
DUGULÁSELHÁRÍTÁS

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

Akár hétvégén is!
Kazincbarcikán és környékén
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KAZINCBARCIKA ÉS KÖRNYÉKE 2019. február 22. XXX/8.

Játssz minden héten 10.000 Ft-os utalványért 
a facebookon:      /londonstorediszkont
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Kazincbarcika, Fő tér 39. 
(az Okmányirodánál)

Március 4. hétfőtől
TAVASZI

SZEZONVÁLTÁS!
Minden hétfőn 

teljesen új TAVASZI 
árukészlet és cipővásár!

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

ÖLTÖNY 
CSEREAKCIÓ*

Hozd be régi, 
nem használt öltönyöd és 
20.000 Forintért

beszámítjuk 
új öltöny vásárlása esetén! 

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

SZINKRON
MÛSZAKI BOLT

Cím: 3700 Kazincbarcika, Egressy Béni út 43. 
E-mail: szinkron@parisat.hu Tel.: 06-48/512-575

ÁRUHITEL!
ÁRUHITEL!

DÍJTALAN 
HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS!

FESTMÉNY-
VÁSÁR

www.szvszinvonal.hu
SZV SZÍN-VONAL GALÉRIA

Pécs (30) 9392-411

Kazincbarcika
Hotel Lukács

Mátyás király út 50.

40 festőművész 
180 alkotásából választhat 

kedvező �zetési feltételekkel!

• 2019. 03. 03. (vasárnap)
 10:00–18:00 óráig
• 2018. 03. 04. (hétfő)
 10:00–16:00 óráig

06-20/221-40-78

VÍZVEZETÉK 
SZERELÉS
BURKOLÁS 
TÉRKÖVEZÉS 
DUGULÁSELHÁRÍTÁS

024 ÓRÁIG!

GÁZKÉSZÜLÉKEK JAVÍTÁSA, 
KARBANTARTÁSA, SZERELÉSE 
GARANCIÁVAL .
Rövid határidő, ingyenes kiszállás!
Tel: 06-20/330-89-44

HŰTŐGÉPSZERVÍZ
Kazincbarcika

HŰTŐGÉP SZERELŐT 
FELVESZÜNK!

Dojcsák László • 06-30/399-6599

MEZŐKÖVESD GYÓGYFÜRDŐN

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

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

OLCSÓ ÁRON TÉLEN-NYÁRON
 FÜGEDI TAXIVAL JÁRJON!

NON
STOP!

06-20/340-2073

512024
512060

512347

511985

512168
512716

512001
511638

505335
512035

511737
512336
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Tudta Ön, hogy itt helyben, a Szuperinfó 
irodáján keresztül, az ország 54 másik 

Szuperinfó lapjába is feladhatja hirdetését?

ÁLLÁSHIRDETÉS 
 

az ország bármely pontjára!

Szuperinfó lapjába is feladhatja hirdetését?

ÁLLÁSHIRDETÉSÁLLÁSHIRDETÉS

Szuperinfó lapjába is feladhatja hirdetését?

ÁLLÁSHIRDETÉSÁLLÁSHIRDETÉS

Frissen felújított
kazincbarcikai rendelőbe

fogászati 
szakasszisztenst 

keresünk 
teljes munkaidős 
foglalkoztatással. 

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

Elvárás:
B kategóriás jogosítvány
Műszaki érzék
Rugalmasság
Szervezőkészség
Jó problémamegoldó  
készség

Előny: 
Mezőgazdasági gépszerelő 
vagy technikusi végzettség
Szakmai tapasztalat  
(kezelésben, vagy javításban)
Kisgépkezelői, vagy park- 
gondozói OKJ végzettség

Elvárás: 
Gépkezelői jártasság
Rugalmasság
Precíz munkavégzés

Előny: 
Kisgépkezelői jogosítvány
B- Kategóriás jogosítvány

Elvárás:
Rugalmasság
Csapatmunka szeretetet

Előny: 
Szakirányú végzettség
Hasonló helyen szerezett 
szakmai tapasztalat
B kategóriás jogosítvány 
zöldkönyv (II. forgalmi  
kategóriás vegyszerek  
felhasználói szintű kezelése)

Téli munka lehetőség  a szezon után! 
A bejárás megoldható Ózd és Kazincbarcika környékéről.

A jó levegő és a barnulás biztosított! 
Ha szereted a változatos helyeket ahol dolgozhatsz  

a csapatunkban a helyed! 
Keress minket a honlapunkon  www.jadekert.hu 

Jelentkezés a jadekert@gmail. com 
vagy 06-20/469-9816 telefonszámon.

Parkfenntartó cég 
keres 

kertépítési- és kertészeti 
karbantartási munkára

Gépkezelő/ fűnyíró gép és kistraktor kezelő:
Típusok:  John Deere F1565 Frontkaszás fűnyíró,  

KUBOTA frontkaszás fűnyíró, Torro Z master null fordulós fűnyíró

Fűkaszás, tolókaros fűnyírós munkakörbe:

Parképítő és parkfenntartó kertész 
segéd- és szakmunkásokat:

Aki velünk 
költözik,

idõt és pénzt
spórol meg!

BELFÖLDI ÉS NEMZETKÖZI

FUVAROZÁS-
KÖLTÖZTETÉS
Gyorsan, pontosan, megbízhatóan!

Tel.: 06-30/9581-200
www.nemethtrans.hu

Győrbe keresünk szerkezet
lakatosokat, szerszámkészítő
lakatosokat, CO hegesztőket,

CNC gépkezelőket,
autószerelőket, vasúti jármű
szerelőket, mezőgazdasági

gépszerelőket,
villanyszerelőket, kovács

szakmunkásokat, férfi
betanított munkásokat!
Hosszú távú folyamatos
munkavégzésre. Szállás,

utazás biztosítva. Érd.: 8-16-ig.
Tel: 20/440-8355, Nivella Kft.

Tel.: 06-30/9452-899

Munkát keres?

munkatársat keres
A 

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

HALOTTSZÁLLÍTÓ - 
SÍRÁSÓ - TESTŐR

GUMI-
SZERELŐ

(akár tapasztalat nélkül is, 
ingyenes betanítással)
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.

MUNKALEHETÕSÉG

A Celtic-Elektro Kft. 
szakképzett, gyakorlattal rendelkező

villanyszerelőket 
keres, önálló munkavégzésre.

Fényképes önéletrajzzal: 
celticelektrokft@gmail.com

Személyesen: 3700 Kazincbarcika, 
Móricz Zsigmond tér 7.

Telefonon: + 36-70/507-5826
vagy 06-48/344-224

Jelentkezzen, az alábbi elérhetőségeken!

A Clam Metal Kft.
új munkahelyre 

2 fő élhajlítót, 
3 fő lakatost és 

1 fő CO hegesztőt 
keres!

LEHET PÁLYAKEZDŐ IS!
Utazás, szállás, biztosított.

Munkakezdés: 
2019. március 04.

