
DUGULÁSELHÁRÍTÁS

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

Akár hétvégén is!
Kazincbarcikán és környékén

513299

KAZINCBARCIKA ÉS KÖRNYÉKE 2019. március 1. XXX/9.

ÁGNES OPTIKA

Orvosi szemvizsgálat (bejentkezés szükséges)  
Rendel: Dr. Semsey István 
szemész főorvos 

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

EDENRED Ajándékkártyát 
elfogadunk Bankkártyával, 
Egészségbitztosítási és 
SZÉP kártya elfogadóhely.

Tavaszi áreső! 
Üzletünkbe folyamatosan 
érkeznek a legújabb szemüveg-
keretek, napszemüvegek! 
Érdemes benézni!

HŰTŐGÉPSZERVÍZ
Kazincbarcika

HŰTŐGÉP SZERELŐT 
FELVESZÜNK!

Dojcsák László • 06-30/399-6599

Gyógyszálloda

Hajnal Hotel*** 
3400 Mezőkövesd, Hajnal u. 2.

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

Nyugdíjas
 aranynapok 

65 éven felülieknek hétköznap!
5 nap/4 éj 

Érvényesség: 2019.01.20.– 05.31.,  2019.09.02.–12.21.

Kivéve péntek, szombat éjszaka és a kiemelt ünnepi időszakok

„Mosolygó kis arcod látni akarom,
 megfogni kis kezed, s téged ölelni nagyon.
 Testemben érezni szíved lüktetését,
 üde kicsi lelked vidám nevetését.”

A csomag tartalma: 
 Szállás,  svédasztalos reggelivel  Ízletes leves-ebéd - 

az érkezést követő és az utazást megelőző napon/napokon, 
egy csésze leves a szálloda sé�ének ajánlásával 

 Félpanziós ellátással (vacsora)  Személyenként 1-1 alkalom 
masszázsfotel kezelés, 20 perces gyógymasszázs

Hajnal szárny: 43.000 Ft/fő/4 éj
Kikelet szárny: 45.000 Ft/fő/4 éj

Golden Rose 2002 Kft.
Miskolcon, a Búza téri Lottózóba 
munkatársat keresünk. 

Betanítást vállalunk. 
Érd.: 06-20/916-3594

E-mail: edit.drotos@freemail.hu

Barcika Garden Bt.
FAISKOLAI LERAKAT
Kazincbarcika, Attila út

(Tesco-val szemben)

H-P: 7.30–17.30 SZ: 7.30–14.00 V: Zárva
Tel.: 06-20/938-8980, 48/704-073 

ITT A TAVASZ! 
MEGNYITOTTUK

FAISKOLAI 
LERAKATUNKAT! 

Gyümölcsfa- és szőlőoltványok, 
bogyósok, vetőmagok!

Örökzöldek, díszfák, díszcserjék, 
évelők, tápoldatok, műtrágyák, 
virágföldek, növényvédőszerek 

széles választékával várjuk 
kedves vásárlóinkat! 

Növényorvosi tanácsadás!

06-20/221-40-78

VÍZVEZETÉK 
SZERELÉS
BURKOLÁS 
TÉRKÖVEZÉS 
DUGULÁSELHÁRÍTÁS

024 ÓRÁIG!

GÁZKÉSZÜLÉKEK JAVÍTÁSA, 
KARBANTARTÁSA, SZERELÉSE 
G A R A N C I Á VA L .
Rövid határidő, ingyenes kiszállás!
Tel: 06-20/330-89-44

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

www.belvarosiingatlanstudio.hu
2019. március 1-én 

egy évesek
lettünk!
Szeretettel 

várjuk 
régi és leendő 
Ügyfeleinket!

SZÜLINAPI AKCIÓK!

