: 06-20/233-5104.

t ű z I f a

akác, tölgy, hasított tűzifa számlá-
val 15E Ft/m3. Szállítás akár hét-
végén is. Tel.: 06-20/623-9069. 
AA5917956.

akciós tűzifa, tölgy, bükk 14E Ft/
m3. Ingyen házhoz szállítás. Kisebb 
mennyiséget is szállítunk. Közvet-
len a termelőtől. Tel.: 06-70/327-
4629. AA5917945.

minőségi szén. Dió, kocka, dara-
bos: 2000Ft/q-tól. Méteres, kony-
hakész, kalodás tűzifa 13E Ft/
m3-től. Azonnali szállítással. Tel.: 
06-70/630-9770. AA3452281

á l l a t

160-200 kg-os hízók Kazincbarcikán 
eladók. Tel.: 06-20/770-5972.

s z o l g á l t a t á s t  k í n á l

Víz- fűtésszerelés, fürdőszoba fel-
újítás, hiba- illetve dugulás elhárí-
tás. Gázkészülékek szerelése, javí-
tása garanciával. Tel.: 06-20/628-
5085.

nyílászáró-csere visszajavítás-
sal, redőny, ajándék rovarháló-ak-
ció! 22 év tapasztalattal. Facebook: 
GPNyílászáró. Tel.: 06-70/333-
1993.

festés, csempézés, járólapozás, 
gipszkarton- és vízszerelés, par-
kettázás, garanciával és referenci-
ával. Tel.: 06-70/556-2067.

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

á l l á s t  k í n á l

ausztriába azonnali kezdéssel C 
kategóriás jogosítvánnyal, Sofőr kár-
tyával és német nyelvtudással rendel-
kező sofőröket keresünk. Két heten-
te fizetés, nettó 2200 euró/hó. Metal-
Work Quality Kft. 06-70/387-9084.

budapesti munkavégzésre kere-
sünk, csőszerelő, hegesztő, segéd-
munkás munkatársakat. Szállás, 
utazás biztosított. Bér megegye-
zés szerint. Tel.: 06-20/842-0177. 
SL-Gépész Kft.

Kos - Mostanában gyakran gondol 
a jövőre és úgy érzi, ideje lenne 
bizonyos dolgokon változtatnia. 
Ha így látja jónak, akkor tegye, de 
kis lépésekben, semmit se kap-

kodjon el. Érdemes lenne több időt szánnia 
az egészsége megóvására, az étkezésre, 
illetve sportolnia sem ártana, különben 
lebetegedhet. Ne csak az anyagi helyzetére 
gondoljon a jövővel kapcsolatban.

Bika - Mostanában kissé feszült 
és türelmetlen a szeretteivel. 
Valóban jobban megtalálják Önt, 
és a segítségét, tanácsát kérik, 
de az is igaz, hogy máskor több 

türelemmel áll hozzájuk. Ha soknak érzi 
őket, közölje velük finoman, azt is, ha éppen 
Ön küzd lelki problémákkal, és ne várja, 
hogy észreveszik maguktól, vagy felhagynak 
az Ön zaklatásával.

Ikrek - A héten másoknak, de ma-
gának is megmutathatja, mennyit 
változott. Érettebben, bölcseb-
ben kezel bizonyos dolgokat és 
egészen máshogy reagál egyes 

dolgokra, amik korábban kétségbeesés-
sel vagy bosszúsággal töltötték volna el. 
Mindeközben valaki a környezetében párt-
fogóként, támogatóként lép fel, érdemes 
lenne elfogadnia a segítségét.

Rák - Jelentős változások várnak 
Önre már a következő napok-
ban is. Bizonyos területeken 
lehetőséget kap arra, hogy 
újrakezdje a dolgokat és megmu-

tassa, mire képes és bizonyíthasson. Ehhez 
fontos lenne, hogy elengedje a múltját, ami 
hátráltatja a fejlődésben. Tegyen rendet 
a lelkében és talán a környezetében sem 
ártana megelőlegezni egy lomtalanítást. 

Oroszlán - Tökéletes ez a hét 
arra, hogy megoldja a régóta 
húzódó gondjait és megoldásokat 
találjon rájuk. Ugyanez igaz a 
kapcsolataira is, amelyek esetén 

lehetősége lesz arra, hogy rendet tegyen. 
Ha ingatlan vásárlásán vagy eladásán töri 
a fejét, legyen óvatos, ne állapodjon meg az 
első kínálkozó alkalomnál, érdemes várnia 
és teljesen felmérnie a lehetőségeit.