Bér: 250-300 eFt nettó/hó.
Érd.: 06-70/428-99-64

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

LAKATOS 
MUNKATÁRSAKAT KERESÜNK! 
Elvárások:

Amit kínálunk:

(Rent-A-Men Kft.,
 3700 Kazincbarcika 

Zemplény út 1. fsz./1.)
 06-48/512-907

509892

512048

512159

511653
1683947/58689

512333

511675
512058

511804

512498

512538
511997
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Az Észak-Magyarországban olvashatták

Röplabda. A férfi  ■
röplabda Extraliga 5. 
fordulójának keretében 
tegnap este a Kecske-
méti RC vendége volt 
a Vegyész RC Kazinc-
barcika együttese.
A két csapat négy nappal a 
Magyar Kupa éremjátéka után 
csapott össze, a hazaiak mint 
újdonsült kupagyőztesek, akik 
először bizonyultak a legjobb-
nak az MK-ban, a vendégek pe-
dig mint tavalyi kupaelsők, az 
idei bronzérmesek.

VRCK-fordítás
A rangadó elején a kecskeméti 
csapat jutott előnyhöz (5–3), de 
ennél a termésnél leragadtak 
a hazaiak, zsinórban 7 VRCK-
pont következett, elsősorban 
Juhász P. jó nyitásainak köszön-
hetően (5–10). A vendégek fo-
gadásban sokkal jobbak vol-
tak, a kupagyőztes együttes 

játékosainak próbálkozásait 
rendre kivédekezték, és a tá-
madásokat jó százalékkal fe-
jezték be Szabó D. és a cente-
rek révén (14–21). Nem igazán 
volt egy súlycsoportban a két 
együttes, jelentős különbség 
mutatkozott a vendégek javá-
ra, a barcikai csapatnak szinte 
minden sült, és némi megle-
petésre, simán, meggyőző fö-
lénnyel hozták az első szettet 

(14–25).
A második játszmában megér-
kezett a meccsbe a Kecskemét. 
Feljavult a fogadójátékuk, és 
élvezetes, izgalmas csata kez-
dett kibontakozni (6-6). Min-
den labdáért nagy harc dúlt, 
egyik fél sem tudott meglép-
ni a másiktól, hol a KRC, hol a 
VRCK vezetett, és nagyon sok-
szor volt döntetlen az állás (12–
12). A folytatásban a vendégek 

hárompontos előnyre tettek 
szert, de a hazaiak összekapták 
magukat, 17-nél egyenlítettek, 
20–20 után pedig a vezetést 
is átvették, Pesti vezérletével. 
Aztán Németh Sz.-ékszereztek 
gyorsan három pontot, amire 
hazai időkérés volt a válasz. A 
kecskeméti együttes a feljavult 
ütőteljesítményével volt parti-
ban, míg a barcikaiak sokat hi-
báztak támadásban. Ennek el-
lenére a Vegyésznek 24–25-nél 
szettlabdája volt, de nem tud-
tak ezzel élni, és az izgalmas 
végjátékban a kupagyőztes ke-
rekedett felül egy jó blokkjuk-
nak köszönhetően (30–28).

Egy sima, egy izgalmas
A harmadik játékrész úgy foly-
tatódott, ahogy az előző befe-
jeződött, egy ideig fej fej mel-
lett haladtak a csapatok. Aztán 
6–6-nál az első szett kezdett 
visszajönni, a VRCK felpör-
gött, nemcsak pontosan, ha-
nem időnként látványosan is 

játszott, Szabó D. és Németh 
Sz. húzta a csapatot (9–16). A 
vendégek fogadásban az el-
ső játszma szintjét hozták, a 
kecskemétiek viszont ebben a 
játékrészben is sokat hibáztak 
(13–23). A cserepadról érke-
zett Blázsovics igazolta beállí-
tása helyességét, majd Macko 
folytatta a jó blokkjait, így ezt 
a menetet is viszonylag simán 
hozta a VRCK (14–25).
A negyedik szettben pár pon-
tos előnyre tett szert a ven-
dég együttes (5–8), és so-
káig kontroll alatt tartotta a 
meccset, nem engedte felzár-
kózni ellenfelét (7–12, 11–14). 
Németh Sz. és Szabó D. foly-
tatta a jó munkát (15–18), ám 
a pályaválasztónem adta fel, 
kezdtek magukra találni. Oly-
annyira, hogy kiegyenlítettek 
(20–20). A végjátékban nem a 
szépség dominált, azé a csapa-
té lett a szett, amelyik keveseb-
bet hibázott (23–25).

ÉM

A kupagyőztest verte a VRCK
Idegenbeli bajnoki rangadót nyert a kazincbarcikai férfi röplabdacsapat

Év sportolója 2018: két szakmai díjat is átvehettünk!
Kedd délután az  ■

Észak-Magyarország 
székházában tartották 
a lap 16 évvel ezelőtt 
indított díjátadójának 
aktuális ceremóniáját. 
2018-ban a szakírók 
szerint a Vegyész RC 
Kazincbarcika a megye 
legjobb csapatának, 
Daniel Oravec pedig a 
legjobb edzőjének bi-
zonyult.
Duplázott az előző szezonban 
a Vegyész, a Magyar Kupa mel-
lett a bajnokságot is megnyer-
te, ráadásul mindössze egy ve-
resége volt magyar csapattal 
szemben. Ősszel bemutat-
kozott a Bajnokok Ligájában, 
nem is vallott szégyent a gö-
rög PAOK Szaloniki ellen, le-
győzte idegenben a horvát és 
az osztrák/közép-európai baj-
nokot, valamint veretlen ma-
radt az NB I A-csoportjában.
A tíz tagból álló szakmai zsű-
riből heten is maximális pont-
számot adtak a VRCK-nak, 
így összesítésben 42 ponttal 

zárt együttesünk az élen, 
míg a képzeletbeli dobogó-
ra a DVTK Jegesmedvék (31 
pont) és a PannErgy-Miskolc 
VLC (10) fért még fel. A díjat 
a csapatkapitány Szabó Dávid 
vehette át Kolodzey Tamás-
tól, az Észak-Magyarország 
munkatársától.
„Nagy megtiszteltetés ez a 
klubnak, a csapatnak és a szur-
kolóknak egyaránt, hiszen nem 
akármilyen csapatokat előz-
tünk meg, elég csak a Jeges-
medvéket vagy a miskolci vízi-
labdásokat megemlíteni, akik 
szintén kiváló eredményeket 
tudtak felmutatni kettőezer-
tizennyolcban” – fogalmazott 

a kazincbarcikai átló. „Hosszú 
idő után bajnokságot és kupát 
tudtunk nyerni, magabiztos 
teljesítménnyel, hiszen csak 
egyetlen vereségünk volt. Azt 
gondolom, ez döntő lehetett a 
zsűritagok véleményalkotá-
sánál is. Jól kezdtük a mosta-
ni szezont, voltak figyelemre-
méltó eredményeink, majd jött 
egy kis hullámvölgy. Remélem, 
magunk mögött tudhatjuk ezt 
a periódust, amiből tanulhat-
tunk, és a jövőben saját elő-
nyünkre tudjuk használni.”
Ugyancsak hét zsűritagtól ka-
pott maximális pontszámot 
Daniel Oravec (42 pont), aki 
magabiztosan előzte meg 

