DUGULÁSELHÁRÍTÁS
Akár hétvégén is!
Kazincbarcikán és környékén

A HAUFF-TECHNIK Hungária Kft.

ÁGNES OPTIKA

1 fő munkavállalót
keres felvételre

adminisztrációs

508465

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

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

Lengyel SZÉN

MEZŐKÖVESD GYÓGYFÜRDŐN

(6500 kcal, 7% hamutartalom)

06-49/312-251

Telefon: 06-30/415-2428

folyamatosan kapható!

www.fenyo-panzio.hu
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kiszállítás hétvégén is!

DOHÁNYBOLTBA ELADÓT
felveszünk.
Fényképes önéletrajzokat a
dohanymunka.barcika@gmail.com
címre várjuk.

508489

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

508489

0630/4152428

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.

telefonszámon.

508275

KAVICS

06-30/696-4976-os

507985

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

(0/4, 0/1, (sárga)

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

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

MEZŐGAZDASÁGI
ÉS KERTÉSZ ÁRUHÁZ

HOMOK

EDENRED Ajándékkártyát
elfogadunk Bankkártyával,
Egészségbitztosítási és
SZÉP kártya elfogadóhely.

e-mail címen lehet, illetve a

PUSKÁS JÁNOSNÉ

(0/24, 0/16)

Rendel: Dr. Semsey István
szemész főorvos

508980

SÓDER

(bejentkezés szükséges)

hauff-technik@hauff-technik.hu
508919

+36 20 236 7400

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

Orvosi szemvizsgálat

munkakörbe.
Feladata:
árajánlatok készítése,
rendelések visszaigazolása,
számla kiállítása, szakmai
kérdések esetén telefonos
tanácsadás, stb.
Előnyt jelent:
idegen nyelv ismerete
(német és/vagy angol).
Feltétel:
a jó kommunikációs készség,
önálló munkavégzés,
megbízhatóság, kreativitás.
Munkavégzés helye:
Kazincbarcika
Érdeklődni önéletrajzzal a

508509

MEGBÍZHATÓSÁG
KEDVEZŐ
ÁRON!

Katona GrétaÝenergetikai tanúsító mérnök
katonagreta.energetika@gmail.com

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

2019. február 1. XXX/5.

508487

KAZINCBARCIKA ÉS KÖRNYÉKE

ugdíjas

210x150 cm

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

505332

Gyógyszálloda

Tel.: 06-49/505-190
info@hajnalhotel.hu www.hajnalhotel.hu

508440

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

508530

508507
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(1 kaloda: 0,588 m3)

508444

210x240 cm
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508669

150x150 cm
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3400 Mezőkövesd, Hajnal u. 2.

ÁLLÁSHIRDETÉSEK
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A Kazinc-Épker Kft. keres

közmű- és
útépítésben jártas
munkatársakat,
illetve pályakezdő
fiatalokat

Munkalehetőség
Kézi csomagoló, kiszerelő és gyártó
munkakörre várjuk jelentkezésüket!

Budapest környéki,
hosszú távú munkára.
Szállás és utazás biztosított.

508110

508493

Tel.: 06-20/581-1205

Amit kínálunk:
- Határozatlan idejű szerződés - Munkába járás
támogatása - Cafetéria - Negyedéves bónusz
Jelentkezés: 3526 Miskolc, Arany János tér 1.
Telefon: +36-70/440-3578, +36-70/637-4810
ugyfelszolgalat@humanexistence.hu
www.facebook.com/humanexistence
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kazincbarcikai
munkavégzésre.

A Fly-Trans Kft.

KIEMELT KERESETI
LEHETŐSÉGGEL

gépjárművezetőt.

508483

06-20/988-5974

508481

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

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

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

KB, Mátyás k. út 22.
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ÁLLÁSHIRDETÉS

(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
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508468

508123
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Fényképes önéletrajzot
az info@lacontessa.hu
e-mail címre várjuk.

Német
alapanyagokból
Magyarországon
gyártott
műanyag nyílászárók
kedvező áron

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:

Európai Szociális
Alap

HHHH

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

Export-import fuvarfeladatok
végzésére, (nem uniózás)
új flottával, miskolci telephelyre.

INGYENES JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT
és alternatív vitarendezés

munkatársat keres
teljes munkaidőben
a szilvásváradi
La Contessa
Kastélyhotel.
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Érdeklődni:

40 tonnás szerelvényre és
7,5 tonnás teherautóra keres

Szakács,
recepciós,
online
marketinges

az ország bármely pontjára!

508393

A Minerva Lux Kft.
vízvezeték szerelésben
jártas és karbantartási
munkákban gyakorlott Lapzárta: szerda 12:00 óra
dolgozót keres

509037

Jelentkezni személyesen a Dohányboltban,
fényképes önéletrajz leadásával lehet!
Zuti Gergő

ELADÓT KERESÜNK.
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 Elérhetőség:
20/520-8732, 46/505-088

Dr. Bratu Tamás
Dr. Iván Zsolt

Előny: kereskedelemben szerzett tapasztalat.
Útiköltség térítés, versenyképes jövedelem.
Fényképes önéletrajzát küldje a
kisbolt12@gmail.com címre.
Tel.: 06-20/993-2765 - Zuti Gergő
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507971

Az Ön
üzleti sikere
velünk
kezdődik.

ELADÓT KERESÜNK.
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béléscsövezése,
Schiedel, Leier és
szerelt kémények
építése vegyes
tüzelésű készülékek
részére (kandalló,
cserépkályha,
kazánok),
valamint
kondenzációs és
turbós készülékek
kéményének
beszerelése,
kéménymarás
és bővítés.

Telefon: 20/445-0421
KÉM-SZER Bt.

Vidéki élelmiszer kisboltba
(Kazincbarcikától 12 km-re)

509038

KÉMÉNYEK

508796
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Kazincbarcika, Szemere téren
lévő Nemzeti Dohányboltba
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Az Észak-Magyarországban olvashatták

Nem gúzsba kötve mutogatják
Az egyesület fő célja a népi kultúra megismertetése.

