DUGULÁSELHÁRÍTÁS
Akár hétvégén is!
Kazincbarcikán és környékén

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

2019. február 15. XXX/7.

511133

KAZINCBARCIKA ÉS KÖRNYÉKE

ÁGNES OPTIKA
Orvosi szemvizsgálat

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

511100

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

Rendel: Dr. Semsey István
szemész főorvos

Német
alapanyagokból
Magyarországon
gyártott
műanyag nyílászárók
kedvező áron

EDENRED Ajándékkártyát
elfogadunk Bankkártyával,
Egészségbitztosítási és
SZÉP kártya elfogadóhely.

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

KB, Mátyás k. út 22.
(az Autóker mögött)

Katona GrétaÝenergetikai tanúsító mérnök
katonagreta.energetika@gmail.com

024 ÓRÁIG!

Érdeklődni:

06-20/572-4000

06-20/221-40-78

511074

Dojcsák László • 06-30/399-6599

511093

510462

www.fenyo-panzio.hu

t Akác (2.000 Ft/kg)
t Hárs (1.500 Ft/kg)
t Repce (1.800 Ft/kg) + propolisz
Hívjon bizalommal!
Érd.: 06-48/316-769, 06-30/329-74-34

EXPEDIÁLÓ
SZAK
ASSZISZTENST DUGULÁSELHÁRÍTÁS
keresünk.
511040

06-49/312-251

HŰTŐGÉP SZERELŐT
FELVESZÜNK!

KISTERMELŐI
MÉZ ELADÓ!

Kazincbarcika

510472

HŰTŐGÉPSZERVÍZ

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

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

511116

MEZŐKÖVESD GYÓGYFÜRDŐN

511404

+36 20 236 7400

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

VÍZVEZETÉK
SZERELÉS
BURKOLÁS
TÉRKÖVEZÉS

A kazincbarcikai
Szent Rafael
Gyógyszertárba

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

511405

MEGBÍZHATÓSÁG
KEDVEZŐ
ÁRON!

(bejentkezés szükséges)

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

acél biztonsági

ajtó akció!

Biztonság, garancia
a legjobb áron!
Díjtalan felmérés,
árajánlat rövid határidővel.

Hozd be régi,
nem használt öltönyöd és

20.000 Forintért
beszámítjuk

89.000 Ft

új öltöny vásárlása esetén!

Az akció időtartama: 2019. január 29-től február 28-ig tart!
*A beszámítandó öltönynek tisztának és használható állapotúnak kell lennie!

Redőny, szúnyogháló szerelése - javítása.
Hi-Sec biztonsági ajtó javítása, zárcseréje.

Telefon: 06-20/325-3257

511391

511035

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

505334

ÖLTÖNY
CSEREAKCIÓ*

511125

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

ÁLLÁSHIRDETÉSEK
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AZ ELÉRHETŐ LEGTÖBB

2019. február 15.

Frissen felújított
kazincbarcikai rendelőbe

fogászati
szakasszisztenst
508303

keresünk
teljes munkaidős
foglalkoztatással.

A Berente Nonprofit Kft.

509891

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

GUMIS
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511079

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

LAKATOS

MUNKATÁRSAKAT KERESÜNK!

Lapzárta:
szerda 12:00 óra

511403

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

ÓRIÁSI
PROGRESSZÍV

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

ingyenes betanítással)

Az akció visszavon
visszavonásig
voná
oná
n érvényes!

LENCSE AKCIÓ
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510905

Németország legnagyobb
gumiszerelő hálózatához
keresünk GUMISZERELŐKET
a tavaszi szezonra
(március-május).
Pályakezdő jelentkezőket is
várunk, a kiutazást
megelőzően 2 napos oktatás
és betanulás Miskolcon
ingyenesen biztosított!
Német nyelvtudás nem feltétel!
Telefon: 46/509-776
01320@personal.hrszoftver.hu
Personal Partner Kft.

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

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

MUNKALEHETÕSÉG

progresszív lencsék
40% kedvezménnyel!*

A Celtic-Elektro Kft.

szakképzett, gyakorlattal rendelkező

villanyszerelőket

INGYENES ORVOSI SZEMVIZSGÁLAT*
KONTAKTLENCSE ILLESZTÉS

keres, önálló munkavégzésre.

ÁLLÁSHIRDETÉS

Jelentkezzen, az alábbi elérhetőségeken!

*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.

D6]XSHULQIÚRUV]ÉJRVKÉOÚ]DWÉQNHUHV]WâO

511037

511131

Fényképes önéletrajzzal:
celticelektrokft@gmail.com
Személyesen: 3700 Kazincbarcika,
Móricz Zsigmond tér 7.
Telefonon: + 36-70/507-5826
vagy 06-48/344-224

az ország bármely pontjára!

511128

GUMISZERELŐ
(akár tapasztalat nélkül is,

Németh Optika

Egészségpénztári elfogadóhely,
Bankkártyás fizetési lehetőség

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

berentenonprofitkft@gmail.com

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

SZÉP KÁRTYA
elfogadóhely

X`YVLVÅ]MP

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

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

-40%

=09/>E0=60E07¨

Kertész végzettség,
szakmai tapasztalat szükséges!

511077

MŰHELY
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KERTÉSZ
munkatársat keres.
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Cél a harmonikus élettér kialakítása

■ Hagyományainknak

megfelelően megkerestük a régió településeinek első embereit,
hogy megtudjuk, mit
valósítottak meg terveikből, illetve hogyan
látják az idei év lehetőségeit. Sorozatunkban
elsőként Vadna község
polgármestere, Bencze
Péter nyilatkozott szerkesztőségünknek.
Vadnán a képviselő-testület
legfőbb feladatának az élhetőbb falu megteremtését tartja. Olyan helyet, ahova az emberek szívesen térnek haza,
jól érzik magukat és büszkén
fogadják a vendégeiket. Ennek a célnak a megvalósítása
több lábon áll. Ebből fakadóan
igyekszünk minden tevékenységünket e célkitűzésnek alárendelni. A közmunkát is úgy
végezzük, hogy elősegítsük
egy kellemes lakókörnyezet
megépítését. Ez egyrészt azt
jelenti, hogy a közmunkások
munkaerejét, segítőkészségét
mindig felhasználjuk a vadnai
emberek támogatására. Főleg az egyedülálló, egyedül
élő idős korosztály esetében.