a nagyszerű 
triatlonedzőt, 
Lehmann Ti-
bort (20), vala-
mint az MVLC 
sikerkovácsát, 
dr. Sike Józse-
fet (18).
„Roppant hálás 
vagyok a díjért, 
de ez a klub, a 
játékosok ér-
deme is egy-
ben” – árulta 

el a szlovák tréner, aki az idei 
évben a VRCK utánpótlásának 
fejlesztéséért felel. „Persze, 
továbbra is követem a felnőtt 
csapatot, ha tudok, ott vagyok 
a mérkőzéseken is. Teljesen 
normális, hogy vannak hul-
lámvölgyek, és nem kell ag-
gódni, mert meglesz a kiút. 
A klub változik, fejlődik, ami 
az előnyére fog válni, hiszen 
utol kell érni a nemzetközi 
röplabdát.”

Klubunk korábban háromszor 
zsebelte be a címet (2003, 
2004, 2006), míg edzőként 
Oravec másodjára nyert (2003 
után). Demeter Györgyöt 
2006-ban illették a legjobb 
edzőnek járó díjjal, míg 2005-
ben Tomanóczy Tibor része-
sült elismerésben – egykori 
játékosunk abban az évben a 
megye legjobb férfi sportoló-
jának bizonyult.

ÉM
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suzuki mögötti területen lakható, 
szintes, gázszilikátból épült ház, ter-
mő gyümölcsöskerttel betegség miatt 
eladó. Víz, villany van. Iár: 2,8M Ft. Érd.: 
06-20/823-9889.

Kazincbarcikán, a Műszerész utcá-
ban (sorházban) 140 m2 alapterüle-
tű kertes családi ház eladó. Érdek-
lődni a következő email címen lehet: 
szinistvanne@gmail.com

Kazincbarcikán, a Jószerencsét úton 
3+nappalis ikerház eladó. Érd.: estefelé 
a 06-48/512-410-es számon.

sajókazán 2+fél szobás családi 
ház, külsőleg hőszigetelt, műanyag 
nyílászárókkal és redőnyökkel, gépe-
sített konyhabútorral felszerelt, gáz- 
és vegyes tüzelésű kazánnal, fedett 
terasszal eladó. Tel.: 06-20/669-
6984.

szilvásvárad központjában, 1906 
m2-es telken álló, felújítandó, 130 m2 
hasznos alapterületű, összkomfortos, 
tornácos ház melléképületekkel eladó. 
Érd.: 06-70/380-9987.
Miskolc egyik legszebb helyén a Diós-
győri várnál a várkerttel szomszédos 90 
m2-es, összkomfortos, felújítást igénylő 
romantikus kis ház nagy kerttel eladó. 
Ár: 19,9 M Ft. Tel.: 70/3383-936.
Miskolc Nemzetőr utcában eladó 4 
szobás, 2 bejáratos, 2 vizesblokkal 
földszintes családi ház 550 nm telekkel. 
Iár: 15,9 M Ft. Tel.: 20/9168-855.
Miskolc, Feszty Á úton 2 szintes, 
4 szoba+nappalis, 200 m2 csalá-
di ház 1300 m2 telken eladó. Ár 25 
M+a szomszéd építési telek 694 m2, 
összközműves, 8,88 M Ft. Tel.: 30/227-
2273.
Miskolcon, Lillafüred kapujában eladó 
862 nm-es, szuterén+ földszintes, 
összközműves, tégla építésű, részben 
felújított, 3 szobás családi ház. Irányár: 
22 M Ft. Telefon: 0670/381-5873.
Miskolc-szirmán 3 szobás, összkom-
fortos, vegyes tüzelésű családi ház + 
melléképület, 672 m2 telken eladó. 
Irányár: 19,5 M Ft. Tel.: 0670/293-
8578.

sajópetri, Szabadság utcában felújí-
tandó, kétgenerációs, vegyes falaza-
tú, 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.

l a K á s e l a d á s

Kazincbarcikán, a Május 1. úton eladó 
egy 3. emeleti, 45 m2-es, jó állapot-
ban lévő lakás pincerésszel együtt. Iár: 
5,5M Ft. Érd.: 06-20/773-7739.
Kazincbarcikán, Pollack M. úton (4 
emeletesben) első emeleti, 57 m2-es, 
2 szoba+hallos, tehermentes lakás 
eladó. Tel.: 06-20/597-1620.
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.

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

eladó Miskolc belvárosában Soltész 
N. K. u. 77m2-es, gázos 2. emele-
ti lakás, 2 emeletes épületben. Bel-
sőudvaros, pihenőkertes társasházi 
lakás. Gépészetileg teljesen felújí-
tott, ablakok cserélve műanyag nyí-
lászárókra. Nappali + étkező + kony-
ha egyben, 3 szoba, előszoba, fürdő-
szoba, külön wc. Ár: 14,99M Ft. Érd.: 
06-20/980-6678.

Miskolc, Komlóstető Szeder utcán 2. 
emeleti, 51 m2-es, 2 szobás, erké-
lyes panellakás házközponti fűtéssel, 
szép panorámával, 8 m2 pincével, 
műanyag nyílászárókkal tehermente-
sen eladó! Ár: 10,99 M Ft. Tel.: 0670-
383-3710.
Miskolc, Selyemréten harmadik eme-
leti, 37 m2-es, tehermentes, klímás, 
erkélyes, gázkonvektoros, teljesen fel-
újított lakás eladó. Ár: 8,6 M Ft. Tel.: 
0630/940-8813.
Miskolcon a Tapolcai elágazásnál, 
a Testvérvárosok útján eladó egy 10. 
emeleti, teljes körűen felújított, 55 
nm-es, kétszobás, műanyag nyílás-
zárós, új konyhás, új fürdőszobás, 
távfűtéses lakás. Ár: 10,5 M Ft. Tel: 
+3670/701-2271.
Miskolcon Csaba vezér úton 2. eme-
leti, 43 nm lakás eladó! Felújított álla-
potú! Irányár: 9,4 M Ft. Elérhetőség: 
70/604-6065.

a l b é r l e t  K i a d ó
derkovits téren, hosszútávra kiadó egy 
2 szobás, földszinti lakás. Jelenleg IRO-
DABÚTORRAL, elsősorban IRODÁNAK, 
esetleg lakásnak. Tel.: 06-70/635-
4150. 

i n g a t l a n

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

g a r á z s

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

F ö l d ,  K e r t

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

J á r M ű K e r e s é s
sérült, totálkáros, hiányos vagy hibás 
gépjárművek vétele, 2005-ös évjárat-
tól. Tel.: 06-70/942-4481, 06-70/575-
4112.

