DUGULÁSELHÁRÍTÁS
Akár hétvégén is!
Kazincbarcikán és környékén

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

Nyitva tartás: hétfőtől csütörtökig 8-16 óráig
pénteken
7-15 óráig
Kazincbarcika, Egressy tér 4. fszt.

Telefon: 06-30/677-66 55

509498

(1 kaloda: 0,588 m3)

AA-5824795

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

Kertészeti- és mezőgazdasági bolt

509517

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.

KAZINCBARCIKA FATELEP

VÍZVEZETÉK
SZERELÉS,
DUGULÁSELHÁRÍTÁS
0-24 ÓRÁIG!

Kínálatunkból:

1 kg, 239 Ft/kg

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

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

239 Ft
2,8%

Az akció 2019. 02. 06-tól 03. 03-ig érvényes!

Csirke mellfilé
Privát sonkás szelet
KÁLLAI füstölt csemege szalonna
TOP Fruits sűrített paradicsom 500 ml 16%
BOCI táblás csokoládé (85 g-90 g) többféle
TOP JOY gyümölcsital 250 ml többféle
MÁRKA üdítő 2 l PET többféle
ROYAL vodka 0,2 l
RIESENBRAU dobozos sör 0,5 l
BORSODI sör üveges 0,5 l

1299 Ft/kg
1199 Ft/kg
1199 Ft/kg
159 Ft (318 Ft/l)
219 Ft (2433-2576 Ft/kg)
139 Ft ( 556 Ft/l)
189 Ft (95 Ft/l)
999 Ft (4995 Ft/l)
169 Ft (338 Ft/l)
199 Ft (398 Ft/l) +üveg 15 Ft

Az akció 2019. 02. 06-tól 02. 17-ig érvényes!

Kazincbarcika, Mátyás király út 49/A.

Nyitva tartás: H-P: 6:30-20:00 Szo.: 6:30-18:00 V: 7:00-12:00

KERET

509789

GYÓGYSZER „PUMPI”
KIADÓ SZAK LAKÁSASSZISZTENST SZERVIZ

-30%

keres a kazincbarcikai
Szent Rafael
gyógyszertár!

KERET

t villanyszerelés
t NPTØHÏQ 
NPTPHBUØHÏQCFLÚUÏTF
t DTÚQÚHǮDTBQ XDUBSUÈMZDTFSF
t QPMD LÏQ UàLÚSGFMT[FSFMÏTF

Érdeklődni:

-20%

06-20/572-4000

Érd.: 70/456-3337

509503

Az akció bármely típusú
lencsére és keretre érvényes.

1,5%

510020

-30%

Ft

219 Ft

Ft

509479

505333

509523

LENCSE

500 g, 1598 Ft/kg

799

239

Válasszon
t!
kedvezmény

VAGY

Tchibo Family őrölt
vákuumos kávé

1 liter

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

-20%

90 g, 1322 Ft/kg

Ft

(az Autóker mögött)

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

LENCSE

Milli Krémtúró,
többféle

119
Abaúj tej

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

Lovas felszerelések, mezőgazdasági
kisgépek, szerszámok, tápok,
termények, állateledelek.

H-P: 7.30-16.30, Szo.: 8.00-12.00, V: Zárva
Tel.: 48/311-257 Fax: 48/512-223

Balogh családi
száraztészta

509481

06-20/221-40-78

KIRÁLY DISZKONT
...a megbízható forrás!

Német
alapanyagokból
Magyarországon
gyártott
műanyag nyílászárók
kedvező áron
KB, Mátyás k. út 22.

510025

Műtrágyák, vetőmagok,
befőttes- és díszüvegek
nagy választékban.

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

2019. február 8. XXX/6.

509534

KAZINCBARCIKA ÉS KÖRNYÉKE

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

509206

> 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

509505

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

ÁLLÁSHIRDETÉSEK
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AZ ELÉRHETŐ LEGTÖBB

2019. február 8.

LAKATOS

MUNKATÁRSAKAT KERESÜNK!

Dinamikusan fejlődő, több évtizedes múlttal rendelkező
mezőgazdasági cégcsoportunk munkavállalókat keres
sajószentpéteri telephelyére terményszárító,-takarmánykeverő
üzemeltetési, üzemfenntartási munkáira az alábbi munkakörökben:

- VILLANYSZERELŐ
- RAKODÓGÉP KEZELŐ
- MEZŐGAZDASÁGI
GÉPSZERELŐ-KEZELŐ.

Munkalehetőség!

509473

Elvárások:
t4[BLNBJUBQBT[UBMBU
t#LBUFHØSJÈTKPHPTÓUWÈOZ
Amit kínálunk:
t7FSTFOZLÏQFTCÏSF[ÏT
t4[BLNBJGFKMǮEÏT
+FMFOULF[OJT[FNÏMZFTFOJSPEÈOLCBO
MFIFUIÏULÚ[OBQPLPOÏTØSB
LÚ[ÚUU(Rent-A-Men Kft.,
3700 Kazincbarcika
Zemplény út 1. fsz./1.)
5FMFGPOT[ÈN 06-48/512-907

Az Elektro-Company Kft.
munkatársat keres
bel- és külföldi munkavégzésre,
azonnali munkakezdéssel,

Feltételek:

Ý gépek kezelésében, szerelésében való jártasság
Ý jó műszaki érzék
Ý rugalmasság
Ý betanulási hajlandóság
Ý továbbképzésre való hajlandóság
Ý pontos, megbízható munkavégzés

villanyszerelő

Toborzási napunk
helyszíne és időpontja:

munkakörbe!
Bér megegyezés szerint.
A fényképes önéletrajzokat az

info@elektro-company.com

Amit kínálunk:

509450

e-mail címre várjuk.
Érdeklődni:
06-30/577-9881 számon lehet.