Szűz - Előszeretettel lovagol 
a sérelmein, imádja azokat 
hangoztatni, felhánytorgatni 
szeretteinek. Amíg nem képes 
megbocsátani, ne várja, hogy 

javulni fog a kapcsolatuk. Viszont jó eséllyel  
elüldözheti magától szeretteit. Azt pedig ne 
várja, hogy barátai mindenben támogassák, 
és csendben bólogassanak minden vad 
ötletére vagy látványos rossz döntésére. 

Mérleg - Az akadályok és kisebb 
kudarcok, amikkel a héten 
találkozik, mind-mind lehúzzák, 
elveszik a kedvét, pedig nem kel-
lene. Akármilyen nehéz is, most 

kellene igazán küzdenie. De ha úgy érzi, 
nem megy, legalább ne is meneküljön a 
kudarcok elől, hanem nézzen szembe velük, 
mert értékes leckék ezek az Ön számára, 
amikért később még hálás lesz.

Skorpió - Túlhajszolja magát és 
már most vészjelzéseket ad le az 
egészsége. Nem ártana vissza-
vennie a tempóból és több figyel-
met fordítania arra, hogy testben 

és lélekben egyaránt megerősítse magát. 
Ráadásul most az anyagi helyzete miatt is 
nyugtalan. De semmi oka az idegeskedésre, 
minden kellemetlenség csupán átmeneti, 
minden pozitív irányba fog fordulni.

Nyilas - Azok a tervei, amik 
idáig nem akartak megvalósulni 
vagy valamilyen okból kifolyólag 
akadályoztatva voltak Ön előtt, 
végre elérhetővé válnak. Ennek 

fényében önbizalma is szép lassan helyreáll 
és ismét képes lesz bízni magában és a 
képességeiben, egyáltalán abban, hogy jó 
dolgok is érhetik Önt, így már a napokban 
pozitív fordulatokkal számolhat.

Bak - Csak úgy árad maga 
felé a szeretet. Szerettei, barátai 
jótékony hatással vannak az 
önbizalmára és pozitív hatás-
sal vannak a lelki egészségére. 

Nemcsak meghallgatják, de jó tanácsokkal 
is ellátják és segítik Önt a mindennapok-
ban. Azok, akik valamilyen betegséggel 
küzdenek, rövidesen fellélegezhetnek, mert 
számottevő javulást tapasztalhatnak meg. 

Vízöntő - Ne legyen link, hogy 
a problémáit a szőnyeg alá 
söpri vagy félbehagyja azokat a 
dolgokat, amik éppen nem men-
nek, nincs benne szerencséje. 

Jobban teszi, ha küzd, megoldásokat keres, 
akár segítséget kér, de semmit se adjon 
fel vagy hanyagoljon, mert csak egy kis 
bukkanó választja el a sikertől. Igyekezzen 
bölcsen beosztani az erejét.

Halak - Nem ártana újragon-
dolnia egy-két tervét, legalábbis 
a kivitelezését. Próbáljon meg 
kis lépésekben haladni, ha céljai 
eléréséről van szó és ne essen 

kétségbe, ha még nem látja az alagút végét. 
Legyen türelemmel és csak a célra koncent-
ráljon, hogy képes legyen tanulni, javítani 
azon, amit esetleg nem jól csinál. Érdemes 
megfogadnia a bölcsek tanácsát.

 HOROSZKÓP 4. HÉT       (2019. január 21-től január 27-ig)

KAZINCBARCIKA
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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: 2019/03.

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. 

Apró

Ha keretes hirdetést szeretne
feladni, keresse munkatársunkat 
a lenti elérhetőségek bármelyikén!

Rostás Szabolcs

Szuperinfó Média Kft.
3700 Kazincbarcika, Egressy Béni út 22.

0620/238-52-88
 szabolcs.rostas@szuperinfo.hu 

Médiareferens

Minden héten 

online is 
megtekintheti 

újságunkat!

www.szuperinfo.hu

Kazincbarcika 
Szuperinfó

AUTÓMENTÉS
6 tonnáig
0-24 óráig

30/542-42-33

- Gépi földmunka
- Beton
- Homok, sóder,
  föld

Kazincbarcika, 
Egressy tér 2.  

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

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

Mátyás király úton 2 szobás, 
nagyerkélyes, átlagos állapotú 

lakás eladó!
Tel.: 06-70/315-3486

Kazincbarcikán a Herbolyai úton
140 m2-es, 3 szobás  
+ nappalis családi ház 
kedvező áron ELADÓ! 
Telefon: 06-70/586-7155

Független, 
korrekt 

értékbecslés 
3 munkanap 

alatt!