r é g i s é g ,  é K s z e r

becsüs magas áron vásárol képcsar-
noki festményeket, bányászlámpát, 
benzin biztonsági lámpát, bányász 
fokosokat, felhúzós karórát-zsebórát 
és teljes hagyatékot. Tel.: 06-20/247-
1538.

gyűjtő, szakképzett műtárgybe-
csüs magas áron vásárol régiséget, 
bútort, festményt, porcelánt, ezüsttár-
gyakat, hagyatékot. Tel.: 06-46/348-
436, 06-20/388-7997.

antik bútort, porcelánt, festményt, 
pipát, játékot, könyvet, vásznat, ezüs-
töt, órát, fegyvert, érmét, katonai-
népi-egyházi tárgyat, teljes hagya-
tékot vásárolok korrekt áron. Kérem, 
hívjon bizalommal! Ingyenes kiszál-
lás, becsületes értékbecslés. Tel.: 
06-30/486-3578.

e g y é b  e l a d á s

eladó kerti traktorhoz utánfutó, 
váltvaforgató eke, kultivátor, borona. 
Tel.: 06-48/420-180.
eladó fűnyíró elektromos, láncfűrész 
Husqvarna, Briggs motoros kapa, ben-
zinmotoros fűkasza. Ár megegyezés 
szerint. Benzinmotoros fűnyírót ven-
nék. Érd.: +36-30/459-1245.
200 l-es AKVÁRIUM akváriumszekrény-
nyel, GYEREKÁGY, 3 fázisú VILLANY-
MOTOR, 2 db GÁZPALACK eladó. Érd.: 
06-70/944-6244.
eladó új KONYHASZEKRÉNY, új gáz-
tűzhely tartozékokkal együtt. Érd.: 
06-70/652-9274.
Kifogástalan állapotú ZANUSSI, 6 
fiókos (160 cm magas) FAGYASZTÓ-
SZEKRÉNY 12E Ft-ért és egy benzines, 
gyűjtőkosaras FŰNYÍRÓ 5E Ft-ért eladó. 
Tel.: 06-20/465-1412.

Kos - Túl sokat foglalkozik azzal, 
hogy mások mit gondolnak Önről. 
Ideje lenne elengednie a megfele-
lési kényszert és a bizonyítási vágyat, 
amelyek meghatározzák a lépéseit. 

Ha nem teszi magától, rábírhatja az élet, mert 
olyan szituációba keveredhet, amikor kénytelen 
lesz azt leszűrni, hogy nem tehet mindenkivel 
jót, hiába igyekszik, mindig lesz olyan, akinek 
nem fog tetszeni valami Önnel kapcsolatban.

Bika - Lassúnak és küzdel-
mesnek érezheti a hetet. Élete 
minden területén toppon kell len-
nie, miközben az akadályokkal 
és nehézségekkel küzd. Sokszor 

gondol arra, hogy mindent felad és elenged. 
Kapaszkodjon barátaiba, szeretteibe, akik 
támogatják és erőt öntenek Önbe. Ne aggód-
jon, mert az idegesség rá fog menni a testi 
épségére és leromolhat az egészsége.

Ikrek - Legyen figyelemmel, mert 
családi életében gondok adódhat-
nak és egyik szerettének szüksége 
lehet a segítségére. A napokban 
nem ártana elővennie empatiku-

sabb énjét, mert többen is segítségre szorul-
hatnak, sőt, azt veheti észre, egyenesen 
megtalálják Önt. Nem is baj, ha kicsit meg-
feledkezik a saját gondjairól és megpróbál 
másokon segíteni.

Rák - Eddig volt ideje felkészülni 
és összeszedni testi, illetve lelki 
erejét, most pedig időszerű lenne 
belevágni vágyai megvalósításába. 
Használja ki, hogy kedvez a hét 

Önnek. Viszont nem kell rágörcsölnie, mert 
minél erőszakosabban próbálkozik, annál 
rosszabbul sülnek el a dolgok. Legyen laza és 
akár vonja be szeretteit, barátait is, akik által 
még hatékonyabb lenne!

Oroszlán - Egyre jobban nyomaszt-
ják anyagi problémái mivel még 
nem látja az alagút végét. Ráadásul 
a napokban újabb váratlan kiadás-
sal találhatja szembe magát. Kezdi 

elveszíteni a reményt és magába roskadni. Ne 
adja fel a küzdelmet! Fontos, hogy pozitívan 
gondolkodjon, hogy kérjen egy kis támogatást 
a szeretteitől és meg fogja látni, rövidesen 
rendbe jönnek a dolgok Ön körül.

Szűz - A napokban szinte min-
denkit levesz a lábáról, nem lesz 
olyan, akit ne tudna valamiről 
meggyőzni vagy a maga pártjára 
állítani. Ha ingatlant vásárol, vagy 

épp készül eladni, abban is sikerrel szá-
molhat, akárcsak az élet egyéb területein is. 
A héten új élmények várnak Önre, barátai 
vagy épp kollégái révén, de új dolgokat 
próbálhat ki.

Mérleg - Ne hagyja, hogy a 
következő napokban siettessék. 
Legyen csak megfontolt és óvatos, 
így nem hozhat rossz döntést 
és nem ugrasztják mások bele 

olyanba, amibe nem kellene. Egyedül arra 
kell figyelnie, hogy észrevegye a kínálkozó 
lehetőséget, amelynek segítségével kedvező 
irányba terelheti életét. De maradjon a tények 
talaján, és ne kergessen hiú ábrándokat.

Skorpió - A héten előbb jár el a 
szája, mintsem gondolkodna és 
ebből több tekintetben is kel-
lemetlensége adódhat. Az egyik, 
hogy túl nyersen adja a másik fél 

tudtára a véleményét, amivel megharagíthat-
ja és akár maga ellen is fordíthatja. A másik 
pedig, hogy akarva-akaratlanul kikotyoghat 
egy titkot és kellemetlen helyzetbe hozhatja 
vele azt, akiről szól.

Nyilas - Ezen a héten inkább ne 
kezdjen bele új dolgokba, hanem 
a jelenlegieket igyekezze befejezni, 
mivel van némi elmaradása és 
szőnyeg alá söpört feladat. Sőt, van 

néhány fontos döntés is, amit meg kellene 
már hoznia. Környezetével szemben próbál-
jon meg rugalmasabb lenni, mert minél 
jobban makacskodik, annál biztosabb, hogy 
össze fognak veszni.

Bak - A napokban kissé túlcsor-
dul az önbizalma és sokszor azt 
érezheti mások felett áll és úgy is 
kezeli őket. Több konfliktusra is 
számítania kell a környezetével. 

Nem az a baj, hogy helyén van az önbe-
csülése, hanem hogy magát mások elé, fölé 
helyezi. Mindemellett óvakodjon attól, hogy 
meggondolatlanul költekezzen, túl sok pénzt 
adhat ki a héten, amit később megbánhat.