Jó kapcsolatokat ápolnak

■ Kazincbarcika. A

„Jó kapcsolatokat ápolunk a
térség több egyesületével, így
a miskolci Fügedi Márta, a mezőkövesdi Matyó és a tállyai
Hegyaljai Mesterek Népművészeti Egyesületével is. Továbbá
egyesületünk tagja a Népművészeti Egyesületek Szövetségének, (NESZ) ezáltal országszerte egyre több pályázaton,
kézműves vásáron, kiállításon,
hagyományőrző rendezvényen
veszünk részt, melyek közül kiemelkedik az évente, a Budavári Palotában megrendezett
Mesterségek Ünnepe” – tette
hozzá az elnök.
Gór Mihály elmondása szerint,
már 2019-es évre is több felkérés érkezett a Sajómenti Népművészeti Egyesület részére,
különböző rendezvényeken
való részvételre. „Bár az éves
program tervünk még csak
most fog elkészülni, de már
most számtalan meghívásunk,
felkérésünk van. Ezeknek, ahogyan eddig is, mindenképpen

Sajómenti Népművészeti Egyesületet jutalmazták idén Kazincbarcika legnagyobb kulturális elismerésével, a
Barcikart-díjjal, január
22-én, a magyar kultúra napja alkalmából tartott ünnepségen az
Egressy Béni Művelődési Központban.
A Barcikaart-díjat még 2007ben alapította a kazincbarcikai
önkormányzat, és azt minden
évben egyszer, a városban élő
és alkotó, a városhoz kötődő
személynek vagy közösségnek
adományozzák a művészetek,
a kulturális élet területén kiemelkedő tevékenységéért.
Ezt az elismerést tudhatja magáénak a többségében helyi
népművészekből álló csoport,
pontosabban ezt is.
– 2017-ben ugyancsak a magyar kultúra napján kaptuk
meg ennek a kistestvérét, a
„Kazincbarcika Közművelődéséért” Civil Díjat. Megtiszteltetés számunkra mindkét
díj Kazincbarcikától, és persze mindenképpen egyfajta
elismerése annak, hogy jó az
út, amin járunk. Jól esik, hogy
odafigyelnek ránk és fontos a
városnak az érték, amit teremtünk, vagy teremteni igyekszünk – mondta el lapunknak a
díjátadót követően Gór Mihály
az egyesület elnöke.
A Sajómenti Népművészeti Egyesület 2006-ban tizennyolc fő részvételével alakult
meg és – bár működésük során az ország számos pontján megfordulnak – a mai
napig szorosan kötődnek
Kazincbarcikához.
„A város kulturális életében az
első pillanattól aktívan jelen

vagyunk, illetve rengeteg
programot szervezünk gyerekek számára. Olyannyira,
hogy a létrejöttünk is hozzájuk
kapcsolódik, hiszen a Gyermek
Háza-Kézművesház korábbi,
újkazinci székházában, a ház
munkatársai és néhány, a kézművesség és a népművészet
iránt elkötelezett ember hívta
életre az egyesületet.”
– Az első elnök Neszádeli Gyula, akkoriban a kézművesház
vezetője is volt – folytatja Gór
Mihály. Az egyesület, már a
kezdeti időszakban is szervezett kézművestáborokat a
gyermekek számára, de jelentős szerepük volt barcika
egyik fontos népművészeti
rendezvényének, a Kolorfolk
– Szüreti vigalomnak (az első
időszakban még Teréz napi vásárnak hívták a programot és

nem a belvárosban, hanem a
Újkazincon, a Dózsa György
Általános Iskola mellett rendezték meg – a szerző) a
létrehozásában.
„A későbbiekben, Ezenwa Katalin és jómagam elnöksége
idején is tovább vittük a megkezdett munkát. Hosszú évek
óta kiállításokkal, kézműves
vásárokkal, mesterségbe mutatókkal és a gyermekek részére tartott játszóházi foglalkozásokkal veszünk részt
Kazincbarcika minden jelentős
rendezvényén, továbbá a térség számos településén, így
például Aggteleken, Berentén,
Putnokon, Szendrőben, vagy
éppen Sajószentpéteren is viszszatérő vendégek vagyunk.”
A Sajómenti Népművészeti
Egyesület tagjai, manapság
harmincegy művészeti ágat
képviselnek és a több mint
hetven fős tagságból, öt fő
rendelkezik Népi Iparművész
- a Népművészet Mestere, egy
fő Zilahy György-díjas Népi
Iparművész - a Népművészet
Ifjú Mestere, és egy-egy fő
az Év Ifjú Mestere, valamint
a Népi Iparművész címmel.
Bár tagjaik túlnyomórésze a
régióhoz kötődik, de Heves és
Jász-Nagykun-Szolnok megyéből is csatlakoztak hozzájuk
népművészek.

szeretnénk megfelelni, és magától értetődő az is, hogy mint
az előző években, idén is részt
kívánunk venni Kazincbarcika
város programjain. Továbbá a
Mesterségek Ünnepére is elkezdődött a készülődés, mivel a NESZ tagszervezeteinek
múlt év őszi döntése alapján,
a résztvevő egyesületek számára biztosított helynek az
ötven százalékán mesterség
bemutatókat és műhelyeket
kell működtetni a másik százalékán lehet majd csak árusítani. Ez a változás mindenképp
kihívást jelent számunkra. Az
erre való felkészülést, nem lehet elég korán kezdeni.”

Folyamatosan fejlődnek

Az egyesület, a csatlakozott
alkotók érdekeinek védelme
mellett a szakmai tudásuk
növelését is fontos célként
tűzte ki az alapszabályában.
Ennek érdekében folyamatosan szerveznek tovább képzéseket. Többek között, közel
két éve működik varróklubjuk,
melynek köszönhetően a különböző néprajzi tájegységek
népművészeti motívumaival
ismerkednek meg az érdeklődő tagok. Gór Mihály elmondása szerint nem is eredmény-

telenül, hiszen egyre több tag
ad be zsűrizésre, különböző
hímzett terítőket, használati
tárgyakat.
„Továbbra is fontos célunk a
tömegek ízlésének formálása, a népi kultúra terjesztése a kézműves mesterségek
megismertetése, oktatása. Ez
minden napra elég feladatot
ad számunkra. Vallom, valljuk,
hogy a népművészetet nem
gúzsba kötve kell mutogatni,
hanem hagyni kell virágozni és
a gyümölcsét naponta ízlelni.
Erre szeretnénk megtanítani a
lehető legtöbb embert.”
Tajthy Ákos
akos.tajthy@eszak.hu
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Apró
Ház eladás

Föld, kert

Erdőt, legelőt, zártkertet vásárolok.
Tel.: 06-70/555-1262.
Jármű eladás

Eladó megkímélt állapotban, érvényes műszakival, 1.3-as Suzuki
Swift GLX személygépkocsi. Tel.:
06-20/233-5104.