Közmunkásaink részt vesznek a ház körüli teendők elvégzésében, segédkeznek a
szénbehordásnál, favágásnál, hólapátolásnál, tavaszszal az ásózásnál. Másrészt
nagy hangsúlyt fektetünk a
község egész éves karbantartására. A községben rengeteg a zöldterület. A fákat
metszeni kell, a füvet vágni,
elhordani. A temetőt – amely
ugyan nem a falu, hanem a
Református Egyházközség
tulajdona – rendben kell tartani. Harmadrészt a közmunkát mindig felhasználjuk a falu építésére, fejlesztésére is.
2018 fontosabb fejlesztései
közé sorolható, hogy a Kassai út betonjárdáját feltörtük
és térkővel raktuk ki, a Petőfi utcán, ahol eddig nem volt

járda, most kialakítottunk egy
járdaszigetet. Ezáltal sokkal
biztonságosabbá vált a gyalogos közlekedés. A közmunkaprogramon belül a másik
fontos fejlesztésünk a temetőkert gépjárművel való elérését biztosító mezőgazdasági
út építése volt, zúzottkőből,
szegélykővel megerősítve. Így
most már bármilyen időjárási
körülmények között fel lehet
jutni a temetőbe. A közmunka
irányítására egy régi parasztházat vásároltunk, melyet műhelyként szeretnénk használni.
Az épület tavaly új tetőszerkezetet kapott, a belső felújítási
munkálatokat folyamatosan
végezzük. A közmunkaprogram segítségével megoldottunk egy régi problémát: a
gyerekek számára nem volt

sportlétesítmény, sportpálya
kialakítva. Lovagi Park néven
második éve építjük ezt a létesítményt, tavaly készült el a
multifunkcionális aszfaltozott
pályánk, kerítéssel körbevéve, ami majd teniszezésre és
kosárlabdázásra ad lehetőséget. Szintén tavaly készítettük el a Lovagi Parkon belül
a lábtenisz-, illetve a tollaslabdapályát, amit ugyancsak
aszfaltoztattunk. A múlt évben két pályázatot nyertünk
meg, melyek a községháza és
az óvoda épületeinek energetikai felújítását célozták. Az
előbbi ünnepélyes átadása
március 15-én lesz, az óvoda
felújítását épp a napokban
kezdtük, tehát az még nem
fejeződött be. A községházán
korszerű fűtésrendszert alakítottunk ki, napelemek kerültek
az épület tetejére, megoldottuk a teljes, külső-belső szigetelést, valamint megtörtént a
nyílászárók cseréje. 2018-ban
támogatást kaptunk műfüves
kézilabdapályára is. Ez ugyancsak a Lovagi Parkunkban lesz.
Még nem készült el, tavaly őszszel kezdtük a létrehozását, a
téli idő miatt a munkálatokat
tavasszal fejezzük be. Erre 15
millió Ft-os támogatást nyertünk, 5 millió Ft önrész mellett.
Ugyancsak tavaly nyertünk a

községi konyha felújítására 19
millió Ft-ot, melyből az egészségügyi előírásnak megfelelő, korszerű konyhát tudunk
kiépíteni. A Vadna Park üdülőközpont - ami magánkézben van, - öt utcáját a község
megkapta tulajdonjogban. Ez
azt jelenti, hogy a Vadna Park
utcái ugyanolyan belterületi
utcákká váltak, mint a település többi utcája, tehát be lehet
jelentkezni Vadna községbe
az ott lakóknak, ha akarnak,
ideiglenes, vagy állandó lakcímre. Ezt követően az említett területen olyan szolgáltatásokat vehetnek igénybe az
ott lakók, amelyek eddig nem
vonatkoztak rájuk. Többek között ezután a szemétszállítás
rendezése a község feladata
lesz, illetve a postai szolgáltatás is ki fog terjedni rájuk. Idén
nagyon szeretnének pályázni
a Falumegújítási Programra.
Február első két hetében fog
indulni, ebben útépítésre szeretnénk pályázni. A Mátyás, az
István és az Árpád fejedelem
utcák aszfaltozását célozzuk
meg, ezenfelül a legnagyobb
célkitűzésünk a község területén a szennyvízelvezető-rendszer kiépítése – tudtuk meg
Bencze Pétertől.
Fotó: magyarcimerek.hu
Forrás: kolorline.hu

Örömpiszok
■ Kin Gábor festmé-

Lakossági tájékoztatás az
Ifjúmunkás téri buszmegállóról
■ Építők útján, Ifjúmunkás téri buszmegálló köz-

mű-felújítási munkálatok miatt kiiktatásra kerül.
Értesítjük a lakosságot, a tisztelt autóbusszal közlekedőket,
hogy közmű felújítási munkálatok miatt, az Építők útján lévő,
Ifjúmunkás téri autóbusz megállóban a kórház irányában, az
autóbuszok 2019. 02. 11-től (hétfőtől) előreláthatóan 2 hétig
nem állnak meg, a buszmegálló lezárásra kerül. A kórház irányában a legközelebbi/következő buszmegálló zavartalanul
üzemel.
Szíves megértésüket és türelmüket előre is köszönjük.
Forrás: kolorline.hu

nyeiből nyílt kiállítás a
Mezey István Művészeti Központban február 7-én. A tárlaton az
alkotó utóbbi hat évének 21 alkotását tekintheti meg a művészetkedvelő közönség.
A kiállítás megnyitója a Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola igazgatójának és
növendékeinek műsorával kezdődött, majd Bacsó István, az
Izsó Miklós Képzőművészeti Kör vezetőjének megnyitó
gondolataival folytatódott.
- Minden munka a teremtő
szenvedélyről, a hétköznapokon felülemelkedő ember
szenvedélyéről, a képzelet
erejéről, a titkok világáról, a
meglepetés csodájáról mesél.
A képek rabul ejtenek, sokrétegű asszociációkra, több jelentőségréteg megfejtésére