Vízöntő - Elképesztően kreatív lesz 
a héten. Nemcsak művészi értelem-
ben, hogy átvarázsolja otthonát 
és mesés dekorációval teszi még 
egyedibbé, hanem olyan téren is,  

hogy hihetetlen fantáziáról tesz tanúbizony-
ságot a problémák megoldása terén. Mindezt 
pedig játszi könnyedséggel és mosolyogva 
teszi. Már csak arra kellene ügyelni, hogy testi-
lelki jólétével is eleget foglalkozzon.

Halak - Akármilyen célt is tűzött 
ki a hétre, sikerrel fog járni és 
könnyedén eléri. Segíti Önt a pozi-
tív gondolkodása és hogy tele 
van jóakarókkal, akik mind-mind 

támogatják. Ráadásul egy újabb eszmével, 
spirituális irányzattal gazdagodhat, ami a 
segítségére lesz a mindennapokban. Úgy 
érzi, megtalálta az útját, a békéjét és egészen 
fényesnek látja a jövőjét.
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Apró

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

Rostás Szabolcs

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

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

Médiareferens

Hálás szívvel mondunk
köszönetet mindazoknak, 

akik drága szerettünk

TÓTH JÓZSEF
(Kazincbarcika, 

Kuruc utca 30. sz. alatti lakos) 
temetésén megjelentek, 

sírjára virágot, koszorút 
helyeztek, 

részvétükkel mély fájdalmunkat
enyhíteni igyekeztek.

Gyászoló családja, nővére, bátyja

Hálás szívvel 
mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik 
szeretett halottunk,

Koterlán György 
temetésén megjelentek, 

sírjára virágot, 
koszorút helyeztek, mély 

fájdalmunkban osztoztak.
Gyászoló család

MÁRVÁNY, 
GRÁNIT 
SÍREMLÉKEK

Ambrus-Tóth József
kőfaragó vállalkozó

Tavaszi határidővel 
még korlátozott számban 
megrendelést felveszünk!

urnás sírok, urna táblába  
betű vésés, urna oszlopok eladók!

06-20/347-6674; 06-70/330-3364
Sajószentpéter, Kossuth út 146.

Eladó Kazincbarcikán, 
belvárosi, 2. emeleti lakás. 

Irányár: 10 MFt

Kazincbarcikán, 
a Pollack M. úton 2 szobás, 
nagy erkélyes lakás eladó!

Irányár: 10,5 MFt

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

FESTÉK-HÁZTARTÁSI BOLT 
VAKOLAT ÉS

HŐSZIGETELŐ KÖZPONT 
TAPÉTA, HUNGAROCELL

SZAKÜZLET

PUSKÁS JÁNOSNÉ

Nyitvatartás:
 H–P 7.30–17.00, Szo 7.30–12.00

fax: 48/345-442 Mobil: 30/218-04-82
Sajószentpéter, Kossuth út 200.

MEZŐGAZDASÁGI 
ÉS KERTÉSZ ÁRUHÁZ

512067

512053
512061

512020

512038
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egész évben készpénzért vásárolok: 
fényképezőgépet, fotóobjektívet, fotós 
kiegészítőt, diavetítőt, diafilmet. Tel.: 
06-20/547-7153.
gyűjtő keres! Régi matchboxokat, játé-
kokat, távirányítós autókat, lemezjáté-
kokat és autókat, pedálos moszkvicsot. 
Érd.: 06-70/418-2086.
régi vásznakat (zsák, méter stb.), 
kázsmér kendőt, zománcozott babaká-
dat, fateknőt, hímzett falvédőt, dunnát 
vásárolok. Tel.: 06-20/428-3455.

Megvásárolnánk régi vashulladé-
kát, rossz akkumulátorát, személy- 
teherautóját akár adásvételivel. Tel.: 
06-70/277-4619.

t ű z i F a
Konyhakész tűzifa, ömlesztve 345-
x215x83 (6 m3) raktérben. Részletek és 
árak: 06-30/964-9571. AA5947746.

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

s z o l g á l t a t á s t  K í n á l

tetőfelújítás cserepes lemezzel, 
palatetők zsindelyezése, ereszcsa-
torna csere, kémények felújítása. 
Tel.: 06-20/911-1717.

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

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

lakásfelújítás! Teljeskörű munkavég-
zés garanciával. Anyagbeszerzésben, 
bútormozgatásban segítünk. Hívjon! 
Tel.: 06-30/608-8043. Deák.

Cserepes lemeztetők készítése bon-
tás nélkül a palára is. Palatetők átfe-
dése bitumenes zsindellyel. Lapos tetők 
víz-szigetelése. Csatornázás, kémény-
rakás. Ingyen árajánlat! 15% kedvez-
mény! www.lackoteto.5mp.eu Tel.: 
06-70/591-9739.

Megvásárolnánk régi vashulladé-
kát, rossz akkumulátorát, személy- 
teherautóját akár adásvételivel. Tel.: 
06-70/277-4619.
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Villanyszerelő munkatársat kere-
sünk Siófokra. Bér: 11-13.000 Ft/nap. 
Szállás biztosított. info@karaszvill.hu 
(Kárász -Vill Kft.).

Csőszerelő, segédmunkás mun-
katársakat keresünk Budapesti - 
Újhartyáni munkavégzésre. Szállás, 
utazás biztosított. Munkabér meg-
egyezés szerint. Tel.: 06-20/842-
0177. SL-Gépész Kft.

székesfehérvári ruhaválogató üzem-
be, egy műszakos munkarendben beta-
nított munkásokat keresünk! A munka-
idő H-P-ig 8-17 óráig tart! Szállást biz-
tosítunk! Jelentkezni fényképes önélet-
rajzzal a textradekft@gmail.com címen 
lehet. (Textrade Kft.) 

Csatlakozz a csapatunkhoz! Nyugat-
magyarországi (Győr, Mosonmagya-
róvár és Sopron környéki) autóipa-
ri és fémipari nagyvállalatok állás-
ajánlataiból válogathatsz (betanított, 
lakatos, targoncás, CNC-s, hegesz-
tő, stb.), ahol kiemelt bérezést, ingye-
nes szállást, utazást, valamint bér-
előleget és hosszú távú munkát biz-
tosítunk. Érdeklődni 8-20 óráig a 
06-70/639-9920 telefonszámon. 
-JOBmotive Kft.-

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

győri fémipari partnerünkhöz kere-
sünk betanított munkás, géplaka-
tos, CNC-gépkezelő, autószerelő, 
villanyszerelő munkakörbe dolgo-
zókat. Amit biztosítunk: versenyké-
pes fizetés, cafeteria, szállás, mun-
kába járás, hazautazási támogatás, 
bérelőleg. Tel.: 06-70/415-9021. 
-JOBmotive Kft.-

boczkó&boczkó Kft. munkájára igé-
nyes munkavállalókat keres, ajkai, 
pétfürdői telephelyére bádogos elő-
készítő munkák műhelyben történő 
munkavégzésére, valamint hőszige-
telési és fémlemezburkolási munkák 
építkezéseken történő munkavég-
zésére. Pályakezdők jelentkezését 
is várjuk. Iskolai előképzettség nem 
szükséges. Érdeklődni +36-30/792-
6377 telefonszámon 8-16 óráig lehet, 
illetve a fényképes önéletrajzokat az 
iroda@boczko.hu e–mail címre kér-
nénk megküldeni.