Pollack M. úton
6. emeleti 2 szobás,
nagy erkélyes
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!
Ir. ár: 5,9 MFt.
Tel.: 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.
Tiszaladányban 81 m2-es, felújított,
hőszigetelt, földszinti téglalakás 3,9
millió Ft-ért tulajdonostól eladó. Tel.:
06-30/9292-622.
Eladó Miskolcon a Selyemréten 37
m2-es, teljesen felújított, klímás, harmadik emeleti lakás nyugodt környéken. Tel.: +3630/940-8813.
Miskolc, Park utcán 54 nm-es, kétszobás, második emeleti, tégla falazatú felújított lakás tehermentesen eladó!
Ár: 13,9 M Ft. Tel: 0670-383-3710.

Régiség, ékszer

Gyűjtő, szakképzett műtárgybecsüs
magas áron vásárol régiséget, bútort,
festményt, porcelánt, ezüsttárgyakat, hagyatékot. Tel.: 06-46/348436, 06-20/388-7997.
Becsüs magas áron vásárol képcsarnoki festményeket, bányászlámpát, benzin biztonsági lámpát,
bányász fokosokat, felhúzós karórát-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! Ingyenes
kiszállás, becsületes értékbecslés.
Tel.: 06-30/486-3578.

Eladó lakást és garázst keresek Kazincbarcikán. Érd.: 06-70/376-7435.
Albérlet kínálat

Gondozás

Albérletbe kiadó az Egressy úton 2és
’/2 szobás üres lakás. Tel.: 06-70/31534-86

Hosszútávra, éjszakára keresek személyi segítőt. Érd.: 15-17 óráig. Tel.:
06-48/411-615.

Albérlet keresés

Egyéb eladás

Másfél szobás albérletet keresek
hosszútávra, Kazincbarcikán. Tel.:
06-30/207-7448.

Eladó új konyhaszekrény, 4 lapos
gáztűzhely tartozékokkal együtt. Érd.:
06-70/652-9274.

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

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: 2019/05.
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

- Kazincbarcika, Tardonai úti lakos 96 éves korában elhunyt.
Temetése a Miskolc, Szentpéteri kapui
temetőben lesz 2019. február 8-án, 11 órakor.
Gyászoló családja

KÖNYVELÉS. Tel.: 06-30/575-3455.
Víz- fűtésszerelés, fürdőszoba felújítás, hiba- illetve dugulás elhárítás. Gázkészülékek szerelése, javítása garanciával. Tel.: 06-20/6285085.

Eladó 600-as SZALAGFŰRÉSZ + forrasztó + köszörű. ROBI KAPA + utánfutóval. Érd.: 06-20/945-8170. SEAHAWK
3 személyes gumicsónak.
THULE LIBERTY 500 SIBOX és kettes
biciklitartó vonóhorogra rendszámtáblás. Tel.: 30/955-8237.

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

Egyéb keresés

Személyautókat és vashulladékot
vásárolok. Tel.: 06-70/555-1262.
Régi vászonzsákot (méter, törlő,
lepedő), kázsmér kendőt, zománcozott babakádat, horgonyzott kádat,
dunnát, hagyatékot vásárolok. Tel.:
06-20/428-3455.

30/542-42-33
Cserepes lemeztetők készítése bontás nélkül a palára is. Palatetők átfedése bitumenes zsindellyel. Lapostetők
víz-szigetelése. Csatornázás, kéményrakás. Ingyen árajánlat! 15% kedvezmény! www.lackoteto.5mp.eu Tel.:
06-70/591-9739.
VILLANYSZERELÉS! Gyors, precíz munkavégzés garanciálisan. Tel.:
06-30/851-5779.

Tűzifa

Akciós konyhakész tűzifa 12.500Ft/
m3-től. Cser, tölgy, bükk, akác. Gyors,
megbízható szállítás. Számlával és
szállítóval. Tel.: 06-20/958-6233,
06-30/262-8733. AA5946453.
Akciós tűzifa, tölgy, bükk 14E Ft/
m3. Ingyen házhoz szállítás. Kisebb
mennyiséget is szállítunk. Közvetlen
a termelőtől. Tel.: 06-70/327-4629.
AA5917945.

SZÉN

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

kapható közvetlenül

a bányától.

Állást kínál

DIÓ, KOCKA, DARABOS.

Gyors kiszállítás, akár hétvégén is!
További információ:

06-70/545-7791

N HOROSZKÓP 6. HÉT
Kos - Nehéz helyzetben találja
magát a héten és jót tenne Önnek,
ha kikérné valakinek a tanácsát
vagy ha legalábbis lenne valaki,
akinek kiöntheti a szívét. Ezt ne
a gyengeség jeleként fogja fel, hiszen néha
mindenkinek szüksége lehet egy kis segítségre, ezért is vannak a barátok. Ugyanakkor
legyen türelemmel és ne siettesse bizonyos
dolgainak a megvalósulását.
Bika - Egész héten rózsás hangulatban lesz, mert úgy tapasztalja,
hogy végre minden a lehető legjobb
szerint alakul. Egy kis kárörömmel a szívében figyeli környezetét,
hiszen Ön körül minden pompás, míg
másoknak a küzdelem jut. Ezt semmi esetre
tegye szóvá, hanem közvetlen környezetében
érdemes lenne felajánlani a segítségét, hiszen
nemrég Ön is hasonló cipőben járt.
Ikrek - Olyan információk jutnak
a birtokába, amelyekkel közelebb
kerülhet céljai eléréséhez vagy
amelyeknek köszönhetően rövid
időn belül plusz pénzre tehet szert.
Azért nem árt, ha ellenőrzi az információkat,
ám ha biztosak, akkor használja ki őket! De
legyen szeme és vegye észre, hogy valakinek a
környezetében szüksége lenne a segítségére,
aki korábban Önnek is segített.
Rák - A következő napokban maga
mellé pártol a szerencse és hihetetlen dolgok történhetnek Önnel.
Nemcsak összejönnek a dolgok,
amikre vágyik, amiket szeretne,
hanem lépten-nyomon kisebb meglepetések
érik. Ha gondja lenne, mindig érkezik valamiféle segítség. Érdemes lenne kihasználnia
a szerencséjét, amennyiben esetleg valamin
változtatni szeretne.