Játssz minden héten 10.000 Ft-os utalványért 
a facebookon:      /londonstorediszkont

diszk nt
üzletlánc

NYITVA TARTÁS: H: 8–18, K-P: 8–17, Szo: 8–12 óráig

disz
k

nt

üzletlá
nc

diszk nt
üzletlánc

Kazincbarcika, Fő tér 39. 
(az Okmányirodánál)

Március 4. hétfőtől
TAVASZI

SZEZONVÁLTÁS!
Minden hétfőn 

teljesen új TAVASZI 
árukészlet és cipővásár!

http://londonstore.hu

�������������������

Európai Szociális
Alap

Az Észak-Magyarországi régióban 22 jogpont irodában, Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyében 11 irodában működik ingyenes jogsegélyszolgálat. Munkavállalók, mun-
káltatók, és vállalkozások egyaránt igénybe vehetik az ingyenes személyes, telefonos, 
online, e-mailes jogi tanácsadást a munkajog, társadalombiztosítási jog, társasági-cég-
jog, adójog témakörökben. Új szolgáltatás az alternatív vitarendezés, döntőbírásko-
dás, melyet szintén ingyenesen vehetnek igénybe az érdeklődők. 
JOGpont irodák:

INGYENES JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT
és alternatív vitarendezés 

GINOP-5.3.3.-15-2015-00002

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

További információ, jogpont irodák elérhetősége,
az ügyfélfogadás rendje:

www.jogpontok.hu
Ingyenesen hívható Zöld szám: 

06-80-77-88-00
E-mail: jogpontok@kisosz.hu

acél biztonsági 
ajtó akció!

Biztonság, garancia 
a legjobb áron!
Díjtalan felmérés, 

árajánlat rövid határidővel.

89.000 Ft

Redőny, szúnyogháló szerelése - javítása.

Hi-Sec biztonsági ajtó javítása, zárcseréje.

Telefon: 06-20/325-3257

513306
513282

513276

505336
513984

513986
513992

513286
513283

513270
513254

514036

513264
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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

Lapzárta: 
szerda 12:00 óra

JELENTKEZZEN!
•  ha gondolt már arra, hogy szívesen segítene 

nehéz sorsú gyermekeken,
•  ha úgy érzi, van Önben elegendő türelem, 

elfogadás, szeretet és empátia,
•  ha szívesen gondoskodna saját otthonában 

család nélkül maradt, segítségre szoruló 
gyermekekről,

•  ha személye és lakáskörülményei megfe-
lelnek a törvényi előírásoknak, és vállalja, 
hogy elvégzi az általunk szervezett  
felkészítő tanfolyamot...

Akkor várjuk jelentkezését nevelőszülői 
feladatok ellátására!

A jogszabályban előírt anyagi támogatást a Cívis 
Nevelőszülői Hálózat biztosítja.

Részletes feltételekről érdek-
lődhet a 0670/362-1957-es 
telefonszámon
civisneveloszuloihalozat@gmail.com 
e-mail címen, vagy honlapunkon, 
a www.civisnh.huoldalon.

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:

Kertész Áruházak Kft.

és az üzlet lendületben marad

Blue Collar Solutions Kft. • 3644 Tardona, Iskola utca 3.
Munkaerőközvetítés nyilvántartásbavételi száma: 

BOM/01/1218-2/2018

Autóipari összeszerelő MUNKALEHETŐSÉG!
Miskolci ügyfelünk Európa legnagyobb önindító és generátor gyára

várja jelentkezését ÖSSZESZERELŐ munkakörbe!

AUTÓIPARI ÖSSZESZERELŐI FELADATOK: - Autóipari alkatrészek kézi összeszerelése -  
Gépek üzemeltetése - Vizuális ellenőrzés - Csomagolás - Szerelési folyamatok javításában 
való részvétel

AUTÓIPARI ÖSSZESZERELŐI ELVÁRÁSOK: - Min. 8 általános iskolai végzettség + ipari/
üzemi gyakorlat vagy középfokú végzettség - Jó kézügyesség - 4 műszakos munkarend 
vállalása - Csapatmunka

AMIT KÍNÁLUNK: - Versenyképes bérezés br. 900 Ft a kezdő órabér - Hosszútávú karrier-
lehetőségek, előrelépési lehetőség (kiemelt operátor, végellenőr stb.)