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

s z a b a d i d ő ,  ü d ü l é s

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

V e g y e s

KUltÚr KUCKÓ - Szemere Berta-
lan tér 11. Teljes körű szerencsejá-
ték fogadás. Lottózónkban lehetsé-
ges mindenféle szerencsejáték foga-
dása. ÁLLANDÓ AKCIÓK. TÁTRA TEA 
és EGRI JUHÁSZ TESTVÉREK borá-
szatának helyi képviselete. 8 tojá-
sos 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!

t á r s K e r e s é s

60 éves, 178 cm/78 kg, független, dol-
gozó férfi keres barátnőt hosszú távra, 
Barcika környékéről. Tel.: 06-30/332-
0570.
35 éves férfi társat keres. Tel.: 
06-20/965-0094.

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

kőműves 
munkatársakat. 

Jelentkezés fényképes önéletrajzzal: 
ujmunkatars. miskolc@gmail.com

Mobil: +36-20/360-2126

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

minikotró gépkezelőt.
Kezdők jelentkezését is várjuk.

Jelentkezés fényképes önéletrajzzal: 
ujmunkatars. miskolc@gmail.com

Mobil: +36-20/360-2126

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

villanyszerelő
munkatársat. 

Jelentkezés fényképes önéletrajzzal: 
ujmunkatars. miskolc@gmail.com

Mobil: +36-20/360-2126

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

víz-, központifűtés- és 
légtechnika szerelő

munkatársakat. 
Jelentkezés fényképes önéletrajzzal: 

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

AUTÓMENTÉS
6 tonnáig
0-24 óráig

30/542-42-33

- Gépi földmunka
- Beton
- Homok, sóder,
  föld

Kertész Áruházak Kft.Kertész Áruházak Kft.

Álláslehetôség!

A Kazincbarcikai Kórház 

elektronikai 
műszerész 
munkatársat keres.

Feladatok:

Elvárások:

info@barcikakorhaz.hu 

06-48/514-800/287

Hívjon bizalommal! 
Egyedi zöldség-, gyümölcs-,

táp- és terményigényt 
felveszek!

Széplaky László Zoltán
Tel.:  +36308588948

• Búza, Kukorica 7000 Ft/q
Zöldség
• Burgonya (Bellarosa) 170 Ft/kg 
 (15 kg/zsák)
• Burgonya (Agria) 170 Ft/kg

 (15 kg/zsák) 
• Vöröshagyma
• Apró vöröshagyma 
• Brokkoli 
• Cukkini  
• Fejeskáposzta  
• Fokhagyma  

• Karalábé  
• Karfiol  
• Kelkáposzta  
• Lilahagyma  
• Vöröskáposzta  
• Petr. gyökér 
• Sárgarépa 
• Zeller
Primőrök
• Fejes saláta 
• Hegyes erős zöldpaprika 
• Kápia paprika
• Kígyóuborka

• Paradicsom 
• Tv paprika 
Gyümölcs
• Alma 
• Banán 
• Citrom 
• Gyömbér 
• Mandarin 
• Napraforgó 
• Kutya táp  
 • Tojó táp 
• Nyúl táp 

Tápra, terményre, zöldségre vagy 
talán gyümölcsre van szüksége?

Ingyenes házhozszállítás: 
hétfőtől-szombatig du.17:00-20:00 óráig 

előre egyeztetett időpontban! 
Kazincbarcika minimum rendelés 5000 Ft, 

Kazincbarcika 20 km-es körzetében előzetes telefonon 
egyeztetett értékhatár alapján történik a kiszállítás.

MASSZŐR
Elérhető 

áron frissítő  
masszázst 

vállal.
Andi: 06-20/439-6355

kapható közvetlenül 
a bányától.SZÉN

DIÓ, KOCKA, DARABOS.
Gyors kiszállítás, akár hétvégén is!
További információ:
06-70/545-7791

450
Ft/db

06-20/393-55-60

TOJÓTYÚK ELADÓ!

Házhoz 
szállítással!

A Merkúr éve 2019
Ez év március 21-től lezárul a 
Vénusz éve és elkezdődik a Mer-
kúr bolygó hatása az életünkre.  
Ez a bolygó az Ikrek és a Szűz 
jegy uralma alatt áll ezért ebben 
a két jegyben született emberek 
életére jelentős változást hoz ez 
az év, de minden csillagjegy szü-
lötte érezni fogja ennek hatását, 
különböző életterületeken.

A Merkúr bolygó egy igen-
csak gyors mozgású, a Nap-
hoz mindig közel haladó 
bolygó,elsősorban a kapcso-
latainkra és az intellektuális 
érdeklődésünkre   fog jelentős 
hatást gyakorolni, ezért ez 
az év alkalmas tanulmányok 
elkezdésére vagy elhúzódó 
vizsgák letételére, szakmai 
megújulásra, nyelvvizsgára. A 
gondolkodásunkra, tanulási és 
felfogó képességünkre oly mó-
don fogjuk érezni a befolyását, 
hogy racionálisabban tudunk 
megítélni helyzeteket, gyor-
sabban tudunk dönteni, ötlet-
gazdagabban fogunk egy prob-
lémát megoldani, könnyebben 
fogunk a változásokhoz alkal-
mazkodni. Kommunikációnk-
ban megjelenik a gördülékeny-
ség, könnyedség, ami az üzleti 
szerződések megkötését és az 
oktatást  eredményesebbé tehe-
ti.  Hermész bolygója ez évben 
biztosan a információterjedés 
fejlődésére is hatással lesz és 
ebből adódóan várhatjuk, hogy 
újabb eszközök, fejlesztések je-

lennek meg a hírközlési piacon 
és a számítástechnikában.  A 
jogi procedúrák, hivatalos eljá-
rások lefolytatására is pozitívan 
hat majd a bolygó. Ebben az 
évben várhatjuk, hogy új kap-
csolatok révén jutunk lehető-
ségekhez  és régi kapcsolataink 
megújulnak vagy ennek hiá-
nyában  jelentőségüket vesztik.  
Az utazásoknak, költözésnek 
és otthonváltásnak is rendkí-
vül kedvez ez az év, ezért az 
ingatlanmozgások, felújítások 
lebonyolítása vagy elkezdése 
is most időszerű.  Az egészségi 
állapotunk és gyógyulási képes-
ségünk is a gyakrabban változik 
és gyorsabbá válik.

A Merkúr mozgása három-
szor az év folyamán hátrálóvá 
válik, mely a kedvezőtlen hatá-
sait fogja éreztetni. 

Először március 6. és 28. kö-
zött félrevezető, ködös, megté-
vesztő kommunikációval kerül-
hetünk szembe. Félreértések, 
valótlanságok, illúziókra ala-
pozott elméletek, becsapások 
okozhatnak problémát ebben 
a pár napban. A Halak jegyben 
született személyek figyeljenek 
a leginkább  erre!