Szolgáltatást kínál

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

Állat

160-200 kg-os hízók Kazincbarcikán
eladók. Tel.: 06-20/770-5972.
1 db hízósertés eladó, 300 kg-os, 400
Ft/kg, felezve: 500 Ft/kg, Rudabányán.
Tel.: 06-30/878-7018.
Eladó 2 db JERSEY (csörzi) ELŐHASÚ márciusban ellő – ÜSZŐ. 1 db HÍZÓ sertés, terményen nevelt. Érd.: 06-30/6556119.

Lakáskeresés

Tóth Istvánné (Erzsike néni)

508137

Eladó Miskolc belvárosában Soltész
N. K. u. 77m2-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: 14,99M Ft Érd.:
06-20/980-6678.

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

„Mikor elhagytak,
Mikor a lelkem roskadozva vittem,
Csöndesen és váratlanul
Átölelt az Isten.”
Fájó szívvel tudatjuk, hogy

Sajószentpéteren újonnan nyíló vendéglátó egységbe hölgy munkatársat
keresünk. Tel.: 06-70/600-3563. Katona Gergő.

(2019. február 4-től február 10-ig)

Oroszlán - Új emberekkel ismerkedhet meg a héten. Az új ismeretségek nem csak szakmai vagy
egyéb előnyökhöz juttathatják,
hanem barátságok is szövődhetnek.
Egyébként is érdemes társaságba mennie,
mert jót tesz Önnek a változatosság. Merjen
megbízni az emberismeretében, és de ne
hagyja magát becsapni sem, vagyis ne ítéljen
elsőre.
Szűz - Valaki előtérbe kerül a
múltjából. Egyszeriben felbukkanhat egy régi kedvese, gyerekkori barátja. Ne szakítsa meg vele
azonnal a kapcsolatot, érdemes
lenne találkoznia, beszélnie vele. Mindemellett
új emberekkel is sikerül megismerkednie,
akik mély benyomást tesznek Önre és akár
értékes bölcsességeket tanulhat tőlük és,
nézeteik gondolkodóba ejthetik.
Mérleg - Hihetetlenül kreatív és
energikus lesz a héten, jobbnál jobb
ötletei támadnak. Ne akarja mindet
egyszerre megvalósítani, mivel az
nem lenne célravezető, de ha fontossági sorrendet állít fel, akkor folyamatosan
sikerekben lehet része és mindig elérheti a
vágyait. Már a héten meg is tapasztalhatja,
de igyekezzen nem elbízni magát, mert akkor
könnyelművé válhat és nagyot hibázhat.
Skorpió - Csodásan érzi magát
a héten. Ha a tükörbe néz, maximálisan meg van elégedve azzal,
amit lát. Gyönyörűnek, okosnak,
sikeresnek tartja magát. Minden
oka megvan arra, hogy ezt érezze, hiszen élete
minden területén pozitív változások mennek
végbe, kimondottan jól alakulnak a dolgai. Ha
azt tervezi, hogy ingatlant vásárol, vagy elad,
úgy számíthat a csillagok támogatására.

Nyilas - A héten megkapja a
szükséges energiát, amivel valóra
válthatja céljait. Használja ki, hogy
testileg és lelkileg a toppon lesz
és tegyen lépéseket tervei megvalósításáért. Vitás helyzetekben most olyanok
is a pártjára állnak, akik egyébként nem
szoktak és kellemes érzéssel tölti majd el.
Ugyanakkor a héten új barátságokat köthet,
amennyiben nyitottan áll a környezetéhez.
Bak - A következő napokban kellemes és kellemetlen élmények
érni fogják. Van, hogy minden nap
másik élményben lesz része vagy
egy nap akár mindkettőben. Éppen
ezért legyen nyitott a történésekre. Egy kissé
érzékeny lehet, emiatt nehezen viseli most a
következő napok hullámvölgyeit. Nem ártana
több időt szánnia arra, hogy testileg és lelkileg
egyaránt megerősödjön.
Vízöntő - Engedje ki a napokban
a magában élő gyermeket. Ne
próbálja folyamatosan korlátozni.
Nyugodtan szórakozzon, vigyen
színt a sajátja és mások életébe is.
Merjen bolondozni és akár másokat is rávenni,
hogy legyenek Önnel együtt nagy gyerekek.
Sokszor túl komolyan vesz dolgokat, és elfelejt
mellette élni és játszani, így nem csoda, ha
gyakran keserűnek érzi magát.
Halak - Önbizalma teljében
lesz egész héten. Szépnek,
szerethetőnek,
tehetségesnek
érzi magát és azt veszi észre,
hogy mások is ebben erősítik meg.
Vagyis egész pozitív visszacsatolást kap a
környezetétől. A napokban rátalálhat egy új
vallásra, eszmére, amiben hitét leli és ez még
nagyobb erővel tölti majd el. Igazán azt fogja
érezni, hogy gondoskodnak magáról az égiek.

508463

Kazincbarcikán, Kazinczy téren 2 szobás, földszinti lakás eladó. Iár: 12,8M
Ft. Tel.: 06-30/393-3106.
Kazincbarcika, Mátyás k. út 12. sz.
alatti 1+fél szobás, tehermentes lakás
eladó. Iár: 7,8M Ft. Érd.: 06-20/4578577.