A Berente Nonprofit Kft.

KERTÉSZ
munkatársat keres.

Elérhetőségeink:
Telefon: 06-70/637-4810, 06-70/440-3518
E-mail: ugyfelszolgalat@humanexistence.hu
Cím: 3526 Miskolc, Arany János tér 1.

Kertész végzettség,
szakmai tapasztalat szükséges!

Előny:

Benyújtási határidő: 2019. február 22.
Jelentkezni önéletrajz
megküldésével a

berentenonprofitkft@gmail.com

keresünk debreceni munkahelyre
azonnali kezdéssel!
Szállást tudunk biztosítani.

Érd.: +36-70/284-8797

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

509134

Bér megegyezés szerint.

509524

e-mail címen, vagy postai úton a
3704 Berente, Bajcsy-Zs. út 33. lehet.

MEZŐKÖVESD GYÓGYFÜRDŐN

HEGESZTENI TUDÓ
SZERKEZETLAKATOST

508656

Ý mezőgazdasági területen szerzett szakmai tapasztalat,
gyakorlat
Ý targonca és rakodógép kezelői tapasztalat
Ý szárítógép kezelői végzettség
Ý egyéb műszaki végzettség

KAZINCBARCIKA
Munkaügyi Központ
2019. február 13. szerda 9:00 óra

509897

Ý teljes munkaidős munkajogviszony
Ý hosszú távú munkalehetőség, stabil munkahely
Ý útiköltség térítés
Ý cafeteria
Ý túlóra pótlék
Ý egy telephelyen való munkavégzés
Ý pontos, korrekt fizetés
Ý szakmai fejlődési lehetőség
Ý előrelépési lehetőség
Ý szakmai továbbképzések

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

Szakirányú mezőgazdasági végzettség és tapasztalat hiányában
szakmai továbbképzést szervezünk a jelentkezők részére!

509233

Pályakezdők és pályaváltók jelentkezését is várjuk!
Érdeklődni a 06-30/914-8706 telefonszámon, vagy a
munkaugy@szirakcsoport.hu e-mail címen lehet.

,1]LXZNSPX6Q_X`YVL_±]^L_VP]P^

=09/>E0=60E07¨

Frissen felújított
kazincbarcikai rendelőbe

X`YVLVÅ]MP

fogászati
szakasszisztenst

4[eÅaÅb)eTVhX_PaXeÍViTccbÍV
3L^ZYWÂX`YVLVÅ]MPY^eP]eP___L[L^e_LWL_PWÄYd_YT[T]c

keresünk
teljes munkaidős
foglalkoztatással.

509201

509518

9T[T]cZTi]X[TWTc)
T\PX[QT])XQP[Pib/UaP\^RWT\Wd
CT[TU^])%#'" !(!

509889

Érdeklődni:
+36-20/430-6966 z adamantin99@gmail.com

>E:.474>?60E?0?>

492D090>
?60E?0?>
6POaPeX¹YdP^¹_VPe_P_¹^
#¹WP_¹aËVP_
^eZNT±WT^LY]±^eZ]`WÂVYd`RO½UL^ZV
MP_ÅW_Å__
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Az Észak-Magyarországban olvashatták

VRCK: Az esélyesebb csapat nyert

■ Kazincbarcika – Hazai meccset játszott
kedden a Vegyész RC
Kazincbarcika csapata
a Közép-Európa Kupában.

A férfi röplabda Közép-Európa
Kupa 2018/2019-es sorozatában az alapszakasz utolsó,
tizedik találkozóját vívta kedden hazai környezetben a Vegyész RC Kazincbarcika alakulata. Az észak-borsodiak sorsa

már korábban eldőlt, abban a
tekintetben, hogy nem jutnak
be a sorozat négyes döntőjébe, a szlovénekkel kapcsolatban pedig az volt biztos, hogy
tagjai lesznek a későbbi Final
Four-nak.

A BL-résztvevő diktált

Az első szettben 4-4 után
lett 4-6 az állás, de a vendégek nem tudtak három pontnyi előnyre szert tenni, mert
a hálóba nyitottak. Azonban
Szabó D. gyenge ütését követően kialakult ez a különbség
(6-9), kellett is az időkérés.
Németh Sz. szélső támadása

szép volt, utána viszont hoszszút szervált.
Bár készültek a barcikaiak sáncokkal, a BL-résztvevő szlovének elütöttek mellette, felette, csakhogy nem mindig
pontosan (8-13). Hosszú labdamenetet Pokersnik zárt le,
majd Banait Macko váltotta.
Egy vitatott labda is megzavarta a Vegyészt, következett
az újabb megbeszélés (9-16).
Macko támadása hozott pontot, Milev viszont nem tudta
fogni Vilimanovic nyitását.