Másodszor július 8. és júli-
us 31. között  halad a Naphoz 
képest visszafelé a Merkúr. 
Ekkor felerősödik az okosko-
dás, tudálékos gondolkodás a 
becsvágy és az érzelmi befolyá-
solhatóság a kapcsolatokban. 

Viták, önérvényesítés, dölyfös, 
felsőbbrendű kommunikáció és 
a hatalmi versengés nehezítheti 
az együttműködésünket egy-
mással. Könnyelmű költekezé-
sek gyakrabban fordulnak elő. 
Az Oroszlán és a Rák jegyben 
született személyek fokozottan 
érezhetik ezeket a hatásokat.

A harmadik negatív  időszak  
november 2. és november 20. 
között lesz, amikor  zárkózott-
ság, nehezen kiismerhetőség, , 
visszahúzódás jellemzi a kap-
csolatokat. A kommunikáció 
ironikussá, cinikussá, rosszin-
dulatúvá és gúnyossá válhat. A 
bizalmatlanság felerősödik az 
emberekben. A Skorpió jegyben 
született személyeket viseli meg 
leginkább ez a pár nap.
Láthatjuk, hogy a Merkúr 2019-
ben  mennyi lehetőséget ad a  
gyors változásokra, kapcsolati  
megújulásokra, melyek legkö-
zelebb 7 év múlva lesznek újra 
jelen az életünkben.

Érsek-P. Ildikó
asztrológus

06-30/647-2918

512033

512719

512656

512534
512535

512536
512539

512474

511632
511749
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Kreatív munkáival színezi tovább a színes várost

Az Észak-Magyarországban olvashatták

Kazincbarcika. Júni- ■
usban lesz harmadik 
éve, hogy a Kazincbar-
cikai Városi Televízió 
(KOLORTV) kollektívá-
ját erősíti Kovács Ist-
ván.
Az operatőrként és vágóként 
dolgozó fiatalember a magyar 
kultúra napján vette át az igaz-
gatói dicséretet dr. Makkai Or-
solyától, a tévét is üzemelte-
tő Barcika Art Kft. ügyvezető 
igazgatójától.

Régi álma volt
Kifogyhatatlan ötlettára és kre-
atív látásmódja tette egyedivé 

– áll a díj indoklásában – a ta-
valyi Kolorfesztivált és a vá-
rosüzemeltetési applikációt 
népszerűsítő reklámokat.
- Mindkét munkára büszke va-
gyok, a fesztivál szpotjára kü-
lönösen, mert ez egy komp-
lett történetet mesél el. Az 
alkotást egy versenyre is ne-
veztük, ahol kategóriájában 
a tíz legjobb közé is bejutott 
– mondja lapunknak István, 
aki leszögezi: nem számított 
a dicséretre, de az visszacsa-
tolás volt számára, hogy jó 
úton jár.
Korábban - meséli - teljesen 
más területen dolgozott, de 
régi álma volt a média, hogy 
kreatív énjét is kiélhesse. Cél-
jai elérése érdekében a kom-
munikáció szakot is elvégezte 

Egerben.
„Először Budapesten próbál-
tam elhelyezkedni, gondolva, 
ott több az állás. Végül Bor-
sodban, azon belül itt, Kazinc-
barcikán kaptam lehetőséget a 
hivatásomat űzni. Nagyon bol-
dog vagyok, hogy ez sikerül.”
István a egyedi látásmódját 
is beépíti a napi rutinba, mint 
mondja, egy tudósítást is tud 
színesíteni egy jól komponált 
kép.
„Szoktam mondani, hogy ha-
sonlóan a főzéshez, itt is sok 
múlik a nyersanyagon. Az vi-
szont vágás, ha tetszik főzés 
után dől el, hogy milyen lesz a 
végeredmény, hogy fog-e „íz-
leni” a nézőknek.” 

TÁ
Fotó: Ádám János

Aki vágóképekből „főzi” kreatív anyagait

A rejtvények szerelmesei mérték össze tudásukat
Sudoku, skandináv, magyar: rejtvényfejtők versenyeztek Kazincbarcikán

Kazincbarcika. Idén  ■
is megrendezte a ka-
zincbarcikai rejtvény-
fejtő versenyt az Idővár 
Nyugdíjas Kulturális 
Klub és a Barcika Art 
Kft. február 16-án a 
Mezey István Művé-
szeti Központban.
A rendezvényt Klimon István, 
az észak-borsodi járásszékhely 
alpolgármestere nyitotta meg, 
aki köszöntőjében az agytorna 
fontosságáról beszélt.

Sokféle feladvány
A megmérettetésen össze-
sen tizenkét páros és tizen-
három egyéni versenyző in-
dult. A nyolc feladatból álló 
versengés, amely tartalma-
zott logikai, sudoku, anagram-
ma, számpiramis, skandináv 
és magyar típusú kereszt-
rejtvény feladatokat is. A 

tapasztaltaknak és a kezdők-
nek is sikerélményben lehe-
tett részük a rendezvényen, 
hiszen a könnyebbtől egészen 

a bonyolult, sok tapasztalatot 
megkövető feladatokig, sokfé-
le feladvány volt.

Pályázat indult
A versenyt követően a szer-
vezők bejelentették: az Idővár 
Nyugdíjas Kulturális Klub és a 
Kazincbarcika Város Kommu-
nális és Kulturális Fejlődéséért 
Alapítvány egy pályázatot hir-
det, melynek témája: Milyen-
nek képzelem el a városomat, 
Kazincbarcikát 35 év múlva, 
azaz: A Jövő városa – Kazinc-
barcika 100.
A pályázatban minden 

korosztály részt vehet kü-
lönböző alkotásokkal, legyen 
az irodalmi, képzőművésze-
ti, videós, szobrászati, rajz, 
makett vagy amit a jelent-
kezők választanak. A legjobb 
alkotásokat június végén egy 
zárórendezvényen mutatják 
be.
A pályázatok leadási határideje 
május 13. Érdeklődni és jelent-
kezni: a mezey@barcikaart.hu 
címen, illetve a 48/310-116-os 
telefonszámon vagy a Mezey 
István Művészeti Központ por-
táján lehet.