Kazincbarcikán, sétálóutcán, frekventált helyen 56 m2-es üzlet eladó.
Kiváló adottságokkal rendelkezik,
bármilyen tevékenységre alkalmas.
Ár: 18M Ft. Tel.: 06-30/995-0539.

508370

Lakáseladás

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

508452

Eladó 3 szobás, téglaépítésű családi ház, udvaron pincével, borházzal.
Többfajta fűtéssel fűthető, a nyílászárók felújítva. Érd.: 06-48/351-319,
06-70/300-2596.
Múcsony központjában eladó 2 generációs, 2 szintes, 2 garázsos, vállalkozásra is alkalmas 1600 m2-es telken lévő családi ház. Tel.: 06-30/2971909.
Sajópetri Szabadság utcában eladó
egy felújítandó, kétgenerációs, vegyes
falazatú 80+50 nm 2 ház egy 1635
nm telken. Víz, gáz szennyvíz a kisebbik házban van. Ár: 4,99 M Ft. Tel:
+3670/701-2271.
Sajószentpéter, Pécsi Sándor úton
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.
Miskolc, Feszty Á úton 2 szintes,
4 szoba+nappalis, 200 m2 családi ház 1300 m2 telken eladó. Ár 25
M+a szomszéd építési telek 694 m2,
összközműves 8,88 M Ft. Tel.: 30/2272273.
Miskolc, Nemzetőr utcában eladó 2
bejáratos, 4 szobás, földszintes családi ház 600 nm telekkel. Iár: 17,9 M Ft.
Tel.: 20/9168-855.

Üzlet, telephely, iroda
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2019. február 1.

Kazincbarcikai
irodámba
keresek most 5 fő

TELEFONOS
ÉRTÉKESÍTŐT

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

víz-, központifűtés- és
légtechnika szerelő

252872

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

OPERÁTOR:06/20/3363803
Kereset: nettó 170-200.000 Ft

508033

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

505628

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

Talpraesett, fitt és egészséges, fizikai
munkától sem félő szobalányt keresek
a Balatonhoz kiemelt bérezéssel. (200300 eFt). Szállást, utazási támogatást
biztosítunk. Jelentkezés email-ben:
weiss.antal@freemail. hu. Tiszamarti
János.

505632

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.-

SZÉKESFEHÉRVÁRI MUNKA
INGYENES SZÁLLÁSSAL
KÉT ÁGYAS ELHELYEZÉSSEL

FIZETÉSI ELŐLEG és INGYENES LEUTAZÁS

508973

Dunaharaszti Pékség Pék (táblás,
vető) pozícióba keres kollégát nappali munkarendbe, kiemelt bérezéssel.
Szállás biztosított. Tel.: 06-70/9352572. Calypso Pékség Kft.

505630

munkatársakat versenyképes jövedelmet kínálva.
Jelentkezés fényképes önéletrajzzal:
ujmunkatars. miskolc@gmail.com
Mobil: +36-20/360-2126

AMIT nyújtunk:
t3FHHFMUØMEVINVOLBJEģ
t,JNBHBTMØKVUBMÏL
t'PMZBNBUPTLÏQ[ÏTFL
AMIT Kérünk
t,JFNFMLFEģLPNNVOJLÈDJØT
ÏTQSPCMÏNBNFHPMEØLÏQFTTÏH
tÃHZGÏMLÚ[QPOUÞT[FNMÏMFU
t3VHBMNBTTÈH KØBMLBMNB[
LPEØLÏQFTTÏH

JELENTKEZÉS:
06-70/639-3454
MARKETINGSHOP KFT.

505625

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

DOLGOZZ VELEM!

Ózdi telephelyű építőipari cég műszaki előkészítő és építészmérnök kollégát keres. Érdeklődni munkaidőben:
06-70/324-7020, Magas és Mély
Vasbeton Kft.
Pénzkereset, otthoni csomagolással!
Tel.: 06-90/603-607. (audiopress.iwk.
hu, bruttó 635 Ft/perc, Audiopress Hungary, 06-20/910-4517.)
Elektronikai műszerész, technikus
Munkatársat keresünk: elektronikai
termékek szervizelése, hibakeresés.
Fix havi bér + cafetéria + jelenléti bónusz + bruttó 105.000 Ft belépési bónusz. Középfokú műszerész
végzettség vagy tapasztalat szükséges! Munkavégzés helye: Budapest
(ingyenes szálláslehetőség) Jelentkezés: Jobconcept Kft., 06-70/5724464 vagy allas4@jobconcept.hu.
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.
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.-

Csatlakozz a csapatunkhoz! Nyugatmagyarországi (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.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.KFT. keres azonnali kezdéssel villanyszerelőket Budapestre, nettó 16001700 Ft/óra és Münchenbe nettó 11
euro/óra. Szállás, utazás, napi előleg megoldott. Tel.: 06-30/197-7141,
06-20/283-2071. Ferromax Kft.
Szabadidő, üdülés

Társkeresés

56/177/97, jó megjelenésű, fiatalos férfi keres családalapításhoz, nőies, vonzó külsejű (gömbölyded testalkatú), gyermektelen hölgyet, 40 éves
korig. Tel.: 06-70/618-0693.

Minden héten

online is
megtekintheti
újságunkat!

www.szuperinfo.hu

Hajdúszoboszlói üdülés félpanzióval 13.900 Ft/fő/3 éj, 22.500 Ft/fő/7
éj. www.frankvendeghaz.hu Tel.:
06-30/944-9398, 06-30/977-6495.
Vegyes

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: 7:00-19:00,
Szo.: 7:00-18:00, V.: 8:00-18:00.
Nézzen be hozzánk!

Kazincbarcika
Szuperinfó

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

Az Észak-Magyarországban olvashatták

VRCK: Nem került döntőbe a címvédő
■ Kazincbarcika – Az
első két szettet nyerő
Pénzügyőr elbúcsúztatta a Vegyész RC Kazincbarcikát.