Páez és Macko remek sánca
késztette tapsra a közönséget, a vendégek azonban uralták a játszmát (11-20). Németh
Sz.-ék összekapták magukat, a
vendégek is rontottak, így 1622-nél Urnaut edző avatkozott
közbe. Szabó D. ölte meg keményen a labdát (19-24), azonban Vilimanovic pontosan húzott át (19-25).
A második felvonásban 3-2-re
vezetett a Barcika, egy vendégütésnél, annak fogadásánál a plafon volt „útban”.
Hármas blokkra okosan ütött
Szabó D. (6-5), Németh Sz. viszont két sáncot kapott. 10-

10-nél együtt voltak a felek,
amiért megdolgozott a VRCK.
Lágy labdák hoztak pontokat
a ljubljanaiaknak (11-13), amit
hazai idő követett.
Németh érkezett „repülővel”,
aztán Gebhardt N. és Toronyai
kapott lehetőséget a játékra,
de csak rövid időre. Pár ponttal vezettek a vendégek (1417), akik 16-17-nél beavatkoztak. Blázsovics érkezett Milev
helyett, szerzett is pontot(2021). Kardos-edző osztott tanácsokat, ott volt a Vegyész
ellenfele nyakán (21-23), de
Pokersnik eldöntötte a szett
sorsát egy mindenki közé helyezett ütéssel (22-25).

JEGYZŐKÖNYV:

Vegyész RC Kazincbarcika – ACH Volley Ljubljana 0:3 (-19, -22, -22)
Kazincbarcika, 400 néző. V.: Vasko, Mokry (szlovákok).
Vegyész RC Kazincbarcika: Páez, Juhász 6, Banai, Szabó D. 16, Milev 2,
Németh 7. Csere: Vitko (liberó), Gebhardt Á. (liberó), Macko 6, Gebhardt
N., Toronyai, Blázsovics 7. Vezetőedző: Marek Kardos.
ACH Volley Ljubljana: Vilimanovic 10, Puric, Pavlovic 13, Dirlic 10, Pokersnik
15, Polujan 13. Csere: Kovacic (liberó), Plesko. Vezetőedző: Andrej Urnaut.
Marek Kardos: – Előzetesen úgy gondoltam, hogy majd a fiatalok fognak
játszani, de mivel jól nézett ki a játékunk, nem így történt. Voltak hibáink,
de elégedett vagyok azzal, amit nyújtottunk.
Andrej Urnaut: – Jók voltak a fogadásaink, a blokkjaink. Azért jöttünk, hogy
szettveszteség nélkül távozzunk, ezt sikerült elérni.

akartak bizonyítani (6-4).
8-8-nál Vilimanovic rontott
nyitást, miként Macko is.
9-10-nél a hazai szakvezető
érezte szükségességét az időkérésnek, aztán Gebhardt Á.
jött liberóban. Szabó D. csinált meg nagy labdát (12-12),
Szabó D. nagy labdája
A harmadik játszma elején nem volt gond a hazaiak akajól odatette magát a Vegyész rásával, Németh Sz.-ék blokkja
(3-1), Blázsovicsék nagyon előnyt jelentett (14-13). Három

Kis kacsa fürdik...

■ Az elmúlt hét folyamán többen is jelezték, hogy rengeteg kacsa bukkant fel a kazincbarcikai csónakázótónál, amit muszáj volt személyesen
is meglátogatni – küldte beszámolóját lapunknak Matesz Gábor kazincbarcikai olvasónk.

„Hétköznapi kacsákra számítottam, amikor is megpillantottunk egy különleges fajt, a mandarinrécét – írta Matesz Gábor. – A mandarinréce vagy mandarinkacsa egy közepes méretű,
Ázsiából származó díszmadár, amely mára már veszélyeztetett fajjá vált. Nos, akik sietnek,
még elcsíphetik ezt a különleges és gyönyörű színekben pompázó mandarinrécét, amelyet
megannyi átlagos, ugyanakkor csoda szép tollazatú kacsa vesz körül.”
A mandarinréce már jóval időszámításunk kezdete előtt ismert és nagyra becsült madár volt
Ázsiában. A nyugatiak már megérkezésük után nem sokkal felfedezték a madár szépségét.
Európába 1745-ben telepítették be díszmadárként, de tenyészteni elsőként csak 1834-ben sikerült. A fajt könnyű gondozni és tenyészteni, emiatt sok tenyésztőnél és állatkertben is megtalálható. Néhány héttel ezelőtt a miskolctapolcai Csónakázó-tónál kapott lencsevégre egy
családot fotóriporterünk.
ÉM

szlovén pont hozta a barcikai
időkérést, a kapott lehetőségeket kegyetlenül kihasználta a vendéggárda(15-19).
Szabó D. és egy sánc hozta
fel a VRCK-t, 19-21-nél kellett
a szusszanás az ACH-nak. Ami
után koncentráltak, és befejezték a szettet, valamint a
meccset is (22-25).
ÉM-MI
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Apró

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.