ösztönöznek. Az alkotó huszonegy képének egyik fele
ott folytatja, ahol hat éve egy
kiállításmegnyitóján abbahagyta: portrékat, arcképeket mutat be; míg a másik fele
absztraktabb, szürreálisabb,
vegyesebb és összetettebb.
- Életem, első felét már átfestettem, és nagyon szerencsés
embernek mondhatom magam, hiszen mára az alkotás
szerves részét képezi az életemnek. Elsősorban olajtechnikát alkalmazom, de vegyes

technikával is szívesen dolgozom, és főleg érzéseket festek
el absztrakt módon – árulta el
az alkotó. A tárlat március 22éig tekinthető meg.
Forrás: kolorline.hu
Fotók: Zele Tímea
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Apró
Ház eladás

értékbecslés
3 munkanap
alatt!
Lakáseladás

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

Kazincbarcikán, a Május 1. úton eladó
egy 3. emeleti, 45 m2-es, jó állapotban lévő lakás pincerésszel együtt. Iár:
5,5M Ft. Érd.: 06-20/773-7739.
Kazincbarcika, Mátyás k. út 12. sz.
alatti 1+fél szobás, tehermentes lakás
eladó. Iár: 7,8M Ft. Érd.: 06-20/4578577.
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.

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: 2019/07.
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

Albérlet keresés

Kiadó lakást keresek Kazincbarcikán.
Pontosan, határidőben fizetek. Tel.:
06-20/560-3083.
Albérlet kiadó

Derkovits téren, hosszútávra kiadó egy
2 szobás, földszinti lakás. Jelenleg IRODABÚTORRAL, elsősorban IRODÁNAK,
esetleg lakásnak. Tel.: 06-70/6354150.
4. emeleti, 2 szobás, bútorozatlan
lakás kiadó a Barátság téren. Tel.:
06-70/209-0425.
Ingatlan

Kazincbarcika, Veres P. u. 9. sz. alatti, 18 m2-es tároló helyiség eladó. Érd.:
06-30/689-0488.

Korom Dezsőné szül. Győri Piroska

(volt BVK dolgozó)
életének 85. évében csendesen elhunyt.
Szeretett halottunk hamvasztás utáni temetése
2019. február 22-én 13 órakor lesz
a kazincbarcikai temetőben református szertartás szerint.
A gyászoló család
Garázs

18 m2-es garázs eladó Kazincbarcikán, a Veres P. u. 9. sz. alatt. Érd.:
06-30/689-0488.
Föld, kert

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

Autót vásárolok 1M Ft-ig. Tel.:
06-70/532-2021.
Jármű eladás

Eladó IVECO DAILY 3,5 tonnás, leghos�szabb legmagasabb, szimpla kerekes,
forgalmival, lejárt műszakival, motorhibásan, 2000-es évjáratú. Ár: 220E Ft.
Tel.: 06-20/330-5040.
Régiség, ékszer

Becsüs magas áron vásárol képcsarnoki festményeket, bányászlámpát,
benzin biztonsági lámpát, bányász
fokosokat, felhúzós karórát-zsebórát
és teljes hagyatékot. Tel.: 06-20/2471538.
Gyűjtő, szakképzett műtárgybecsüs
magas áron vásárol régiséget, bútort,
festményt, porcelánt, ezüsttárgyakat, hagyatékot. Tel.: 06-46/348436, 06-20/388-7997.
Antik bútort, porcelánt, festményt,
pipát, játékot, könyvet, vásznat, ezüstöt, órát, fegyvert, érmét, katonainépi-egyházi tárgyat, teljes hagyatékot vásárolok korrekt áron. Kérem,
hívjon bizalommal! Ingyenes kiszállás, becsületes értékbecslés. Tel.:
06-30/486-3578.
Egyéb eladás

Újszerű, egyszemélyes heverő eladó.
Iár: 10E Ft. Tel.: 06-48/411-351.

N HOROSZKÓP 8. HÉT
Kos - Tele van megvalósítandó
ötletekkel. Véletlenül se menjen el
a kedve a kivitelezéstől csak azért,
mert nem látja a lehetőségeit.
Érdemes keresnie őket és tenni
azért, hogy valóra váltsa elképzeléseit. Viszont óvakodnia kellene a komolyabb fizikai
megterheléstől, hogy túlzásba vigye a munkát,
mert különben kellemetlen következményekkel
számolhat.
Bika - Érdemes nyitva tartania
a fülét és a szemét, mert kérdéseire a válaszok vagy éppenséggel
problémáira a megoldások a
környezetéből érkezhetnek. Mindemellett még jó tanácsokat is kaphat a
napokban, de azokat hajlamos figyelmen
kívül hagyni, mert úgy gondolja, nem tudnak
olyat mondani Önnek, ami hasznára válhat. Ám
ezúttal nagyot bukhat ezzel a gondolkodással.
Ikrek - A napokban úgy érezheti,
szüksége lenne egy kis támogatásra. Ossza meg szeretteivel vagy
bizalmasával, ami bántja, amivel
szemben kételkedik. Akármilyen
gondja is merüljön fel, jusson eszébe, hogy Ön
egy intelligens, találékony ember. Bízzon jobban magában és képességeiben. Ugyanakkor
valaki csalódást okozhat Önnek. Az a legjobb,
ha levonja a tanulságot és továbblép.
Rák - Tele van tervekkel és
nem csak a hétre vonatkozóan,
hanem hosszú távon is. Egyik
megvalósítása sem lehetetlen,
de csak úgy érhet célba, ha
sorban halad. Ha egyszerre próbál mindenbe
belevágni, annak csak kudarc lehet a vége.
Viszont nem ártana a mozgást is beépítenie
a mindennapjaiba, testének és lelkének
egyaránt jót tenne.