A férfi röplabda Magyar Kupa-elődöntőjének visszavágóján kedden este a Vegyész
RC Kazincbarcika együttese
a Pénzügyőr SE gárdáját fogadta. A visszavágón ténylegesen szeretett volna viszszavágni a barcikai csapat a
múlt héten hétfőn a fővárosban elszenvedett vereségért.
Egyrészt azért, hogy címvédőként az idén is bejusson a
kupadöntőbe, másrészt azért,
mert ebben az évadban, és a
tavalyiban sem kapott ki magyar csapattól. A barcikai
gárdának a fináléba kerüléshez előbb három vagy négy
szettben kellett volna jobbnak lennie a fővárosi együttesnél, ugyanis a Pénzügyőr
az első meccsen elért 3:1-es
sikeréért 3 ponthoz jutott, és
ezt egalizálni csak ilyen eredménnyel lehetett. Ez esetben

pedig még egy aranyszett is kettőre nőtt az előnyük, VRCK
következett volna.
időkérés szakította mega játékot (9-11).
A Pénzügyőr részsikere A folytatásban kétszer is
Nagy érdeklődés közepette egyenlíthetett volna a Vekezdődött a találkozó, kevés gyész, de a rossz nyitások mihiányzott a telt házhoz, és óri- att ez nem sikerült. Ez felhozási ováció fogadta, hogy a lé- ta a Pénzügyőrt, és 13-17-nél
lektanilag fontos első pontot újra hazai időkérés volt műsoa hazai együttes szerezte. Ezt ron. Ez sem használt (14-20),
további kettő követte (3-0), így jöttek a cserék, Blázsovics,
és a már nem létező techni- Toronyai, Gebhardt N., és úgy
kai szünet helyén is ennyi egy- tűnt, hogy ők sem tudnak forséggel vezetett a sárga-kék dulatot hozni (15-23). Aztán
együttes, egy élvezetes labda- ügyeskedtek egy picit, így venmenet után (8-5). A Pénzügyőr dég időzés volt az újabb ese9-nél érte utol ellenfelét, egy mény (17-23), aztán csere, a
jó sáncmozdulattal, ami után zsinórban ötödik hazai pont
átvették a vezetést, és amikor után pedig az újabb vendég

JEGYZŐKÖNYV

Vegyész RC Kazincbarcika – Pénzügyőr SE 2:3 (-20, -21, 21, 20, -12)
Kazincbarcika, 800 néző. V.: Árpás, Szabó P.
Vegyész RC Kazincbarcika: Páez, Juhász P., Szabó D., Milev, Németh Sz., Macko. Csere:
Vitko (liberó), Blázsovics, Toronyai, Gebhardt N., Banai. Vezetőedző: Marek Kardos.
Pénzügyőr SE: Szalai, Magyar, Kovács Z., Vitiuk, Flachner, Rása. Csere: Bán (liberó), Kiss
D., Kecskeméti, Takács, Tordai, Kovács S., Lassu (liberó). Vezetőedző: Jókay Zoltán.
Marek Kardos: – Mindenki láthatta, hogy támadások befejezésével ismét gondok adódtak, ebben az évben ez minden meccsen így volt. A pálya szélén is voltak problémáink.
Ebből kiutat jelenthetnek a fiatalok, akik a meccs lefutott részében jól játszottak. Egy
olyan csapat ellen, amelyik megkockáztatja a szervákat, picit bajban vagyunk a fogadásokkal, és ellenfelünk a feladónk játékát is olvasni tudta.
Jókay Zoltán: – Nem gondoltuk, hogy így sikerül, kemény röplabdára számítottunk, ezt
meg is kaptuk. A meccs elején elment 4 ponttal a Barcika, de innen sikerült felállni, ez
pedig elegendő önbizalmat adott a folytatásra.
Továbbjutott: a Pénzügyőr, kettős győzelemmel.

pauza (20-23). A nagy feltámadásból azonban nem lett
VRCK szett-győzelem, így a
Barcika nagyon messze került
a döntőbe jutástól.

Vendég továbbjutás

A második játszma elejére a kezdők közül Szabó D.
és Milev sem tért vissza, viszont Blázsovics és Gebhardt
N. folytatta hazai oldalon. De
a jó kezdés után előbb rossz
nyitásokkal, majd pocsék nyitásfogadásokkal ,,támogatta”
a Pénzügyőrt a Vegyész (3-5).
És mivel a fővárosi gárda tagjai jól olvasták, hogy mit akar
játszani, hol akar pontot szerezni a pályaválasztó, tisztes
előnyre tettek szert. 8-12-nél
hazai időkérés jött, és mivel a
visszatérés után három borsodi pont következett, a túloldalon is az időzés mellett döntöttek (11-12). Ami használt itt, az
használt ott is (12-16), elképzelhetetlennek tűnt, hogy ebből a gödörből kikecmeregjen
a Vegyész.
Aztán Gebhardt N. jó nyitásai és a rendezett sáncmunka

után egál lett az eredmény (1616). A vezetés azonban nem sikerült visszavenni, 17-17 után
zsinórban négy fővárosi pont
született (17-21). 18-22 után
feljebb kapaszkodott a VRCK
(20-22), de ezen a napon kevés
volt a barcikai hit és teljesítmény, így két szett után eldőlt
a párharc, a fővárosi csapat
a továbbjutást ünnepelhette
(21-25).
A meccset azonban folytatni kellett, a három szett megnyeréséig, de ennek az edzőmeccs jellegű játszadozásnak
már semmi jelentősége nem
volt.
ÉM-BCS
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Az Észak-Magyarországban olvashatták

Újraépítették magukat

■ A nehéz évek után új
erőre kapott az északborsodi kis település.

Rudolftelep. A bánya bezárása után akár elképzelhetetlen
mélységbe is süllyedhetett volna Rudolftelep. Végül nem így
lett. Köszönhetően a lokálpatrióta vezetőknek, Rozlozsnik
Jánosné, polgármesternek és
Baji Sándor alpolgármesternek, a képviselőknek és a település közösségének, akik nem
adták fel.