Kazincbarcika, 
Egressy út 30/A.
06-30/2896-165

A PM-Energo miskolci székhelyű épületgépész 
kivitelező Kft. keres hosszú távra

kőműves, festő 
munkatársakat versenyképes jövedelmet kínálva. 

Jelentkezés fényképes önéletrajzzal: 
ujmunkatars. miskolc@gmail.com

Mobil: +36-20/360-2126

505938

505922
505959

504564

505624
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Ózdi telephelyű építőipari cég 
műszaki előkészítő és építész-
mérnök kollégát keres. Érd.: 
06-70/324-7020. Magas és Mély 
Vasbeton Kft.

mozgó cukis autóra eladót keresek. 
B kategóriás jogosítvány, EÜ. könyv 
szükséges. Érd.: személyesen, a Jég-
virág Kft-nél.

Csatlakozz a csapatunkhoz! Nyu-
gat-magyarországi (Győr, Moson-
magyaróvár és Sopron környé-
ki) autóipari és fémipari nagyvál-
lalatok állásajánlataiból válogat-
hatsz (betanított, lakatos, targon-
cás, CNC-s, hegesztő, stb.), ahol 
kiemelt bérezést, ingyenes szál-
lást, utazást, valamint bérelőle-
get és hosszú távú munkát biz-
tosítunk. Érdeklődni 8-20 óráig a 
06-70/639-9920 telefonszámon - 
JOBmotive Kft.-

győri fémipari partnerünkhöz kere-
sünk betanított munkás, géplaka-
tos, CNC-gépkezelő, autószerelő, 
villanyszerelő munkakörbe dolgo-
zókat. Amit biztosítunk: verseny-
képes fizetés, cafeteria, szállás, 
munkába járás, hazautazási támo-
gatás, bérelőleg. Érd.: 06-70/415-
9021 -JOBmotive Kft.-

boczkó&boczkó Kft. munkájá-
ra igényes munkavállalókat keres, 
ajkai, pétfürdői telephelyére bádo-
gos előkészítő munkák műhelyben 
történő munkavégzésére, valamint 
hőszigetelési és fémlemezburkolási 
munkák építkezéseken történő mun-
kavégzésére. Pályakezdők jelentke-
zését is várjuk. Iskolai előképzett-
ség nem szükséges. Érdeklődni 
+36-30/792-6377 telefonszámon 
8-16 óráig lehet, illetve a fényképes 
önéletrajzokat az iroda@boczko.hu 
e–mail címre kérnénk megküldeni.

gyere és dolgozz Velünk! Autóipa-
ri multi keres betanított munkakör-
be, biztonsági öv összeszerelő kol-
légákat sopronkövesdi gyárába, 3 
műszakos munkarendbe. A szállás 
és a bejárás megoldott. Kiemelkedő 
bér mellett, 13. havi fizetést, pré-
miumot, cafeteria-t, bérelőleget is 
biztosítunk. Érd.: 06-70/600-9021 
- JOBmotive Kft.-

nincs munkád vagy váltani sze-
retnél? Betanított dolgozókat keres 
nemzetközi autóipari cég győri 
és mosonmagyaróvári munkahe-
lyére. Versenyképes fizetés mel-
lé, cafeteria-t, szállást, munkába 
járást, bérelőleget biztosítunk. Érd.: 
06-70/415-9020 -JOBmotive Kft.-

ausztriai Nightclub hostess mun-
kára keres csinos lányokat 19 éves 
kortól, top keresettel. Tel.: 00-43-
664-599-96-95, 06-30/313-3516. 
(Pabian&Partner)

kecskemét környéki fémipari nagy-
vállalathoz keresünk betanított dol-
gozót, valamint: végzettség nélküli, 
gyakorlattal rendelkező hegesztőt, 
lakatost, CNC gépkezelőt, lézergép-
kezelőt, présgépkezelőt és epoxi 
kabinost kiemelt bérezéssel. Szál-
lást, utazást biztosítunk. Érdeklődni 
8-16 óra között: 06-70/940-2562. 
-JOBmotive Kft.-

gépkocsivezetői állás! Pékáru kiszál-
lításához gépkocsivezetőt keresek B 
kategóriás jogosítvánnyal. Hátfal-ke-
zelői vizsga előny, de nem feltétel. Fia-
tal nyugdíjasok jelentkezését is várom. 
Hajnali munkakezdés (3,30), önál-
ló munkavégzés, problémamegoldó 
képesség. Jelentkezni: +36-30/388-
0007. M-Ex Transport Kft.