Már a belépéstől kezdődően (próbaidő alatt is) bruttó 300 000 Ft cafeteria éves szinten + munka-
társ ajánlási jutalom + túlóralehetőség + havonta max. 10% teljesítmény prémium + mosási támo-
gatás + ingyenes vállalati buszjáratok és munkába járás + hónap dolgozója program + dolgozói 
kedvezmények városszerte + munkatársi és családi rendezvények.

Ha álláslehetőségünk felkeltette az érdeklődését, kérjük hívja ingyenes karriervonalunkat:

06/80-20-52-52
vagy küldje önéletrajzát az allaspalyazat@bluecollar.hu e-mail címre.
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KÖNNYŰ FIZIKAI MUNKA 1 MŰSZAK
VESZPRÉMBEN INGYENES 
SZÁLLÁSSAL A BALATONPARTON

bér: br. 1000 Ft/óra
+ teljesítménybónusz és minőségi bónusz

Fizetési előleg; hazautazás 100%-os támogatása

06-20-272-61-18

LAKATOS 
MUNKATÁRSAKAT KERESÜNK! 
Elvárások:

Amit kínálunk:

(Rent-A-Men Kft.,
 3700 Kazincbarcika 

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

Tel.: 06-30/9452-899

Munkát keres?

munkatársat keres
A 

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

HALOTTSZÁLLÍTÓ - 
SÍRÁSÓ - TESTŐR

513289
512162

513278

513061
513287

513266
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A facebookon figyel- ■
tünk fel arra, hogy a 
jászberényiek váloga-
tott játékosa, Pintér 
Andrea jótékonysági 
célra ajánlotta fel a vá-
logatottban viselt me-
zét egy izomsorvadás-
ban szenvedő kisgyer-
mek, Tőzsér Csabika 
javára.

Ebből támadt az az ötlet, hogy 
felkérjük az összes élvonalbe-
li klubot, hogy ajánljanak fel 
egy-egy minden játékosuk ál-
tal aláírt relikviát. (mez, lab-
da stb.)
A 11 éves, amúgy nagy sport-
rajongó Csabi – a múlt héten 
ott volt a Jászberény–Vasas 
női Extraliga mérkőzésen is – 
gerincvelői izomsorvadásban 
szenved (a neve SMA beteg-
ség), amely a mozgató ideg-
sejtek fokozott elvesztéséhez 
vezet, így az izomzat leépül, 
ez pedig érinti a légző izmo-
kat is.
Születéskor teljesen olyan volt, 
mint egy egészséges kisgye-
rek, másfél éves korában derült 
ki a betegsége. Gyógyítására 
azonban van egy gyógyszer, 

ami március óta Magyarorszá-
gon is elérhető. Ezt lumbálás 
útján juttatják a gerincvelőjé-
be, és ezáltal visszapótolja a 
fehérje termelődést, az izmok 
működéséhez.
Ez azonban egy nagyon drá-
ga gyógyszer, de szerencsére 
ezt a TB támogatja. De csak 6 
ampullára kaptak engedélyt, s 
az utolsót márciusban kapja 
meg. Ha nem lesz nála javulás 
valószínű nem engedélyezik a 
további kezelést.
Emellett pedig kiegészítő ke-
zelésekre is szüksége van a 
fiúnak, például a gerincét 
egészen 15 éves koráig min-
den évben műteni kell. Járnak 
gyógytornára is, és lenne le-
hetőségük, hogy kimenjenek 

Milánóba, egy specialistá-
hoz, aki különféle torna mód-
szerekre, és légzésjavítás-
ra tanítsa a családot, illetve 