ÉM

Fotók: Zele Tímea - Kolorline

ÉRKEZNEK 
AZ IGAZOLÁSOK
Február közepéig mindenki meg-
kapja a tavalyi jövedelme és 
esetleges önkéntes pénztári, 
nyugdíj-előtakarékossági vagy 
nyugdíjbiztosítási befizetései után 
a munkáltatói, kifizetői és pénztá-
ri igazolásokat. Ezek alapján ellen-
őrizhető az szja-bevallási tervezet 
és érvényesíthető az adó-visszaté-
rítés, ha a levont adóelőleg megha-
ladta a fizetendő adót.
Akinek van ügyfélkapuja, az automa-
tikusan elkészített adóbevallási ter-
vezetet 2019. március 15-től elérheti 
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hon-
lapján (www.nav.gov.hu/szja/szja) 
vagy a kormányzati portálon (www.
magyarorszag.hu).
Ha valakinek még nem lenne ügyfél-
kapu-hozzáférése, a NAV ügyfélszol-
gálatain és a kormányhivatalokban 
pár perc alatt regisztrálhat.
Aki mégsem szeretne ügyfélkaput 
nyitni, az 2019. március 18-áig idén 
is kérheti a NAV-tól a tervezet postá-
zását az alábbi módokon:
- SMS-ben a +36 30 344 4304-

-
ben meg kell adni az adóazono-
sító jelet és a születési dátumot a 
következők szerint: SZJA{szóköz}
adóazonosítójel{szóköz}ééééhhnn),
- a NAV honlapján elérhető űrlapon 
(www.nav.gov.hu/eszja/eszja), vagy 
formanyomtatványon (BEVTERVK),
- levélben, kötetlen formában (adó-
azonosító jel és születési dátum 
megadásával),
 - a NAV telefonos tájékoztató rend-
szerein keresztül (NAV Infóvonal: 
1819 és ÜCC: +36-80-20-21-22),
 - valamint személyesen a NAV 
ügyfélszolgálatain.
A postázni kért tervezeteket a NAV 
tértivevényesen, 2019. április 30-áig 
küldi el az igénylőknek. Aki elmulaszt-
ja a március 18-ai határidőt, már csak 
személyesen, az ügyfélszolgálatokon 
kérheti a papíralapú tervezetet.

NAV-közlemény
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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)
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.

10:00 MAKadémia Anyagtudományi játszóház
 

- Becherovka Miskolci Farsang
 MAKadémia - Anyagtudományi játszóház a Miskolci Egyetem Mű-

szaki 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.
2019. február 24. (vasárnap)
8:00 Fagyott tavak teljesítménytúra  (Zöld Sportok Klubja szerve-

zésében).   A túra során az "Észak-keleti hegyeink tavai" túramoz-
galmunk 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 Fér� 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

19:15 Takáts Tamás Blues Band  
- Becherovka  
Miskolci Farsang 2019.

 Helyszín: Miskolc, Szent István tér.
2019. február 28. (csütörtök)
16:00 A Bükk-vidéki ősvilág különlegességei
 Szeretettel várjuk Önöket Regős József régész, barlangász előadá-

sára!  Helyszín: Ózd, Ózdi Muzeális Gyűjtemény és Gyártörténeti 
Élménypark, Gyár u. 10.

2019. március 2. (szombat)
18:00 KKSE-Fehérgyarmati VSE 
 NB II. Fér� Kézilabda
 Helyszín: Kbarcika, Don Bosco  Sportközpont, Szent Erzsébet u. 2.
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.
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 esszen-
ciák és kenőcsök, kézzel készített ajándéktárgyak, csili termékek, 
fürjtojás, szappanok, ízesített vizek, préselt gyümölcslevek, kerámi-
ák. További információ: https://www.facebook.com/hbhpiac/

 Helyszín: Kbarcika, HBH Bajor Söröző udvara.
2019. március 23. (szombat)
18:00 KKSE-Tiszavasvári SE 
 NB II. Fér� Kézilabda
 Helyszín: Kbarcika, Don Bosco Sportközpont, Szent Erzsébet u. 2.
9:00-15:00 Makettfesztivál (febr. 23-24-én)
 Helyszín: Fráter György Katolikus Gimnázium
 Miskolc, Városház tér 6.

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

Egészségpénztári elfogadóhely, 
Bankkártyás fi zetési lehetőség

SZÉP KÁRTYA 
elfogadóhely

INGYENES ORVOSI SZEMVIZSGÁLAT*
KONTAKTLENCSE ILLESZTÉS

*Komplett szemüveg készítése esetén!

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

Németh Optika

ÓRIÁSI
PROGRESSZÍV
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-40%
progresszív lencsék

 40% kedvezménnyel!*

SÓDER

HOMOK

KAVICS

0630/4152428
kiszállítás  hétvégén is!

(0/24, 0/16)

(0/4, 0/1, (sárga)

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

MŰANYAG, FA ÉS FÉM
NYÍLÁSZÁRÓK, GARÁZSKAPUK,

ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA
FORGALMAZÁSA.

Német  
alapanyagokból 
Magyarországon  

gyártott  
műanyag nyílászárók  

kedvező áron
KB, Mátyás k. út 22.

(az Autóker mögött)
Nyitva: H-P 8-16-ig

Tel/fax: (48) 820-820
Mobil: (30) 968-7272
www.barcikaablak.hu

e-mail: barcikaablak@gmail.com

PÁLYAMUNKÁS 
BETANÍTOTT MUNKÁS 

A kijelölt vasúti pályaszakaszon a pálya, illetve annak 
tartozékainak karbantartási, javítási, felújítási feladatainak 

előírás szerinti felügyelet melletti végrehajtására

Feladatok:

Munkakör betöltésének feltételei:

Előnyt jelent:

Amit kínálunk:

Munkavégzés helye:                 Munkaidő: 

Foglalkoztatás formája: 

munkatársat keresünk

Elérhetőség:  PEKA BAU 2000 Kft. 
Tel: +36/30-570-5787

E-mail:  allas@pekabau.hu 

511995

512028
512018

512374
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> Fókusz Optika
Kazincbarcika, Egressy út 39.
Tel.: 30/206-3354

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

> 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

I N G YE N E S  O RVO 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

Válasszon 
kedvezményt!

VAGY

LENCSE -20%
KERET

LENCSE KERET

-30%

-30% -20%Az akció bármely típusú 
lencsére és keretre érvényes.

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

Víz-, fűtésszerelés, dugulás 
elhárítás, hibajavítás.

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

Tel.: 06-30/644-6097

A Deluxe Ablak Kft. nyílászárók, 
árnyékolástechnikai termékek szerelésé-
ben jártas, önálló munkavégzésre képes 

szakembert keresünk 
hosszú távra (jogosítvány előny). 

Érdeklődni: 30/336-5528, 30/275-5750, 
e-mail: deluxeablak@gmail.com

n teljes körű építkezés n burkolás n vakolás
n térkövezés n festés n gipszkartonozás
n kerítés építés n bontás n generál kivitelezés 

ÉPÍTÜNK, FELÚJÍTUNK, 
TERVEZÜNK, SZERVEZÜNK

Cégeknek, intézményeknek, magánszemélyeknek.

Cégünk precíz, megbízható munkát végez.

Cégünk minden munkálat után komplett takarítást biztosít!
Elérhetőségünk:  Bodnár Fém-Weld Kft. 
Sajóecseg állomás út. 41. Telefon: 06-70/589-1639
e-mail: bbeni0000@freemail.hu

Hívjon

bizalommal!

www.tetolemezcentrum.hu
H-3508 Miskolc, Futó út 70. 
Telefon: 06-30/94-35-141

Stílus a háznak, Megoldás a tetőnek!

Hivatalos B.-A.-Z. 
megyei forgalmazó

512050

512015

512552

512143

512549
512046

512130
512052