á l l á s t  k e r e s
b, C, D, E kategóriás jogosítvány PÁV 
GKI vizsgákkal munkát keresek. Tel.: 
06-20/982-2601.

o k t a t á s
dajka tanfolyam indul Kazincbarcikán 
részletfizetéssel. Tel.: 06-30/637-
4083, 06-20/423-7877, 06-46/321-
694. Eng. sz.: E-000452/2014.

s z a b a d I d ő ,  ü d ü l é s
Hajdúszoboszlói üdülés 18.500 Ft/
fő/6 éj vacsorával, 22.500 Ft/fő/7 éj 
félpanzióval. www.frankvendeghaz.
hu Tel.: 06-30/944-9398, 06-30/977-
6495.

V e g y e s

kUltÚr KUCKÓ - Szemere Bertalan 
tér 11. Teljes körű szerencsejáték 
fogadás. Lottózónkban lehetséges 
mindenféle szerencsejáték fogadá-
sa. ÁLLANDÓ AKCIÓK. TÁTRA TEA 
és EGRI JUHÁSZ TESTVÉREK borá-
szatának helyi képviselete. 8 tojásos 
tészták, legolcsóbb sörök, borok, 
édességek. Nyitva tartás: H-P: 7:00-
19:00, Szo.: 7:00-18:00, V.: 8:00-
18:00. Nézzen be hozzánk!

A HAUFF-TECHNIK Hungária Kft.
1 fő munkatársat keres  

ÁLTALÁNOS  
SZERELŐI  

munkakörbe.
Vízvezeték szerelői 

vagy hegesztő tapasztalat 
előnyt jelent!

B kat. jogosítvány feltétel!
Tel.: 06-30/260-37-70

ÁLLÁS LEHETŐSÉG!A PM-Energo miskolci székhelyű épületgépész 
kivitelező Kft. keres hosszútávra 

víz-, központifűtés- és 
légtechnika szerelő

munkatársakat versenyképes jövedelmet kínálva. 
Jelentkezés fényképes önéletrajzzal: 

ujmunkatars. miskolc@gmail.com
Mobil: +36-20/360-2126

A PM-Energo miskolci székhelyű épületgépész 
kivitelező Kft. hosszú távra keres tapasztalt 

villanyszerelő
munkatársat versenyképes jövedelmet kínálva. 

Jelentkezés fényképes önéletrajzzal: 
ujmunkatars. miskolc@gmail.com

Mobil: +36-20/360-2126

A PM-Energo miskolci székhelyű épületgépész 
kivitelező Kft. versenyképes jövedelmet kínálva, 

hosszútávra keres C-E kategóriás gépjárművezetői 
engedéllyel rendelkező, gyakorlott

földmunkagép kezelőt.
Jelentkezés fényképes önéletrajzzal: 

ujmunkatars. miskolc@gmail.com
Mobil: +36-20/360-2126 Tel.: 06-30/9452-899

Munkát keres?

munkatársat keres
A 

munkakörbe.
Feltételek:  barcikai vagy környéki 
lakhely, jó fizikum, megbízhatóság.

HALOTTSZÁLLÍTÓ - 
SÍRÁSÓ - TESTŐR

Adja fel 
apróhirdetését 
újságunkban

KIEMELÉSSEL!

Válasszon 
4 lehetőség 

közül! 

Sárga háttér
500 Ft/alkalom

Fekete keret
500 Ft/alkalom

Piros keret
500 Ft/alkalom

Negatív
500 Ft/alkalom

Az Észak-Magyarországban olvashatták

A múlt század kedvelt  ■
szórakozási formáját 
elevenítik fel.
Egy igazi, múlt századi tardonai 
fonóház életébe nyerhet be-
pillantást január 22-én az, aki 
részt vesz a Rudabánya a ma-
gyar kultúra napja alkalmából 
szervezett ünnepségén. A kü-
lönleges műsort a húsz eszten-
dős Tardonai Kulturális Egye-
sület adja elő, amelynek egyik 
fő profilja a helyi hagyományok 
(táncok, dalok, népszokások) 
meg- és átmentése.