Hálás szívvel mondunk
köszönetet mindazoknak,
akik drága szerettünk

BÁBÁS
JÓZSEF

Lakáseladás

Kazincbarcikán, Egressy úton 3.
emeleti, téglaépítésű, 42 m2-es, 1
szoba+konyha+étkezős lakás eladó.
Tel.: 06-70/940-0873.
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.
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.

volt BorsodChem dolgozó
71 éves korában csendesen elhunyt.
Temetése 2019. február 18-án 13 órakor lesz
a Kazincbarcikai temetőben.
Gyászoló családja

Kazincbarcikán, Pollack M. úton (4
emeletesben) első emeleti, 57 m2-es,
2 szoba+hallos, tehermentes lakás
eladó. Tel.: 06-20/597-1620.
Miskolc-Avas II. ütem, Sályi utcán 2 szobás, igényesen felújított lakás 4 emeletes épületben eladó. Tel.: 0630/4256901.
Hernádnémetiben nagyon jó helyen
1099 m2 telken 5 szobás, 2 szintes, 2
generációnak is alkalmas családi ház
garázzsal, gondozott kerttel eladó. Kétszobás miskolci lakást jó helyen beszámítunk. Ár: 21,5 M Ft. Tel.: 30/2272273.
Miskolc, Újgyőri főtéren eladó 55 m2-es,
kétszobás, felújított, erkélyes lakás. Ár:
12,5 M Ft. Tel.: 46/339-664.
Miskolcon panelprogramos, kis rezsijű, belváros közeli, azonnal költözhető erkélyes garzonlakás eladó. Tel.:
70/359-3130.
Lakáskeresés

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

Albérletbe kiadó az Egressy úton 2 és
1/2 szobás üres lakás. Tel.: 06-70/31534-86

Kazincbarcikán 2 szobás, bútorozatlan lakás albérletbe kiadó. Érd.: 18 óra
után. Tel.: 06-20/544-1039.
Miskolc Tesconál apartman kiadó. Tel.:
30/449-1276.

Felsőzsolcai Ipari parkban telephely
bérbeadó busz vagy kamion parkolására, vagy eladó több éves bejegyzett Kftvel együtt. Érd.: 20/9421-159.

Föld, kert

Öreg motorkerékpárt (Jawa, Csepel,
stb.) és ezek alkatrészeit vásárolok.
Tel.: 06-30/841-3536.

Izbonyóban, zártkerti 225 nöl-es
telek, gyümölcsössel, LAKHATÓ házzal, garázzsal. Víz, villany van. Iár: 2,5M
Ft. Tel.: 06-20/920-3580.
Legelőt, erdőt vásárolok. Tel.:
06-70/555-1262.
Termőföldet vásárolok 5 hektár fölött.
Gesztely, Hernádnémeti, Halmaj,
Tiszalúc határában. Tel.: +3670/5388498.
Üzlet, műhely, telephely

Miskolc, Széchenyi u legforgalmasabb
helyén földszinti, NAGYON SZÉPEN FELÚJÍTOTT, 114 m2-es üzlet kiadó. Jól
táblázható!!! 220000+Áfa+2 hó kaució Tel.: 30/227-2273.
Miskolc, Széchenyi utca legforgalmasabb helyén 66 és 134 m2-es egymás
mellett lévő 2 és 4 szobás lakás nagyon
szépen felújítva, iroda vagy üzlet céljára kiadó. 110000-220000/hó+rezsi+2
hó kaució. Tel.: 30/227-2273.

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: 2019/06.
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

Régiség, ékszer

Antik bútort, porcelán, 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.
Gyűjtő, szakképzett műtárgybecsüs
magas áron vásárol régiséget, bútort,
festményt, porcelánt, ezüsttárgyakat, hagyatékot. Tel.: 06-46/348436, 06-20/388-7997.
Állat

1 db hízósertés eladó, 300 kg-os, 400
Ft/kg, felezve: 500 Ft/kg, Rudabányán.
Tel.: 06-30/878-7018.
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N HOROSZKÓP 7. HÉT
Kos - A héten könnyen eluralkodhatnak Önön az érzései, aminek
következtében sokszor nem túl szerencsésen másokra szabadítja dühét. Nemcsak azért, mert úgy érzi,
mindenki csak bosszantja, hanem azért is,
mert úgy véli, nem úgy alakulnak a dolgai,
ahogy azt szeretné. Viszont ha összeveszik
valakivel vagy goromba lesz az illetővel, ne
tetézze azzal, hogy még le is tagadja.
Bika - Egész héten rózsás hangulatban lesz, mert úgy tapasztalja,
hogy végre minden a lehető legjobban alakul. Egy kis kárörömmel a
szívében figyeli környezetét, hiszen
Ön körül minden pompás, míg másoknak a
küzdelem jut. Ezt semmi esetre se tegye szóvá,
hanem a közvetlen környezetében érdemes
lenne felajánlani a segítségét, hiszen nemrég
Ön is hasonló cipőben járt.
Ikrek - Kitartóan ápolja a kapcsolatait a szeretteivel, barátaival.
Még új ismeretségeket is köthet a
héten nekik köszönhetően. Mindennek a tetejében könnyedén megvalósítja a héttel kapcsolatos elképzeléseit.
Egész héten kedvező szelek fújnak, érdemes
kihasználnia őket, ha ügyet intéz, vagy szeretne
valamit véghez vinni. Ám a hét második felében
meglehetősen érzékeny lesz.
Rák - Mostanában nem olyan
megértő, mint máskor és ezzel meg
is lepi környezetét. Türelmetlen,
ingerlékeny és rettentő nyersen
fejezi ki véleményét. Egyszeriben
nem az a szeretetteljes, segítőkész Rák,
mint lenni szokott. De mi változott? Minek a
hatására lett ennyire ellenséges a világgal.
Talán Ön sem tudja, de érdemes lenne egy kis
önvizsgálatot tartania.