Teljes körű temetkezés!
(ügyintézés, temetés)
Állandó ügyelet:
06-30/983-8576
Iroda: Kazincbarcika,
Építők útja 27.
06-30/983-3071
Kazincbarcikától 6 km-re sertéstrágya INGYEN elvihető. Tel.: 06-70/3076241.
Eladó 600-as SZALAGFŰRÉSZ + forrasztó + köszörű. ROBI KAPA + utánfutóval. Érd.: 06-20/945-8170. SEAHAWK
3 személyes gumicsónak.
Üzemképes kis- és nagyképernyős színes TV-k jutányos áron eladók. Tel.:
06-20/426-1989, 06-48/318-677.
Egyéb keresés

Személy-és teherautóját, hulladékvasát, rossz akkumulátorát megvásárolnám. Házhoz megyek. Tel.:
06-30/421-5872.
Képregényt, diafilmet, diavetítőt,
lemezjátékokat, régi társasjátékokat,
sci-fi, fantasy könyveket felvásárolok!
Tel.: 06-30/336-2245.
Vásárolok készpénzért régi bútorokat,
dunnát, párnát, házi szőtteseket, zsákot, népviseleti ruhákat, hagyatékot.
Tel.: 06-70/217-3347.
Megvásárolnánk régi vashulladékát, rossz akkumulátorát, személyteherautóját akár adásvételivel. Tel.:
06-70/277-4619.

(2019. február 18-tól február 24-ig)

Oroszlán - Meglehetősen nyugtalan mostanában. Állandóan
tenne, csinálna, változtatna valamit. Úgy viselkedik, mint aki nem
tud pihenni, kikapcsolódni, pedig
igazság szerint pont erre lenne szüksége.
Az egészsége mellett nem ártana elhanyagolt barátaira, rokonaira is gondolnia, akik
hiányolják Önt. Talán itt lenne az ideje, hogy
felkeresse őket!
Szűz - A héten több nehézségbe is
ütközhet, de véletlenül se adja fel.
Megéri küzdenie és kitartania, még
akkor is, ha nem látja az alagút
végét vagy már lassan képtelen
hinni a sikerben. Azért csak csinálja! Akármennyire is nem hisz benne, megnyugodhat,
rövidesen megoldódnak a gondjai és egyenesen haladhat tovább. Csak ügyeljen arra,
hogy ne veszítse el józan ítélőképességét!
Mérleg - Ha azt fontolgatja, hogy
elköltözik, esetleg lakást vásárol,
akkor minden esetben igyekezzen kellően megfontolt döntést
hozni. Ne bízzon meg mindenkiben
feltétlenül és ne hagyja, hogy kihasználják
tudatlanságát. Mások pedig, ha elterveznek
valamit, akkor vigyék is véghez és ne gondolják
meg magukat az utolsó percben, mert úgy
sosem fogják megvalósítani a céljaikat.
Skorpió - Már nem elég Önnek az,
hogy csak álmodozik a sikerről, a
boldogságról a vágyott életvitelről.
Olyan érzése van, hogy eddig csak
félgőzzel igyekezett mindezt megvalósítani, ezért most igazán elszánja magát
és küzdeni fog a sikerért. Viszont mindig
legyen elég rugalmas és nyitott arra, hogy ha
kell, akkor menet közben változtasson, mert
előfordulhatnak váratlan tényezők az útján.

Nyilas - A héten rettentően gyanakvó lesz a környezetével szemben.
Mindenütt árulást sejt. Úgy hiszi,
egyesek kihasználják vagy átverik.
Nem ártana meggyőződnie arról,
hogy mennyi ráció van ezekben, mielőtt olyat
vádol meg, aki nem érdemli meg. Mindeközben nagy életmódváltó programot igyekszik
elindítani az életében. Ügyeljen arra, hogy ne
legyen túl drasztikus, hanem inkább fokozatos!
Bak - Jó lesz, ha ügyel a napokban
a kommunikációjára, mert nem
sikerül egészen azt mondania,
amit gondol, illetve szeretne és Ön
is félreértheti az embereket. Egy
kis odafigyeléssel elkerülheti az esetleges
kellemetlenségeket. Ugyanakkor nem várt
kiadással kell számolnia a héten, szerencsére
nem súlyos, úgyhogy gondoljon erre, amikor
fogcsikorgatva készül pénzt kiadni a kezéből.
Vízöntő - A napokban nincs
formában, mert önbizalomhiánnyal
küzd. Valaminek a hatására ismét
kételkedni kezdett magában és
képességeiben. Bármilyen kudarc
is érte, nem szabad csak az alapján ítélnie meg
magát. Inkább tanuljon a történtekből, majd
álljon fel és menjen tovább. Hagynia kellene,
hogy a napokban felvidítsák a barátai. Engedjen nekik és menjenek szórakozni.
Halak - Jóformán egy szempillantás
alatt eltelik a hete. Rendesen betáblázta magát és alig jut majd ideje
szeretteire vagy éppen önmagára.
Pedig a szabad órákban nem ártana
egy kicsit foglalkoznia testi és lelki jólétével,
különben ki fog égni vagy teljesen felhasználja
energiatartalékait. Jót tenne Önnek egy kis
mozgás vagy baráti találkozó, így legalább a
hete sem csak munkából állna.

511070

Kazincbarcikán, a Szemere téren
eladó 37 m2-es, másfél szobás, 2.
emeleti, részben felújított, nagy erkélyes, tehermentes öröklakás. Iár: 8M
Ft. Tel.: 06-30/837-0445. Ingatlanosok kíméljenek!

„Elment egy lélek ma ismét a földről,
Kit szívünk többé el sosem feled,
Csendesen ﬁgyelsz már ránk odaföntről,
legyen helyettünk Isten Veled!”
Fájó szívvel tudatjuk, hogy

511067

Független,
korrekt

511109

Eladó 3 szobás, téglaépítésű családi ház, udvaron pincével, borházzal.
Többfajta fűtéssel fűthető, a nyílászárók felújítva. Érd.: 06-48/351-319,
06-70/300-2596.
Sajókazán 2+fél szobás családi ház,
külsőleg hőszigetelt, műanyag nyílászárókkal és redőnyökkel, gépesített konyhabútorral felszerelt, gáz- és vegyes
tüzelésű kazánnal, fedett terasszal
eladó. Tel.: 06-70/669-6984.
Szilvásvárad központjában, 1906
m2-es telken álló, felújítandó, 130 m2
hasznos alapterületű, összkomfortos,
tornácos ház melléképületekkel eladó.
Érd.: 06-70/380-9987.
Mátyás király utcában Miskolc közkedvelt részén, a belváros közelében
eladó egy 550 nm-es telken, déli fekvésű, jó állapotú egy nappali + 4 szobás igényes családi ház. Ár: 36 M Ft.
Tel.: 30/535-7946.
Miskolc Szirmán 3 szobás, összkomfortos, vegyes tüzelésű családi ház +
melléképület, 672 m2-es telken eladó.
Irányár: 19,5 M Ft. Tel.: 0670/2938578.
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.
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.
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.
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.