Kihívásokkal teli

– Elképzelni sem lehet mi mindent adott Rudolftelepnek a
bánya, a bányászat. A fénykorban 2500 fős is volt a település és még ugyanennyien
jártak ide dolgozni máshonnan. Aztán 1992-ben az állami
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 következett, amikor a lakók jó része
amit a település és az ott élők
is megsínylettek. 2010-ben aztán változás történt polgármesteri székben.
„Nehéz volt a helyzet, de szeretem a kihívásokat, ezért úgy
gondoltam, belevágok. A kaszsza szinte üres volt, az óvoda
fűtését is csak nagy nehézségek árán tudtuk megoldani,
de, a jó Isten valahogy mindig
mellettem állt és 2012-ben fordulat következett.”
Rozlozsnik Jánosné úgy fogalmazott, Rudolftelepnek a közmunkaprogramok adtak egy
hatalmas lendületet, amitől a

település egész közössége új
erőre kapott. Virágládák, útjelző táblák, padok – eleinte csak
kisebb beruházásokat végeztek el, de a helyiek örültek a
munkalehetőségnek, és a közösség együtt kezdett dolgozni Rudolftelep szépítéséért.
– A fordulópont óta átlagosan kilencven-száz főt foglalkoztatunk így, és igyekszünk
rengeteg értéket teremteni.
2014-ben még belügyminisztériumi elismerést is kaptunk a
példásan megvalósított programokért, és azóta egyre több
lehetőséget kapunk – mondta
a polgármester.
Építettek azóta ravatalozót,

utakat, járdákat, lépcsőfeljárókat, új kazánokat vásároltak,
zöldségféléket termesztenek.
Korszerűsítették az óvodát
és a helyi sajátosságokra
épülő mintaprogramban az
1970-es években, társadalmi

A
TERMÉSZETGYÓGYÁSZ KÉPZÉS!
Az Egészségügyi és
Természetgyógyászati
alapmodulok elvégzése után
az alábbi államilag elismert
végzettségek szerezhetők meg:
l
l
l
l
l
l

l
l

Fitoterapeuta,
Kineziológus,
Reflexológus,
Akupresszőr
Szemtréner,
Alternatív mozgás
és masszázsterapeuta,
Életmódtanácsadó és terapeuta,
Fülakupunktúrás addiktológus

Tanfolyamok mindenkinek:
l

l

Kreatív Fitoterápia
- Otthoni szappan és
krémkészítő tanfolyam
gyógynövények felhasználásával
Köpölyözéssel a szépségért
és az egészségért

Online képzések:
l
l

l

l

Egészségtudatos táplálkozás
Komplementer
hormonegyensúly tanácsadás
Aromaterápia
a mindennapokban
Stresszkezelés modern és
hagyományos módszerekkel

összefogással épült csillagvizsgálót is felújították, ahol
azóta térítésmentesen fogadnak csoportokat.

Emlékpark

Rudolftelep 2018-ban ünnepelte fennállásának 110 évfordulóját, ekkor a megyei bányásznapot is ők rendezték.
„Ekkor adtuk át bányász emlékparkunkat is, mely szintén
a helyiek összefogásának köszönhetően jöhetett létre. Itt
kapott új helyet a régi bányaépület előtt emelt faragott
kapu, de régi bányászatban
használt eszközök mellett, helyi fiatalok falfestményei is díszítik a parkot.”
TÁ

Konnektív Felnőttképző természetgyógyászati képzésekkel és
továbbképzésekkel foglalkozik.

A megszerezhető hivatalos természetgyógyász végzettség ÁNTSZ engedély és
akár saját praxis kiváltására is lehetőséget
nyújt.
Továbbképzések nyitottak, minden érdeklődő számára elérhetőek. Egészségügyi
szakdolgozóknak hasznos kreditpont
szerzési lehetőséget biztosítanak.
Munka mellett is lehet minket választani,
hiszen korszerű képzési formáink lehetővé teszik, hogy a tanulók szabadidejükben végezzék a tanfolyamokat, hallgassák az előadásokat.
Mindenkit szeretettel várunk, aki a rendkívül jól használható végzettség mellett
egy olyan a mindennapi életben is hasznos tudást szeretne szerezni, amivel nem
csak saját maguk, hanem családjuk egészséges jövőjét is meg tudják teremteni.

Bővebb információ, jelentkezés:
Felnőttképzési Nyilvántartási Szám: 00493-2011

508455

www.konnektiv.hu l Telefon: +36-70/361-3446, 46/342-617
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3/158±Y.52
2019. február 1. (péntek)
20:00 DENIZ koncert - Kazincbarcika 65.

Helyszín: Kbarcika, Don Bosco Sportközpont, Szent Erzsébet u. 2.
2019. február 2. (szombat)
6:00
Vámos-Toros Nap
Sajóvámos Község Önkormányzata az
idén is arra a nemes feladatra vállalkozik, hogy megdönti saját kolbásztöltés
eddigi rekordját, ami 853 m. Az idén
2019 méter egybefüggő kolbász töltésére vállalkozunk!
Sztárvendég: P-Mobil.
Helyszín: Sajóvámos, Szőke kastély előtti tér.
2019. február 5. (kedd)
19:00 VRCK-ACH Volley Ljubljana
Férfi Röplabda (MEVZA)
Helyszín: Kbarcika, Don Bosco Sportközpont, Szent Erzsébet u. 2.
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.
16:00 KKSE - Nádudvari ASK
NB. II. Férfi Kézilabda
Helyszín: Kbarcika, Don Bosco Sportközpont,
Szent Erzsébet u. 2.
11:00 V. Télűző Ostorcsergetés - Szeretettel várunk mindenkit! Űzzük
el a telet! Barátainkkal közösen megszervezzük idén is a Télűző
ostorcsergetést! (Hossó Szabadidő és Lovas udvar szervezésében.)
- Viseletbe öltözött jányok-asszonyok-legények-férfiak várják szeretettel az érdeklődőket! - Lesz muzsika, betyár virtus, rózsafánk,
forralt bor és tea. - A Régiségvásárban vásárfiát vehet mindenki!
- A jó hangulatról az ÓZDI NÈPTÁNC EGYESÜLET is gondoskodik!
Helyszín: Ózd, Vasvár út, nagyparkoló.