(2019. február 11-től február 17-ig)

Oroszlán - Figyeljen oda arra,
kinek, mit mond, mert az emberek
hallgatnak Önre. A napokban többen is kérhetik a tanácsát, ezért
fontolja meg alaposan, mit válaszol
nekik. Ugyanakkor lekötik a lelki gondjai, több
dolog miatt is őrlődik, talán magának sem
ártana, ha valakinek kiöntené a szívét. Forduljon szeretteihez, bizalmasához és merjen
megnyílni!
Szűz - Óriási erőket fektet abba,
hogy megállítsa a változásokat.
Foggal-körömmel küzd a régi
dolgokért. El kellene fogadnia, hogy
lejárt azoknak az ideje és el kellene
őket engednie. Legyen erős és inkább hívja be
az új dolgokat az életébe. Sokkal erősebb, mint
azt gondolja magáról. A napokban fel is fog
merülni magában a vágy, hogy jobban megismerje önmagát.
Mérleg - Nem ártana átgondolnia a
közelmúltban hozott döntéseit. Így
elkerülhetné a csalódást, azt, hogy
hibázzon, ugyanis nem mindegyik
terve tökéletes, arról nem is szólva,
hogy talán igazából nem is akar egy bizonyos
dolgot. Ne kényszerítse bele magát azért,
mert azt hiszi, azzal valamiféle előnyhöz jut.
Most elsősorban magára kell gondolnia, hogy
Önnek legyen jó.
Skorpió - Egyes dolgokban akadályoztatva lesz a napokban, de most
érdekes módon ez nem bosszantja.
Sőt, jóformán egész héten képtelen
lesz felidegesíteni magát, pedig
adódhatnak más egyéb problémák is, Ön
mégis nyugodt maradt, de még mosolyogni
is tud a helyzetén. Így viszont a csillagok új
ajtókat nyítnak meg Ön előtt, amiért képes
görcs nélkül reagálni az akadályokra.

Nyilas - Valaminek a hatására elbizonytalanodik céljait illetően. Már
nem biztos abban, hogy azt szeretné, amit. Mielőtt hirtelen feladna
mindent, inkább álljon meg és adjon
időt magának, hogy átgondolja, mi bizonytalanította el, van-e egyáltalán alapja. A legjobb
volna, ha egy közeli barátjával, szerettével
beszélné meg a dolgot, mert segíthetne Önnek
tisztán látni a helyzetét.
Bak - Több alkalommal is szerencsésen alakulnak az ügyei. Néha
egészen váratlan pillanatban
érkezik a segítség, mikor bajba
kerülne, vagy pedig összejön valami,
amiről azt gondolta volna, hogy szinte semmi
esélye a dolognak. Viszont bizonyos dolgokkal
kapcsolatban úgy érezheti, mindjárt kifut az
időből, de semmit se kapkodjon el, megfontolt
döntéseket hozzon!
Vízöntő - Legyen elővigyázatos
azzal, hogy kivel ossza meg a titkait,
mert sajnos egyesek visszaélhetnek
a bizalmával, még akiről nem is
feltételezné. Viszont bármibe is fog
bele a héten, eredményes lesz. Használja ki
a kedvező csillagállást, ha szeretne valamit
megvalósítani vagy elindítani a napokban.
Figyeljen az álmaira, mert hasznos, érdekes
információkra tehet szert rajtuk keresztül.
Halak - Aggódik a jövője és az
anyagi helyzete miatt, pedig egyik
sem kilátástalan, de még csak
nem is olyan rossz. Nem képes
tisztán látni a helyzetét és emiatt
képes lenne bármit elvállalni, megtenni annak
érdekében, hogy biztonságban érezze magát,
de azzal csak bakot lőne. Relaxáljon, tisztítsa
ki elméjét és várjon türelemmel, meg fognak
érkezni a pozitív változások!

509529

Eladó
Kazincbarcikán
1. emeleti,
1 szobás,
nagy erkélyes
lakás.
Irányár: 7,8 MFt

508467

Múcsony központjában eladó 2 generációs, 2 szintes, 2 garázsos, vállalkozásra is alkalmas 1600 m2-es telken lévő családi ház. Tel.: 06-30/2971909.
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.
Miskolcon, a Bükk kapujában eladó
862 nm-es telken 3 szobás, földszintes, tégla építésű, felújított családi ház.
Irányár: 22 M Ft. Telefon: 0670/3815873.
Miskolc, Népkert mellett Budai József
utcában 3 szobás családi ház és szép
antik ebédlőbútor eladó. Tel.: 30/3654891.
Sajópetri, Szabadság utcában felújítandó, kétgenerációs, vegyes falazatú, 80+50 nm-es, 2 db ház eladó egy
telken (1 635 nm). Víz, gáz, szennyvíz
a kisebbik házban van. Ár: 4,99 M Ft.
Tel: +3670/701-2271.
Miskolc-Diósgyőrben, Berekalja városrészben, csendes utcában, 3 szobás, 150 nm-es sorházi lakás tulajdonostól eladó 20 millió Ft-ért. Tel.:
06-30/9292-622.

Kazincbarcika,
Egressy út 30/A.
06-30/2896-165
509480

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

KOTERLÁN GYÖRGY

509819

temetésén megjelentek,
sírjára virágot, koszorút
helyeztek, részvétükkel
mély fájdalmunkat
enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló családja

Ház eladás

Eladó 3 szobás, téglaépítésű családi ház, udvaron pincével, borházzal.
Többfajta fűtéssel fűthető, a nyílászárók felújítva. Érd.: 06-48/351-319,
06-70/300-2596.