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

Kazincbarcikán,
végállomáshoz
közel, 2 szobás, felújított, 53 m2-es,
üres, földszinti lakás az Építők útján
(Kifliben) eladó. Iár: 6,9M Ft. Érd.:
06-20/487-3269.
Miskolcon a Győri kapuban eladó egy
igényesen felújított, kifizetett panelprogramos, 1,5 szobás lakás. A lépcsőház közössége kiváló, a belváros
pár perc alatt elérhető. Irányár: 9,8
millió Ft. Tel.: 06/20-436-0079.
Miskolcon a Petneházy utcában sürgősen eladó egy 2. emeleti, tégla, gázkonvektoros, 2 szobás, igényesen felújított lakás, új, beépített bútorokkal,
műszaki berendezéssel együtt, a kórházak közelében. Irányár: 14,9 millió
Ft. Tel.: 06-20/436-0079.
Miskolcon a Tapolcai elágazásnál,
a Testvérvárosok útján eladó egy 10.
emeleti, teljes körűen felújított, 55
nm-es, kétszobás, műanyag nyílászárós, új konyhás, új fürdőszobás,
távfűtéses lakás. Ár: 10,5 M Ft. Tel:
+3670/701-2271.
Miskolc, Soltész Nagy Kálmánnál a
Martinovics utcán 1. emeleti, 2 erkélyes, 58 nm-es, 2,5 szobás lakás eladóvá vált! Irányár: 12,9 M Ft. Érdeklődni:
70/604-6065.
Miskolc, Vörösmarty utcán egy 55
nm-es, nagy erkélyes, 2 szobás, 9.
emeleti, normál állapotú lakás eladó.
Ár: 12,5 M Ft. Érdeklődi: 70/6046065.
Miskolc, Ifjúság útján 63 nm-es,
2+1 félszobás, erkélyes, szép állapotú panellakás tehermentesen eladó!
Az ingatlan fűtése távhő, nyílászárói
műanyagok, a vízvezeték hálózat felújítására néhány éve sor került. Ár: 12,9
M Ft. Tel: 0670-383-3710.

5

2019. február 15.

Minden héten

megtekintheti
újságunkat!

www.szuperinfo.hu

Nyugdíjast (lehetőleg nem egyedülállót) lovak mellé felveszek. Lakás
van. Tel.: +36-70/431-6766. Gerencsér László.

Szolgáltatást kínál

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

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.-

Vízvezeték szerelést,
hibaelháríetláúsjtí,t
ást
teljes körû f
!
k
o
l
a
l
vál
Tel.: 06-70/945-3464

A kazincbarcikai Marex Festék Áruházba (Széchenyi u. 87.) RAKTÁROST, valamint a sajószentpéteri
Puskás Jánosné Festékboltba (Kossuth L. út 200.) ELADÓT keresünk.
Érd.: személyesen, önéletrajz leadásával. (Marex Festék Kft.)

MEZŐGAZDASÁGI
ÉS KERTÉSZ ÁRUHÁZ
FESTÉK-HÁZTARTÁSI BOLT
VAKOLAT ÉS
HŐSZIGETELŐ KÖZPONT
TAPÉTA, HUNGAROCELL
SZAKÜZLET
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.

Költöztetést vállalunk. Teljes lakáskiürítés, udvartakarítás, egyéb lakossági hulladék elszállítás. Akár hétvégén is. Tel.: 06-70/277-4619.
Állást kínál

PUSKÁS JÁNOSNÉ

511086

Kazincbarcika
Szuperinfó

Takarítási szolgáltatás irodáknak,
magánszemélyeknek, rendszeres és
alkalmi jelleggel, számlaképesen. Tel.:
06-30/896-5637.

511054

online is

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

Izbonyói kertemben szőlőmetszéshez,
szántáshoz szakembert keresek. Tel.:
06-70/547-2026. (Téglási)
Villanyszerelő munkatársat keresünk Siófokra. Bér: 11-13.000 Ft/nap.
Szállás biztosított. info@karaszvill.hu
(Kárász -Vill Kft.)

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

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

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

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

Lakatosokat, hegesztőket, esztergályosokat keresek Egerbe, Hevesre, Bélapátfalvára. Esetleg távmunkára. Bérezés nettó 1.450 Ft-tól.
Jó csapatban, állandó munkára,
utazás 100%-ban biztosított. Tel.:
06-70/942-1089, Global Iron Kft.

Tűzifa

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.

Székesfehérvári ruhaválogató üzembe, egy műszakos munkarendben betanított munkásokat keresünk! A munkaidő H-P-ig 8-17 óráig tart! Szállást biztosítunk! Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a textradekft@gmail.com címen
lehet. (Textrade Kft.)

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

Győri munkahelyre targoncásokat,
hegesztőket és szalagmunkára férfi
dolgozókat korrekt bérezéssel felveszünk. Szállás ingyenes, utazást térítünk. Tel.: 06-20/949-3036. Gekko
Hungary 2014 Kft.
Kecskemét környéki fémipari nagyvállalathoz keresünk betanított dolgozót, valamint: végzettség nélküli, gyakorlattal rendelkező hegesztőt, lakatost, CNC gépkezelőt, lézergépkezelőt, présgépkezelőt és epoxi
kabinost kiemelt bérezéssel. Szállást, utazást biztosítunk. Érdeklődni
8-16 óra között: 06-70/940-2562.
-JOBmotive 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.-

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)
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!