Sok szerelem szövődött
Lovas Albert szakmai vezető 
elmondása szerint, az előadás 

résztvevői igazi időutazásban 
vehetnek majd részt.
- Az 1920-as évek fonóit, a száz 
évvel ezelőtti ifjúság kedvelt 
szórakozási, udvarlási színte-
rét szeretnénk megeleveníte-
ni. Már a színpadkép kialakítá-
sakor is arra törekszünk, hogy 

egy igazi múlt századi falusi 
parasztházba csöppenjenek a 
nézők, ahol a fehér vászonle-
pedők, az életbölcsességeket 
tartalmazó falvédők, a míves 
asztalok és a karos lócák is 
megjelennek – sorolta.
A fonó a késő őszi estétől 

egészen a tavasz beálltáig 
volt a fő szórakozási forma 
Tardonán, a fiatal, eladósorban 
lévő lányok, a fiatalasszonyok 
és az ifjú legények körében.
„Igen zajos, de nagyon kultu-
rált szórakozás volt ez nótával, 
játékkal, csipkelődéssel. Sok 

szerelem szövődött itt, nem 
egy házasság jött létre fonó-
házi ismeretség alapján. Egy 
ilyen estébe nyerhet bepillan-
tást, aki megtekinti rudabányai 
előadásunkat.”

TÁ

Életre kel 
a fonó
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Az Észak-Magyarországban olvashatták

Újraépítették magukat
A nehéz évek után új  ■

erőre kapott az észak-
borsodi kis település.
RUDOLFTELEP. A bánya be-
zárása után akár elképzel-
hetetlen mélységbe is süly-
lyedhetett volna Rudolftelep. 
Végül nem így lett. Köszönhe-
tően a lokálpatrióta vezetők-
nek, Rozlozsnik Jánosné, pol-
gármesternek és Baji Sándor 
alpolgármesternek, a képvi-
selőknek és a település közös-
ségének, akik nem adták fel.

Kihívásokkal teli
– Elképzelni sem lehet mi min-
dent adott Rudolftelepnek a 
bánya, a bányászat. A fény-
korban 2500 fős is volt a te-
lepülés és még ugyanennyien 
jártak ide dolgozni máshon-
nan. Aztán 1992-ben az álla-
mi bányászat befejeződött, 
de az egyik vezető szakember 
nyolc éven át, 2000-ig még 
üzemeltette a bányát, ezzel 
100-150 embernek reményt 
és esélyt adott. Utána ennek is 

vége lett. – kezdte Rozlozsnik 
Jánosné.
Tíz nagyon nehéz év követke-
zett, amikor a lakók jó része 
amit a település és az ott élők 
is megsínylettek. 2010-ben az-
tán változás történt polgár-
mesteri székben.
„Nehéz volt a helyzet, de sze-
retem a kihívásokat, ezért úgy 
gondoltam, belevágok. A kasz-
sza szinte üres volt, az óvoda 
fűtését is csak nagy nehézsé-
gek árán tudtuk megoldani, 

de, a jó Isten valahogy mindig 
mellettem állt és 2012-ben for-
dulat következett.”
Rozlozsnik Jánosné úgy fo-
galmazott, Rudolftelepnek 
a közmunkaprogramok ad-
tak egy hatalmas lendületet, 
amitől a település egész kö-
zössége új erőre kapott. Vi-
rágládák, útjelző táblák, padok 
– eleinte csak kisebb beruhá-
zásokat végeztek el, de a he-
lyiek örültek a munkalehető-
ségnek, és a közösség együtt 

kezdett dolgozni Rudolftelep 
szépítéséért.
– A fordulópont óta átlago-
san kilencven-száz főt foglal-
koztatunk így, és igyekszünk 
rengeteg értéket teremteni. 
2014-ben még belügyminisz-
tériumi elismerést is kaptunk a 
példásan megvalósított prog-
ramokért, és azóta egyre több 
lehetőséget kapunk – mondta 
a polgármester.
Építettek azóta ravatalozót, 
utakat, járdákat, lépcsőfeljá-
rókat, új kazánokat vásároltak, 
zöldségféléket termesztenek. 
Korszerűsítették az óvodát 
és a helyi sajátosságokra 
épülő mintaprogramban az 
1970-es években, társadalmi 

összefogással épült csillag-
vizsgálót is felújították, ahol 
azóta térítésmentesen fogad-
nak csoportokat.

Emlékpark
Rudolftelep 2018-ban ünnepel-
te fennállásának 110 évfordu-
lóját, ekkor a megyei bányász-
napot is ők rendezték.
„Ekkor adtuk át bányász em-
lékparkunkat is, mely szintén 
a helyiek összefogásának kö-
szönhetően jöhetett létre. Itt 
kapott új helyet a régi bánya-
épület előtt emelt faragott 
kapu, de régi bányászatban 
használt eszközök mellett, he-
lyi fiatalok falfestményei is dí-
szítik a parkot.” TÁ

Garrett Smith ameri- ■
kai koreográfus január 
7-12. között tartott egy-
hetes kurzust a Miskolci 
Balett táncosainak. A 
táncművész szinte egész 
Európát és Amerikát is 
bejárta, színházunkba 
Kozma Attila meghívá-
sára érkezett.