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.)

2019. február 22. (péntek)
15:30 Önkontroll - Becherovka
Miskolci Farsang 2019.
Helyszín: Miskolc,
Szent István tér.
19:00 Triász - Becherovka
Miskolci Farsang 2019.
Helyszín: Miskolc,
Erzsébet tér.
19:30 Tátrai Band - Becherovka Miskolci Farsang 2019.

Helyszín: Miskolc, Szent István tér.
2019. február 23. (szombat)
10:00 MAKadémia
Anyagtudományi játszóház
Becherovka Miskolci Farsang
MAKadémia - Anyagtudományi
játszóház a Miskolci Egyetem
Műszaki Anyagtudományi Karának interaktív természettudományos játszóháza (nem csak gyerekeknek).
- Érmekészítés: Hogyan készült régen a pénzérme?
- Mágikus ragacs: Folyadékok kicsit másképp.
- Hőkamerás bemutató.
- Lávalámpa készítés.
- Mikroszkópos bemutató.
…és még sok minden más.
Helyszín: Miskolc, MÜHA, Rákóczi u. 5.
17:30 Bíborszél - Becherovka
Miskolci Farsang 2019.
Helyszín: Miskolc, Erzsébet tér.

20:00

Péterfy Bori & Love Band
- Becherovka Miskolci Farsang 2019.
Helyszín: Miskolc, Szent István tér.

2019. február 24. (vasárnap)
8:00
Fagyott tavak teljesítménytúra (Zöld Sportok Klubja szervezésében). A túra során az "Észak-keleti hegyeink tavai" túramozgalmunk 6 érintendő pontja közül (Hámori-tó, Pisztrángkeltető,
Sebesvízi-tó, Jávorkúti-tó, Fónagysági-tó, Varbói-tó) a megadott
számú tavat kell felkeresni kötetlen, de jelzett útvonalon.
További információ: http://zoldsc.mozello.hu/home/fagyott-tavak/
Helyszín: Ómassa, Vadász kocsma (15 jelű autóbusz végállomás).
17:30

Deák Bill Gyula
- Becherovka Miskolci Farsang 2019.
Helyszín: Miskolc, Szent István tér.

18:15

Gáspár Laci
- Becherovka
Miskolci
Farsang 2019.
Helyszín: Miskolc,
Erzsébet tér.

Takáts Tamás Blues Band
- Becherovka
Miskolci Farsang 2019.
Helyszín: Miskolc, Szent István tér.
2019. március 6. (szerda)
18:00 Szécsi Pál emlékkoncert – Nőnap alkalmából
Előadó: Gergely Róbert.
Belépő: 1200 Ft. Jegyek a helyszínen válthatók.
Helyszín: Sajószentpéter, Művelődési Központ.
19:15

FRÁTER GYÖRGY KATOLIKUS GIMNÁZIUM
Miskolc, Városház tér 6.
www.frater.hu Telefon: 46/412-024

OM: 028992

„A Fráterben nemcsak kiváló felkészítést kapnak
a diákok az egyetemi, főiskolai
tanulmányaikhoz, hanem emberségben
és lelkiségben is gazdagodnak.”

Itt

me

gha

llga

tna

k!

Képzéseink:
 Négy évfolyamos tagozat (9. osztállyal kezdődően)
 Nyolc évfolyamos tagozat (5. osztállyal kezdődően):
 Magyar vagy matematika tagozat csoportbontásban emelt óraszámú nyelvi (Angol -Német) tagozat.
Angol / német tagozat (max. heti 7 óra)
matematikaoktatás kis létszámú csoportokban
Informatika - emelt óraszámban

Iskolánk TEHETSÉGPONT, biológiából tehetséggondozó csoport működik.
Számos szakkör mellett a Fráter gospel kórusa is várja az érdeklődőket.
Gimnáziumunk szeretettel várja továbbtanulásra mindazokat,
akik megfelelő alapot kívánnak kapni felsőfokú tanulmányaikhoz és a majdani
keresztény értelmiségi életükhöz.
508727

Kollégiumot tudunk biztosítani!
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Az akció bármely típusú
lencsére és keretre érvényes.

Kazincbarcika

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

Kazincbarcika, Jószerencsét út és a Rózsa út sarkán.
Nyitva tartás: H–P: 7:00–17:00, Szo.: 7:00–14:00

508922

Tel.: 06-30/644-6097

MŰHELY

bb gépekkel
a legmoderne
égebbi
– a város legr
IKÁ-jánál.
AUTÓKOZMET

Továbbra is vállaljuk autója alsó-, felső mosását,
belső takarítását, motortisztítást!
KARÁDI KÁROLY Autószerelő mester 06-20/996-0213
508532

509003

508462

Dojcsák László • 06-30/399-6599

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

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

GUMIS
509007

KISTERMELŐI
MÉZ ELADÓ!

HŰTŐGÉPSZERVÍZ
HŰTŐGÉP SZERELŐT
FELVESZÜNK!

> 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

• műanyag ajtók, ablakok
• garázskapu,
• redőnyök,
• egyéb kiegészítők kedvező áron!
508345

06-20/221-40-78

Rendel: Dr Hobaj Ildikó szemész főorvos /Kazincbarcika/ Bejelentkezés: 06 30/206-3354

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

508961

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 *

> Fókusz Optika
Kazincbarcika, Egressy út 39.
Tel.: 30/206-3354
> Fókusz Optika
Kazincbarcika, Városi Kórház 1. emelet
Tel.:30/206-3364

Flandona Kft.

VÍZVEZETÉK
SZERELÉS,
DUGULÁSELHÁRÍTÁS
0-24 ÓRÁIG!

KERET

508448
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LENCSE
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ÖLTÖNY
CSEREAKCIÓ*
Hozd be régi, nem használt öltönyöd és

20.000 forintért beszámítjuk
új öltönyöd vásárlása esetén!
Az akció időtartama: 2019. január 29-től február 11-ig tart!
*A beszámítandó öltönynek tisztának és használható állapotúnak kell lennie!

509606

Richard Férfi Divat
Kazincbarcika, Egressy út 37. Tel: 06-48/320-420