Facebook:

Kazincbarcika Szuperinfó

Közel kétezer diák élvezte a színház ifjúsági programjait
az évad első felében!
köszönhető. A „Színház és Tudás”
(SZI-TU) és a „Színház és Világ”
ákhoz jutottak el ifjúsá- (SZI-VI) című komplex színházi
gi programjaink, idei nevelési programoknak hála, máévadunk feléhez érve a ra kiváló együttműködés alakult
tantermi és beavató elő- ki a város iskoláival – mondja Seres Ildikó.
adásaink pedig már A 2017/2018-as évadban 15 inmost megközelítik ezt a tézménybe jutottak el beavató és
tantermi előadásaink. Összesen
számot.
2085 fő vett részt a programokon,
A 2012/2013-as évad óta a Miskol- melyek között szerepeltek táncci Nemzeti Színház minden évben beavató előadások, nyílt próbák,
szervez a megye oktatási intézmé- érzékenyített és tantermi előadányeibe olyan előadásokat, melyek sok. Idén az Édes Anna és a Három
az ifjúságot célozzák. Színházi ne- nővér megtekintése előtt és után
velési programunk azonban több beszélgetnek színészeink a tanuévtizedes múltra tekint vissza: már lókkal a darab tartalmáról, és ara kilencvenes években is fontos ról, miért is fontos a színház mint
része volt az évadok műsortervé- élő műfaj.
nek. A felújított Játékszín – ami Az ifjúsági programok legnépszeakkoriban a Theat-Room nevet vi- rűbb elemei az úgynevezett tanselte – az Antigoné beavató elő- termi előadások. A színházi szakadásával nyílt meg. Ezt követte ma, a pedagógusok és a közönség
három évadon át egy-egy új bemutató (Hamlet, Csongor és Tünde,
A szecsuáni jólélek), melyek után
a diákok szintén beszélgethettek
az alkotókkal.
Seres Ildikó színművésznő – aki
végzett drámapedagógus is – idén
vette át a program művészeti vezetését. – Színházi nevelési programunk nagy reneszánsza a jelenlegi színházvezetés szándékának
és az erre irányuló pályázatoknak

■ Tavaly közel 2100 di-

egyaránt hitet tesznek a műfaj kivételes fontossága mellett.
Az elmúlt évek miskolci tantermi
előadásai a Cyber Cyrano, a Kövek,
a Csendes Óceán, a Szociopoly, valamint a Pirézek voltak. Idei új bemutatónk a Szőcs Artur rendezte
Pályaválasztás című darab, melynek szereplője Somhegyi György.
Évek óta nagy sikerrel fut a Klamm
háborúja is – Fandl Ferenc színművész rendezésében és előadásában –, amely már túl van az 50.
előadáson. A történet egy paranoiás tanár és egy osztály különös háborújának történetét tárja
a diákok szeme elé.
Fandl Ferenc arra akart rávilágítani
az előadás során, hogy milyen fontos az egymás közti kapcsolatok
építése, ápolása, az egymásra való
odafigyelés, az empátia, a tolerancia az életünkben. Nem csak egymás közt, hanem a pedagógusok

irányába is.
– Nagy öröm számunkra, hogy
mindkét futó produkcióra óriási
az érdeklődés, idén 18 iskolába volt
lehetőségünk eljutni. A tantermi
előadások általában a középiskolás
korosztályt foglalkoztató témákat,
problémákat feszegetik: kiközösítés, bántalmazás, bizonytalan jövőkép, stabil családi háttér hiánya,
kommunikációs problémák. Mindemellett az aktuális társadalmi feszültségekre is reagálnak – teszi
hozzá Seres Ildikó.
Somhegyi György a Pályaválasztás
című előadást viszi el a borsodi intézményekbe, ahol a diákok előtt
álló komoly döntésről beszélget
több száz tanulóval a foglalkozások
során. A színművész tapasztalata,
hogy a fiatalok nagyon gyakran

kérdeznek vissza, érdeklődnek az
előadás alatt. Elindul közöttük egy
diskurzus arról, amin mindannyian
átestek vagy át fognak esni, és ez
rendkívül fontos ennél a tantermi
produkciónál.
A diákoknak szóló produkciók mellett a színház lehetőséget biztosít
iskolai csoportoknak színházbejárásra, ahol megismerkednek a
színház történetével, valamint a
kulisszák mögé is beleshetnek. Célunk, hogy a miskolciak közelebb
érezzék magukat a színházhoz, és
beleláthassanak a színház különleges világába. Tavaly 27 alkalommal
több mint 720 fő vett részt színházbejáráson, idén pedig az évad
kezdetétől általában heti két alkalommal érkeznek teátrumunkba
osztályok, diákcsoportok.
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Az Észak-Magyarországban olvashatták

VRCK: Nullára kaptak ki az ötödiken

■ Kazincbarcika – Második meccsét játszotta múlt vasárnap a Vegyész RC a férfi röplabda Extraligában.

Idén, ezt megelőzően már
négy alkalommal találkoztak
egymással a csapatok (a bajnoki első körben és a Magyar
Kupában): kétszer a fővárosiak, kétszer a kazincbarcikaiak
nyertek. Azonban a vasárnapi
találkozó volt az első összecsapásuk az Extraligában.