Az Egyesült Államokban született 
táncművész, koreográfus az évek 
során számos elismerést szerzett. 
13 évesen a New York City Tánc-
szövetség versenyének győztese 
lett, 16 évesen a Kiemelkedő Férfi 
Ifjúsági Táncos címet kapta meg, 
ezenkívül egyike volt azon 20 kivá-
lasztott diáknak, akik elnyerték a 
művészeti Miniszteri Ösztöndíjat. 
A 2002-es nyári olimpiai játékok 
nyitó ceremóniájában is részt vett, 
a Norvég Nemzeti Balett, a Houston 
Balett, a New York City Balett tár-
sulatait is megjárta már, 2009-ben 
és 2014-ben koreográfusi munkáját 
is rangos elismerésekkel jutalmaz-
ták. A Norvég Nemzeti Balettben, 

majd Moszkvában, a Bolsoj Balet-
tal volt alkalma dolgozni, ezután 
döntött úgy, hogy szabadúszó ko-
reográfusként folytatja munkáját.
Mozgalmas időszak elé néz: kore-
ográfiát készít majd Kanadában, 
Norvégiában, Franciaországban és 
az Egyesült Államokban is.
„Tehetséges, fiatal, ambiciózus ko-
reográfus” – így jellemezte Kozma 

Attila Garrett Smith-t. – Szeren-
csénk van, hiszen pont az előbb 
említett tulajdonságai miatt, né-
hány éven belül már nem biztos, 
hogy el tudtuk volna csábítani Mis-
kolcra – mondja a Miskolci Balett 
művészeti vezetője.
– Fontos, hogy fejlődjünk, hogy új 
színt vigyünk az együttes életébe, 

ezért keresünk olyan koreográfuso-
kat, akik különböző stílusokat kép-
viselnek – részletezi Kozma Attila. 
Mint mondja, cél, hogy a táncosok 
ne csak mozgásstílusokban legye-
nek sokszínűek, hanem a gondolko-
dásmódban, a kivitelezésben is. 
Az elmúlt hét hetet Moszkvában 
töltötte Garrett Smith, ahol A haty-
tyúk tava egy új, különleges pro-

dukcióján dolgoztak, színpadon 
és jégen egyaránt többek között 
Jevgenyij Pljuscsenko jégtánc-vi-
lágbajnokkal. A miskolci tánco-
soknak most kreativitást szeretne 
adni. – Arra próbálunk fókuszál-
ni, hogy mást csináljanak, mint az 
évad során; sok improvizációt vi-
szünk a gyakorlatokba, azt tanítom 

nekik, hogyan tudják „manipulálni” 
mindazt, amit már eddig tudnak – 
fejti ki a koreográfus.
Fontosnak tartja, hogy manapság a 
művészek sokoldalúak legyenek a 
táncban, hogy nyitottak legyenek 
több stílus felé, és össze tudják 
ezeket hangolni.
A koreográfusi hivatást a festé-
szethez hasonlítja, ahol a színpad 
a vászon, a táncosok pedig a fes-
ték. – Szerintem erről szól a mű-
vészet: azt használni, ami előtted 
van. A legfontosabb számomra pe-
dig az, hogy valami közös jöjjön 
létre, ami részben belőlük, rész-
ben pedig belőlem fakad – fejti ki 
a koreográfus.
– A miskolci táncosok csodás 
„mozgók.” Nem a skatulyán belül 

gondolkodnak, és ez rendkívüli! 
Már a második napon úgy éreztem, 
hogy sokkal intimebb és nyitottabb 
az, amit csinálunk, határozottan jó 
irányba haladunk – magyarázza. 
Hozzáteszi, a táncosok hozzáállása 
elengedhetetlen, hiszen emberek-
kel dolgozik, és mindvégig kapcso-
latot kell velük tartania. – A nyi-
tottság a legeslegfontosabb. Egy 
alkalommal azt a feladatot adtam 
nekik, hogy egy üveggel úgy tán-
coljanak, mintha az nem egy élet-
telen tárgy lenne, hanem a partne-
rük – avat be a részletekbe Garrett 
Smith. Mint mondja, ezeken a fel-
adatokon keresztül ő is látja a tán-
cosok hozzáállását, az érzelmeiket, 
hogy mennyire nyitottak arra, amit 
átadhat nekik.