„Elmentem tőletek, nem tudtad búcsúzni,
nem volt időm arra, el kellett indulni.
Szívetekben hagyom emlékem örökre,
ha látni akartok, nézzetek az égre!”
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
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2019. február 8.
Vörös TOJÓTYÚK házhoz szállítva 700
Ft/db. Tel.: 06-20/204-2382.
Eladó 2 db JERSEY (csörzi) ELŐHASÚ márciusban ellő – ÜSZŐ. 1 db HÍZÓ sertés, terményen nevelt. Érd.: 06-30/6556119.

Szolgáltatást kínál

Egyéb eladás

Sajószentpéteren újonnan nyíló vendéglátó egységbe hölgy munkatársat
keresünk. Tel.: 06-70/600-3563. Katona Gergő.
Épület- és bútorasztalost keresek,
szakmai gyakorlattal, Putnoki telephelyre. Tel.: 06-30/417-2420. Barna
Attila e. v.
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.

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

SÓDER
(0/24, 0/16)

HOMOK
(0/4, 0/1, (sárga)

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

0630/4152428
kiszállítás hétvégén is!

509483

Öreg motorkerékpárt (Jawa, Csepel
stb.) és ezek alkatrszéit vásárolok.
Tel.: 30/841-3536.

509142

Motorkerékpár

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

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.-

Feladatok:

Ýföldbérleti szerződések nyilvántartása, ügyintézése
Ýföldbérleti díjak kiírása, munkaműveletek számlázása
Ýtermeltetési szerződések ügyintézése
Ýkapcsolattartás ügyfelekkel
Ýelszámolások, határidők nyomon követése, betartása
Ýtámogatások igénylése, elszámolása

Amit kínálunk:

Ýteljes munkaidős munkajogviszony
Ýhosszú távú munkalehetőség, stabil munkahely
Ýútiköltség térítés
Ýcafeteria
Ýpontos, korrekt fizetés
Ýszakmai fejlődési lehetőség
Ýelőrelépési lehetőség
Ýszakmai továbbképzések

Előny:

Ýszakirányú mezőgazdasági végzettség
Ýmezőgazdasági területen szerzett szakmai tapasztalat, gyakorlat
ÝB kategóriás jogosítvány

Bér megegyezés szerint.
Pályakezdők és pályaváltók jelentkezését is várjuk!
Érdeklődni a 06-30/914-8706 telefonszámon, vagy a
munkaugy@szirakcsoport.hu e-mail címen lehet.
Az Adapt Kft. TARGONCÁSOKAT keres
Győrbe, Tatabányára, Oroszlányba, 2-3
műszakos munkarendbe, versenyképes
fizetéssel, szállással és heti hazautaztatással. Tel.: 06-70/882-2105.
Győri munkahelyre targoncásokat,
hegesztőket és szalagmunkára férfi
dolgozókat korrekt bérezéssel felveszünk. Szállás ingyenes, utazást térítünk. Tel.: 06-20/949-3036. Gekko
Hungary 2014 Kft.
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.-

Bajai cég nemzetközi tapasztalattal
rendelkező gépjárművezetőt keres 24
tonnás ponyvás kamionra. Gyenis és
Társa Bt. Tel.: 06-30/945-5637.
Társkeresés

Elvált, 50 pluszos férfi ismerkedne
40-50-es hölgyekkel. Érd.: 06-70/5948810.
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: 7:0019:00, Szo.: 7:00-18:00, V.: 8:0018:00. Nézzen be hozzánk!

Győri fémipari partnerünkhöz keresünk betanított munkás, géplakatos, CNC-gépkezelő, autószerelő,
villanyszerelő munkakörbe dolgozókat. Amit biztosítunk: versenyképes fizetés, cafeteria, szállás, munkába járás, hazautazási támogatás,
bérelőleg. Tel.: 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&Partners)

Minden héten

online is
megtekintheti
újságunkat!

www.szuperinfo.hu

Kazincbarcika
Szuperinfó

510083

DIÓ, KOCKA, DARABOS.

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

ELADÓT KERESÜNK.
509522

a bányától.

509485

kapható közvetlenül

509520

T ű z if a

Konyhakész
tűzifa,
ömlesztve 345x215x83 (6 m3) raktérben.
Részletek és árak: 06-30/964-9571.
AA5947746.

Kazincbarcika, Szemere téren
lévő Nemzeti Dohányboltba

TV-k és háztartási gépek javítása!
Kiszállás biztosítva! TV-k, mosógépek
eladók. Tel.: 06-30/963-7577.
Vízvezeték szerelést, hibaelhárítást, teljeskörű felújítást vállalok. Tel.:
06-70/945-3464.
Cserepes lemeztetők készítése bontás nélkül palára is. Palatetők átfedése bitumenes zsindellyel. Lapostetők
víz-szigetelése. Csatornázás, kéményrakás. Ingyen árajánlat! 15% kedvezmény! www.lackoteto.5mp.eu Tel.:
06-70/591-9739.

Gyűjtő keres! Régi matchboxokat, játékokat, távirányítós autókat, lemezjátékokat és autókat, pedálos moszkvicsot.
Érd.: 06-70/418-2086.
Képregényt, diafilmet, diavetítőt,
lemezjátékokat, régi társasjátékokat,
sci-fi, fantasy könyveket felvásárolok!
Tel.: 06-30/336-2245.