A házigazda akarata

Az első szett első perceiben
itt is, ott is születtek pontok,
ami egált jelentett (3–3). Volt
fogadási hiba, de voltak Szabó
D. pontok is a szélről a VRCKnál, azonban 8–5-nél már szünetet kellett kérnie a vendég
szakvezetőnek. Nagy mentések után Kiss D. használta ki

az adódó helyzetet (10–6), és
Magyar is ászt nyitott. Hatásosabban védekeztek a zöldfeketék (14–8), igencsak alapjáraton zakatolt a Barcika, így
ismét belenyúlt a dolgok menetébe Marek Kardos. Nagyon
jól jött a borsodiaknak Szabó
D. kiváló nyitássorozata, 14–
11-nél PSE időkérés következett. Kovács Z.-ék meg tudták

állítani a felzárkózást (18–14),
majd Juhász helyett Gebhardt
N. jött, de csak egy poénig.
22–17-nél már kevés esély mutatkozott a fordításra, ez nem
is történt meg,többek között
azért, mert a Vegyész nyitásokat hibázott.
A második szettet is jobban
kezdte a PSE (4–1), az ő játékuk működött inkább, a

barcikai edző feladót váltott,
Páezt Toronyaira cserélte.
Nem mentek a megbeszéltek
a VRCK-nál, ezért 6–2-nél újra
nyomatékosítania kellett ezeket Marek Kardosnak. Páez
kis pihenő után újra a pályán
volt, ám a fogadások minősége nem javult, sőt, sáncot
is kapott a Barcika. Milev is
harcba indult, ugyanakkor a
fővárosiak diktáltak, és ölelkezhettek jogosan (11–5). Ismét meg kellett állítani a házigazdát, időkéréssel, mert a
budapestiek kezdtek nagyon
ellépni. Szinte minden „ült” a
Pénzügyőrnél (15–6), a maguk
részét, feladatát határozottan
és biztosan végrehajtották. A
játszma utolsó részében valamelyest felzárkózott a címvédő (20–14, 22–16), az elemek
jobban mentek, és a hazaiak
is rontottak, ám annyit nem,
hogy sanszot adjanak a VRCKnak a fordításra.

Csupán villanások

A harmadik szett nagyon fontos volt a Vegyész számára,
kényszerben, a túlélésért röplabdáztak Némethék. A Pénzügyőrnek ezzel szemben csak
azt kellett csinálnia, mint addig, és ezt meg is tették (11–5).
14–8-nál hazai blokk demoralizálta a Vegyészt, haladt
a sima győzelem felé a házigazda. A pénzügyőrök megtalálták a réseket, ahol ütni
lehetett. Úgy nézett ki, hogy
hiába vannak Szabó D. villanások, ezek önmagában ezen a
napon kevesek. 20–12-nél már
csak elronthatta a házigazda a
pontvesztés, játszmavesztés
nélküli sikert... Ezt nem tette
meg Jókay Zoltán csapata, és
bár ismét feljebb jöttek Juhászék, egészen 17-ig, a fővárosiak
örömjátékkal, teljesen megérdemelten kényszerítették
térdre a VRCK-t.
ÉM-MI

A spártaiak otthonra találtak megyénkben

■ Kazincbarcika – Hivatalos: ismét Kazincbarcikára érkezik idén
a Spartan Race egyik
versenye.

Különleges konvoj a 26-os főúton
■ Magyar viszonylatban is túlméretes szállítmányok érkeztek Kazincbarcikára.

Különleges konvojt lehetett látni az elmúlt négy napban hazánkban. A Belgiumból induló berendezések, négy nap feszített utazást követően érkeztek meg otthonukba, a BorsodChembe.
Az út alatt több helyen szükséges volt a vezetékek megemelése
is, mivel mind a két berendezés tetemes méretekkel rendelkezik.
Az egyik elem 208 tonna, 41,3 méter hosszú, 4,5 méter széles
és 5,2 méter magas, a másik 221,5 tonna, 45,6 méter hosszú,
4,2 széles és 5,4 magas. A szállítás a 3-as főúton történt, majd
Miskolc részleges kihagyásával folytatta útját a 26-os úton. A
berendezés Szirmabesenyőn keresztül érkezett este nyolc óra
után Kazincbarcikára.
Fotó és forrás: Ádám János - ÉM

Lakossági tájékoztató a Kazincbarcikai
Kórház szakrendeléseinek szüneteléséről

Már tavaly novemberben beszámoltunk róla: kétnapos
megmérettetéssel térhet viszsza 2019-ben Kazincbarcikára a Spartan Race. Ahogyan
ismert, a városban 2017-ben
már rendeztek Spartan Supert.
Szitka Péter polgármester azt
mondta, mivel a szervezők elégedettek voltak, a tárgyalásokat folytatták. Az idei megyei
verseny most már hivatalossá vált, hiszen a Spartan Race
Hungary nyilvánosságra hozta a 2019-es versenynaptárát, amely szerint márciusban Nagykanizsa, júniusban

Eplény, míg októberben Kazincbarcika ad otthont egyegy jelentősebb versenynek.
Barcikára október 5-én és 6-án
egy Spartan Beast és Sprinttel tér vissza a versenysorozat, de mindkét nap lesz gyerekfutam, azaz Kids is. Ez azt

Február
havi
változások

jelenti, hogy zsinórban a harmadik évben lesz megyénkben futam, hiszen a 2017-es
kazincbarcikai verseny után
tavaly Miskolc adott otthont
nyolcezer spártai embert próbáló küzdelmének.
ÉM-HI

7

2019. február 15.

Tetőlemez forgalmazás
cserepeslemez

trapézlemez

CSAK NÁLUNK GYÁRTÓI ÁRAK

3/158±Y.52
2019. február 18. (hétfő)
19:00 Kazincbarcikai Ördögök-Csenger
(Férfi Futsal mérkőzés NB II.)
Helyszín: Kbarcika, Don Bosco Sportközpont, Szent Erzsébet u. 2.
2019. február 22. (péntek)
15:30 Önkontroll - Becherovka Miskolci Farsang 2019.
17:30

19:00

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.)

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.
Bíborszél - Becherovka Miskolci Farsang 2019.

Helyszín: Miskolc, Szent István tér.
Triász - Becherovka Miskolci Farsang 2019.
Helyszín: Miskolc, Erzsébet tér.
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).
17:00 VRCK-DEAC Férfi Röplabda
Helyszín: Kbarcika, Don Bosco
Sportközpont, Szent Erzsébet u. 2.
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 2. (szombat)
18:00 KKSE-Fehérgyarmati VSE
NB II. Férfi Kézilabda
Helyszín: Kbarcika, Don Bosco
Sportközpont, Szent Erzsébet u. 2.
2019. március 6. (szerda)
18:00 Szécsi Pál emlékkoncert - Nőnap alkalmából Belépő: 1200 Ft.
19:15

20:00

19:30

Helyszín: Miskolc, Erzsébet tér.
Tátrai Band - Becherovka Miskolci Farsang 2019.