„A színpad a vásznam, a táncosok pedig a festékem” 
– amerikai koreográfussal dolgozik a Miskolci Balett
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KAZINCBARCIKA,
Vasvári tér 1. (Kultúr 
Kuckó), Egressy út 43. 
(Szinkron Műszaki üzlet) 

SAJÓSZENTPÉTER, 
Kossuth út 200. 
(Puskás Festék 
Szaküzlet)hirdetésfelvételi p nt!

2019. január 18. (péntek)
18:00 Hungarikum Klub-„Az a csodálatos mangalica”
 Mangalicából készült �nomságokat kóstolhatunk sorra a DBS-ben.
 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
 

Helyszín: Miskolc-Görömböly, Szolártsik tér. 
2019. január 19.-20. (szombat-vasárnap)
8:00 Floorball Diákolimpia- Országos döntő
 Helyszín: Kbarcika, Don Bosco Sportközpont, Szent Erzsébet u. 2.
2019. január 20. (vasárnap)
17:30 Inspirációk - Magyar Kultúra Napja
 Beszélgetős előadó est 
 a Magyar Kultúra Napja alkalmából.
 Előadók:
 Kerek Gábor “Közeledő” zeneszerző.
 Kopcsó Milla amatőr képzőművész.
 Debreczeni Kata i�ú költő.
 Közreműködik: Septoforte. 
 A belépés díjtalan!
 Helyszín: Kbarcika, Don Bosco Sportközpont, Szent Erzsébet u. 2.

2019. január 22. (kedd)
18:00 A madár és a lány-zenés, 
 irodalmi versszínház
 A Magyar Kultúra Napja al-

kalmából 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 musicaljének legszebb 
betétdalai, valamint  Ludovico Einaudi zeneszerző Divenire albu-
mának gyönyörű zongorafutamai kapnak helyet.

 Helyszín: Ózdi Művelődési Intézmények, 
 Olvasó Színházterem, Gyár út 4. 
2019. január 23. (szerda)
19:00 Élet-Veszély!!!
 Ebben az évben is folytatjuk előadássorozatunkat az egészségről.
 Ez alkalommal is Dr. Hérics Margit belgyógyász főorvos osztja meg 

velünk tudását, nézeteit és javaslatait egészségünk védelmével 
kapcsolatosan. Januári témánk az Immunrendszer védelme – Az 
autoimmunrendszer betegségei címet viseli.

 Belépő: 500 Ft.
 Helyszín: Kbarcika, Don Bosco Sportközpont, Szent Erzsébet u. 2.
2019. január 25. (péntek)
19:30 Barcikai Fonó - Táncház
 Táncház élőzenei 

kísérettel �atalok-
nak és felnőtteknek. 
Megismerkedhetünk 
különböző tájegysé-
gek táncaival, oktató 
segítségével.

 A muzsikát a CSENDER népi zenekar biztosítja.
 A belépés díjtalan!
 Helyszín: Kbarcika, Don Bosco Sportközpont, Szent Erzsébet u. 2.
2019. január 26. (szombat)
18:00 VRCK-SK Posolijnica AICH/DOB 
 Közép-európai kupa 
 Fér� Röplabda (MEVZA)
 Helyszín: Kbarcika, Don Bosco Sportközpont, Szent Erzsébet u. 2.

10:00 Aprók tánca - Táncház
 Táncház élőzenei kísé-

rettel, kisgyermekes 
(1-8 év) családok ré-
szére. A talpalávalót 
a CSENDER népi zenekar 
biztosítja. 

 A belépés felnőtteknek 300 Ft, gyermekeknek díjtalan!
 Helyszín: Kbarcika, Don Bosco Sportközpont, Szent Erzsébet u. 2.
2019. január 27. (vasárnap)
7:15 Téli Bükk Teljesítménytúra 
 (Zöld Sportok Klubja szervezésében)
 Rajt és cél: Bükkszentkereszt, Privát Fogadó Étterem. 
 (Az étterem parkolója a vendégeknek van fenntartva,
 kérjük a temető melletti parkolót használják!)
 További információ: http://zoldsc.mozello.hu/home/telibukk/
 Helyszín: Bükkszentkereszt, Privát Fogadó Étterem 
 (Erdészkert u. 5.)
2019. február 1. (péntek)
19:00 VRCK-ACH Volley Ljubljana 
 Közép-európai kupa Fér� Röplabda (MEVZA)
 Helyszín: Kbarcika, Don Bosco Sportközpont, Szent Erzsébet u. 2.
2019. február 2. (szombat)
6:00 Vámos-Toros Nap
 Sajóvámos Község Önkor-

mányzata az idén is arra a 
nemes feladatra vállalko-
zik, hogy megdönti saját kolbász-
töltés eddigi rekordját, ami 853 m. 
Az idén 2019 méter egybefüggő 
kolbász töltésére vállalkozunk!