06-70/545-7791

Dojcsák László • 06-30/399-6599

509487

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.

keres borsodsziráki telephelyére az alábbi feltételekkel:

Kazincbarcika

HŰTŐGÉP SZERELŐT
FELVESZÜNK!

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

Régi vásznakat (zsák, méter stb.),
kázsmér kendőt, zománcozott babakádat, fateknőt, hímzett falvédőt,
dunnát vásárolok. Tel.: 06-20/4283455.

MEZŐGAZDASÁGI ÜGYINTÉZŐT

HŰTŐGÉPSZERVÍZ

MEZŐGAZDASÁGI
ÉS KERTÉSZ ÁRUHÁZ

Személyautókat és vashulladékot
vásárolok. Tel.: 06-70/555-1262.

Dinamikusan fejlődő, több évtizedes múlttal rendelkező
mezőgazdasági cégcsoportunk

ELADÓT KERESÜNK.

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

PUSKÁS JÁNOSNÉ

Egyéb keresés

Gyors kiszállítás, akár hétvégén is!
További információ:

Állást kínál
Vidéki élelmiszer kisboltba
(Kazincbarcikától 12 km-re)

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.
Újszerű, egyszemélyes heverő eladó.
Iár: 10E Ft. Tel.: 06-48/411-351.
Világos, magasított, 5 részes szekrénysor jelképes áron eladó. Ajándék
garnitúra 2 fotellel. Tel.: 06-70/9400873.

SZÉN

Tetőfelújítás cserepes lemezzel,
palatető felújítás, lapostető felújítás.
Ingyenes árajánlat. Tel.: 06-20/9111717.

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

Szalézi Gála a Don Bosco Sportközpontban

■ Szentmisével és gá-

laműsorral ünnepelték
a Szalézi Szent Ferenc
Gimnázium névadójának emlékét az iskola
tanulói és tanárai a Don
Bosco Sportközpontban február 4-én.
Az évente megrendezésre kerülő esemény, melyen
Szalézi Szent Ferenc emlé- diákjai és dolgozói, idén a kezdődött egy szentmisékét ünneplik az intézmény Szent Család-templomban vel. Ezt követően pedig a
Don Bosco Sportközpontba vonult át mindenki, ahol
egy egész iskolát átölelő ki
mit tud-dal folytatódott a
tanítás nélküli munkanap.
A fellépők összesen 15
egyedi fellépéssel készültek a gálára, melyben szerepet kaptak kulturális műsorszámok, versszavalások,
táncbemutatók és zenés fellépések is.
Fotók: Kovács Loretta

Az asztrológia sokak által
vitatott tudomány, pedig az
emberiség legősibb tudástárában fellelhető ismeretek
egyike. Eme tudomány
alapja a naprendszer
bolygómozgásainak megfigyelésén
alapuló hatások
tapasztalati értelmezése az ember
életére, jellemére.
A Nap és a többi bolygó különböző jegyhelyzete
(Kos, Bika, stb.) segítségével lehet jellemrajzot, karakterisztikát készíteni , ami
a személyiségelemző asztrológia területe és sikeresen
használható önismereti és
önfejlesztő eszközként.
Az asztrológia legvitatottabb területe, jövőbeli
események
előrejelzése,
amelyet felületes ismeretek
miatt jóslásnak gondolnak,
és ebből adódóan elutasítanak sokan. A jövőt mindig
a jelen döntései alakítják,
ezért nem determinált, viszont a bolygómozgások
pontos, fokok szerinti egymásra hatásai jól értelmez-

Az út mellett
találták meg
az eltűnt
rudabányai
Hamarosan elkészül az Irinyi tornacsarnok fiút
■ Január 31-én zárult
a Kazincbarcikai Sportközpont Tornacsarnoka
– közismertebb néven
az Irinyi tornacsarnok
– felújításának első
etapja. Megtörtént a
küzdőtér, a lelátó, valamint az új, modern
eredményjelző műszaki átadása.

■ Rudabánya – Eltűnt
az esti órákban egy 14
éves rudabányai fiú,
amiről az édesapa tett
bejelentést a rendőrségen. A kutatást fel
nem adva a rendőrök
reggelre megtalálták
a fiatalembert.

A Az összesen 40 millió Ft-os
TAO-forrásból megvalósuló
beruházás 30%-os önrészét
– 14 millió forint biztosítását
– Kazincbarcika Város Önkormányzata vállalta.
A rekonstrukció során a küzdőteret teljesen újjáépítették, kicserélték a parkettát,
a palánkokat; a körülbelül
250 fős emelvényre barcikai
kék-sárga üléseket szereltek,