Helyszín: Miskolc, Szent István tér.
2019. február 23. (szombat)
10:00 MAKadémia Anyagtudományi játszóház
- Becherovka Miskolci Farsang

Előadó: Gergely Róbert. Jegyek a helyszínen válthatók.
Helyszín: Sajószentpéter, Művelődési Központ.
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.
2019. február 16. (szombat)
7:00-21:00 V. Besenyői Röfi nap
- Télűző gasztrofesztivál Miskolctól alig 5 km-re.

t"GBMVTJEJT[OØUPSPLIBOHVMBUÈWBMÏTÓ[WJMÈHÈWBMWÈS4[JSNBCFTFOZǮ
t***,PMCÈT[UÚMUǮWFSTFOZCBSÈUJUÈSTBTÈHPLOBL DJWJMT[FSWF[FUFLOFL DÏHFLOFLt**.FHZFJ4POLBMÚWǮWFSTFOZt%JT[OØUPSPTÏUFMFL 
friss tepertő, KOCSONYA, forraltbor, kézműves sörök, PÁLINKA,
IÈ[JTàUFNÏOZFLÏTFHZÏCöOPNTÈHPLt4PLTPLHZFSFLQSPHSBN 
gólyalábasok, kézműves jurta, népművészeti termékek, kézműves
UFSNÏLFL ,BSOFWÈMJ)BOHVMBUt&HÏT[OBQ[FOÏMB["(:"(#"/%"t
Fellépő sztárvendégek: Márió a harmónikás – Jolly és Suzy – Paddy
and The Rats nagykoncert

511479

A gyár kirendelt miskolci irodája:
MISKOLC, FONODA u. 2. Telefon: 70/636-1492
E-mail: bp2.tetolemez@gmail.com
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AUTÓMENTÉS
6 tonnáig
0-24 óráig
- Gépi földmunka
- Beton
- Homok, sóder,
föld

KIRÁLY DISZKONT
...a megbízható forrás!
Gyulai lángolt kolbász

249

Gyermelyi
4 tojásos
száraztészta
többféle

Ft

Gyermelyi
8 tojásos
cérnácska

349 Ft

30/542-42-33

/liter

330 Ft
/10 dkg

1599 Ft

Andi: 06-20/439-6355

PET 2,25 l,
142 Ft/l

449 Ft/kg
199 Ft (398 Ft/l)
219 Ft (219 Ft/l)
229 Ft (229 Ft/)
559 Ft (1398 Ft/)
169 Ft (966 Ft/kg)
449 Ft (528 Ft/kg)

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

139 Ft
269 Ft
269 Ft

Kertészeti- és mezőgazdasági bolt

(93 Ft/l)
(2,99 Ft/db)
(2,69 Ft/db)

Az akció 2019. 02. 20-tól 03. 03-ig érvényes!

(0/24, 0/16)

(0/4, 0/1, (sárga)

Telefon: 06-30/415-2428

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

Kazincbarcika
Szuperinfó

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

Tel.: 06-30/644-6097

511155

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

511399

511097

0630/4152428

Műtrágyák, vetőmagok,
befőttes- és díszüvegek
nagy választékban.
Lovas felszerelések, mezőgazdasági
kisgépek, szerszámok, tápok,
termények, állateledelek.

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

kiszállítás
hétvégén is!

folyamatosan kapható!

www.szuperinfo.hu

511402

SÓDER HOMOK KAVICS

megtekintheti

(6500
kcal, 7% hamutartalom)
újságunkat!

Kínálatunkból:

511407

Kazincbarcika, Mátyás király út 49/A.

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

Lengyel
online is SZÉN
Minden héten

511119

Privát pulyka rúd
Löwenbrau dobozos sör 0,5 l
Gazda Palackos tej ESL 1,5% 1 l
Gazda Palackos tej ESL 2,8% 1 l
Milli Perfect Főzőtejszín UHT 200+200 ml
Abaúj Tejföl 20% szögletes 175 g
Magyar vödrös tejföl 12% 850 g
Privát Prémium szénsavmentes ízesített
ásványvíz 1,5 l többféle
Zewa Delux p.zsebkendő 90 db-os többféle
100 db-os

Ft

9;6:9D3,
VP]P_¹MPY%
;8<Bi^[VÅ[Pc
YL[T_±W
!"$ # !!"#
XPWPR¹_PW
BPY×biT]c_ÍcTaX=?:>=H70]hXcePÅ[[×WT[hXbÍVTX)
:PiX]RQPaRXZPX=?:>=H70
]hXcePÅ[[×WT[hXbÍVT)
BPY×biT]c_ÍcTa1Å]hÅbid%"%
:PiX]RQPaRXZP<ÅYdb Þc&(%#%
BPY×biT]c_ÍcTa6TST[hd"%#%

511084

Az akció 2019. 02. 20-tól 03. 03-ig érvényes!

Mirinda,
Pepsi
többféle

 1_YL[

Q¹WPXPYËPWOZMSL_ÂPO¹Yd
S±eSZe^e±WW½_±^^LW

511401

319

/kg

492D090>
?60E?0?>
6POaPeX¹YdP^¹_VPe_P_¹^
#¹WP_¹aËVP_
^eZNT±WT^LY]±^eZ]`WÂVYd`RO½UL^ZV
MP_ÅW_Å__
]ZVVLY_Yd`RO½UL^ZV
^eZNT±WT^LY
¹^SZee±_L]_ZeÂTV]¹^e¹]P
]±^eZ]`WÂV]¹^e¹]P

Elérhető
áron frissítő
masszázst
vállal.

1 liter

500 g, 718 Ft/kg

250 g, 996 Ft/kg

Kinga
formázott
pulykaszelet
vf. 1 kg

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

MASSZŐR

Privát
Napraforgó
étolaj

511340

3299 Ft/kg

Ft

511095

359

Válasszon
t!
kedvezmény
LENCSE

KERET

-20%

LENCSE

-30%

Az akció bármely típusú
lencsére és keretre érvényes.

-30%
VAGY

KERET

-20%

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

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

511397

511406

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