 Sztárvendég: P-Mobil.
 Helyszín: Sajóvámos, 
 Szőke kastély előtti tér
2019. február 10. (vasárnap)
14:30 Kazincbarcikai Ördögök - SZPK Komárom 
 (Floorball Ob2 10. forduló)
 Helyszín: Kbarcika, Herbolyai út 5. 
 - Pollack Mihály Általános Iskola 
 Kazinczy Ferenc Tagiskolája

A MIKOR és HOL rovat heti rendszerességgel tájékoztatja Önöket a Kazincbarcikán és környékén 
megrendezésre kerülő programokról, eseményekről. Ehhez várjuk a non-pro�t szervezetek, 
művelődési házak, sportegyesületek, alapítványok, stb. jelentkezését. Amennyiben a jövőben 
szeretnék tájékoztatni Olvasóinkat a megrendezésre kerülő eseményekről, kérjük, hogy rö-
vid, de minden lényeges információt tartalmazó levelüket - akár heti rendszerességgel is - a  
mikorholbarcika@gmail.com e-mail címre küldjék el! (A programok megjelentetése ingyenes.)

Keresd tudatosan a megbízható

Jólesne „egy kis hazai”? Csak rajtad múlik! 
A magyar élelmiszerek vásárlásával nemcsak 

keresdahazait.hu Egészségpénztári elfogadóhely, 
Bankkártyás fi zetési lehetőség

SZÉP KÁRTYA 
elfogadóhely

INGYENES ORVOSI SZEMVIZSGÁLAT*
KONTAKTLENCSE ILLESZTÉS

*Komplett szemüveg készítése esetén!

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

Németh Optika

ÓRIÁSI
PROGRESSZÍV
LENCSE AKCIÓ
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-40%
progresszív lencsék

 40% kedvezménnyel!*

506104
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Kazincbarcika, Egressy út 1/C
A buszvégállomással szemben 

Nyitva: H-P.: 8.30-18.00; Szo.: 8.30-13.00

TÉLI VÁSÁR!

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

30-50%
MINDEN TÉLI 
TERMÉKRE!
(női, férfi, gyermek)

SÓDER

HOMOK

KAVICS

0630/4152428
kiszállítás  hétvégén is!

(0/24, 0/16)

(0/4, 0/1, (sárga)

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

Ízotth on

Szakácsokat 
keresünk és  
teherbíró
futárok,  
jelentkezését várjuk!

Jelentkezni lehet személyesen: 
Miskolc, Állomás u. 2. (Ízotthon), 
vagy a 30/396-6125 telefonszámon

vagy az info@izotthon.hu-n.

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

Kínálatunkból:
Műtrágyák, vetőmagok, 
befőttes- és díszüvegek 

nagy választékban. 
Lovas felszerelések, mezőgazdasági 

kisgépek, szerszámok, tápok, 
termények, állateledelek.

Tel.: 48/311-257   Fax: 48/512-223

Kertészeti- és mezőgazdasági bolt

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

3780 Edelény,  
Antal Gy út 16-18/7

30/958-2851
Kérje ingyenes felmérésünket!
www.flandonakft.hu

Flandona Kft.

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

3700 Kazincbarcika, 
Mátyás K út 2.

48/512-191, 30/324-0162

Kertész Áruházak Kft.Kertész Áruházak Kft.

Palacsintapor

%

%

AKARJ TÖBBET! 

S Z A K Ü Z L E T 3700 Kazincbarcika, 
Egressy út 22.

Az akció a készlet erejéig érvényes!

%

%

HŰTŐGÉPSZERVÍZ
Kazincbarcika

HŰTŐGÉP SZERELŐT 
FELVESZÜNK!

Dojcsák László • 06-30/399-6599

Víz-, fűtésszerelés, dugulás 
elhárítás, hibajavítás.

Számlaképesen, ÁFA nélkül.
B-A-Z megye egész területén.

Tel.: 06-30/644-6097

506435

505941

505601

505524
505950

505520

505915

505935

505918
506433