Egy rudabányai férfi február
3-án 21 óra 44 perckor tett
bejelentést a Borsod-AbaújZemplén Megyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központjába, hogy 14 éves
kisfia elment otthonról, félő,
hogy nem talál haza.
A Kazincbarcikai Rendőrkapitányság Rudabányai Rendőrőrsének munkatársai a beszerzett információk alapján

valamint egy modern, új eredményjelzővel is gazdagodott a
sportlétesítmény.
– A küzdőtér rekonstrukciója
mellett megújult a villamos
rendszer, a következő etapban pedig a fitneszterem kap
csúszásgátló sportpadlót, valamint a földszinti folyosók,
öltözők és mellékhelyiségek

festése mellett új ajtókat építenek be, és a lámpatesteket
is energiatakarékos típusúakra
cserélik – árulta el Szitka Péter
polgármester.
A teljes beruházás végeztével
várhatóan március első heteiben ünnepélyes keretek között
kerül sor a szalagátvágásra.
Forrás: Kolorline.hu

hető tendenciákat mutatnak
arra vonatkozóan, hogy milyen életterületen (család,
munka, párkapcsolat, stb.)
és milyen jelleggel (támogató, fékező) következnek be ezek a
hatások az életünkben. Az asztrológiai előrejelzés alapját a bolygók fizikai
mozgásai és szimbolikus jelentéstartalmának
kombinációja képezi. Ezzel
a módszerrel lehet szoláris
(éves) horoszkópot készíteni, amely segít abban, hogy
láthassuk, az egy évre előre
eltervezett feladataink melyike fog megvalósulni akadálymentesen vagy nehézségek árán.
Összefoglalva, az asztrológia nem csillag-jóslás,
hanem egy olyan megalapozott rendszer, mellyel
életünk lehetőségeit tisztábban láthatjuk, döntéseinket
könnyebben meghozhatjuk
és kapcsolatainkat jobban
megérthetjük.
Érsek-P. Ildikó
asztrológus
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megszervezték a fiatalember
felkutatását. A rokonok és barátok felkeresésével egy időben a kazincbarcikai járőrök is
bekapcsolódtak a kutatásba,
mivel az eltűnt korábban már
nekiindult a városnak. Ez az
irány azonban nem vezetett
eredményre.
A keresést fel nem függesztve
a környéket jól ismerő körzeti
megbízottak Ormosbánya felé
is kiterjesztették a kutatást. A
kitartó kutatás másnap 8 óra
25 percre hozott eredményt.
A 14 éves fiút Rudabánya és
Ormosbánya között az út mentén találták meg, épségben.
ÉM
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3/158±Y.52
2019. február 9. (szombat)
10:00 Kakaó koncert - A kamarazenével
ismerkedhetnek meg az apróságok
februári Kakaó koncertünkön! Újabb
móka a kisgyermekes családok részére a DBS-ben! A koncert után a már
megszokott finom, puha kalács és meleg kakaó várja a lurkókat,
valamint az elmaradhatatlan hangszer simogató! A belépés felnőtteknek 300 Ft, a gyermekeknek díjtalan!
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.
2019. február 12. (kedd)
19:00 DBS Kvíz - Műveltségi vetélkedő
Népszerű műveltségi vetélkedőnk
újabb fordulójára várjuk a 3-6 fős
csapatok jelentkezését! Jelentkezni
lehet személyesen az Információs pultnál, telefonon, valamint a
Facebook oldalunkon létrehozott eseménynél hozzászólásban a
csapatnév és létszám megadásával! A részvétel díjtalan!
Helyszín: Kbarcika, Don Bosco Sportközpont, Szent Erzsébet u. 2.
2019. február 18. (hétfő)
19:00 Kazincbarcikai Ördögök-Csenger
(Férfi Futsal mérkőzés NB II.)
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.)

17:30

AUTÓMENTÉS
6 tonnáig
0-24 óráig

ÓRIÁSI
PROGRESSZÍV

2019. március 8. (péntek)
16:00 HBH Kézműves Piac - Minden hónap 2. péntekjén megrendezésre
kerül Kazincbarcikán a HBH Bajor Söröző udvarán a HBH Kézműves
Piac, ahol egyenesen a kézművesektől kapható szörpök, lekvárok,
mézek, sajtok, kolbászok és szalonnák, természetgyógyász esszenciák és kenőcsök, kézzel készített ajándéktárgyak, csili termékek,
fürjtojás, szappanok, ízesített vizek, préselt gyümölcslevek, kerámiák. További információ: https://www.facebook.com/hbhpiac/
Helyszín: Kbarcika, HBH Bajor Söröző udvara.

HIGH CARE STÚDIÓ

509484

30/542-42-33

Tel.: 06-30/644-6097

509591

Az akció visszavon
visszavonásig
voná
oná
n érvényes!

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

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

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

*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.

Szerelt kémények gyártása
ÉMI engedéllyel

Minőségi szerelt kémények
és béléscsövek,
TAVALYI
vegyestüzeléshez.
!
K
A
ÁR

Mezőkövesd, Sándor u. 19.
Tel.: 06-30/911-6627 www.tjk.hu

2 év
val
garanciá

509135

508477

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

FA ÉS SZÉN TÜZELÉSŰ
KAZÁNOK, VÍZTERES
KANDALLÓK

509235

INGYENES ORVOSI SZEMVIZSGÁLAT*
KONTAKTLENCSE ILLESZTÉS

509477

3700 Kazincbarcika, Szabadság tér 6.
Tel.: 06-48/571-201, 06-20/917-6174
www.highcarebarcika.weblines.hu

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

progresszív lencsék
40% kedvezménnyel!*

Egészségpénztári elfogadóhely,
Bankkártyás fizetési lehetőség

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

- Gépi földmunka
- Beton
- Homok, sóder,
föld

LENCSE AKCIÓ

-40%

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

18:15

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.

Németh Optika

SZÉP KÁRTYA
elfogadóhely

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).

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.
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