Magyarországon nem kapható 
segédeszközöket is készítenek 
a számára. Ezek viszont mind 
komoly összegekbe kerülnek, 
amelyre már nincs forrása a 
családnak.
Ebben segítene nekik a jóté-
konysági akció, amely során 
minden héten két élvonalbeli 
klub, illetve majd a válogatott 
játékosai által aláírt relikviá-
kat árvereznünk el az MRSZ-
facebook oldalán.
Az első két árverésre szánt 
relikvia a női kupagyőztes 

Fatum-Nyíregyháza, illetve a 
férfi bajnoki címvédő Vegyész 
RC Kazincbarcika dedikált me-
zei lesznek (de természetesen 

a következő hetekben mind a 
26 élvonalbeli klub sorra kerül). 
Licitálni az MRSZ facebook-
oldalán hozzászólásában lehet 
(https://www.facebook.com/
magyarroplabdaszovetseg), 
egészen március 4-én, hét-
főn 12:00-ig. 
Fontos, hogy aki a nyíregy-
házi mezre licitál, az írja oda 
az összeg mellé, hogy Fatum, 
aki a kazincbarcikaira, az azt, 
hogy VRCK!
A nyertesek neveit a következő 
árverés kezdetekor közöljük, 
akik akkor kapják meg a relik-
viákat, ha megérkezett a bank-
számlára a felajánlott összeg: 
Tőzsér Csaba: K&H Lakossá-
gi Bankszámla: 10400607-
86766748-87521009
Amennyiben valaki az árveré-
sen nem kíván részt venni, de 
szívesen adakozna a súlyos be-
tegséggel küzdő kisfiú javára, 
ugyanerre a bankszámlaszám-
ra küldheti el adományát!
Akkor tehát akció indul!
Kikiáltási ár 10.000 forint és a 
licitet 1000 forinttal osztható 
összeggel lehet emelni.
Ki ajánlja a legtöbbet a kupa-
győztes Fatum-Nyíregyháza és 
a bajnok Vegyész RC Kazinc-
barcika dedikált mezéért?

Forrás: hunvolley.hu

Indul az MRSZ és az élvonalbeli klubok jótékonysági akciója!

Vadnán hetedik al- ■
kalommal rendezték 
meg az évek óta egyre 
nagyobb sikernek ör-
vendő kolbásztöltő 
fesztivált, február 23-
án.
A Göőz Pál Művelődési Ház-
ba várták a csapatokat, vala-
mint az érdeklődőket. Az idei 
gasztronómiai fesztiválra a 
helyiek mellett több környék-
beli településről is érkeztek 
résztvevők.
 A csapatok tökéletes össz-
hangja mellett, vidám han-
gulatban készültek a finom 
kolbászok. A színpadi mű-
sorban fellépett a Velezd 
Néptáncegyüttes, majd Nor-
bi és Dani nosztalgiás-mula-
tós egyvelege szórakoztatta 

a közönséget. Ezt követően a 
Flash Táncstúdió táncshow-
ját tekinthették meg a részt-
vevők, valamint Újvári Marika 
és partnere, György László nó-
tából adott elő egy csokorra 
valót. A finom sültkolbászok 
legjobbikát három fős zsűri 
bírálta. 

Döntésük alapján a Siroki-
Sebők csapat győzedelmes-
kedett. Második helyezett a 
Vadnai Fiatalok csapata, míg 
a harmadik helyet a Kolb-ászok 
csapata szerezte meg. 
A programok közben lehe-
tőség volt kézműves termé-
kek, házi finomságok között 
válogatni, és természetesen 
mindenki megkóstolhatta a 
frissen sült kolbászokat. A 
gyermekeket játszóház vár-
ta. Az eredményhirdetés után 
hajnalig tartó táncos mulat-
ság vette kezdetét, melyhez 
a talpalávalóról Újhelyi István 
gondoskodott.

Forrás: kolorline.hu
Fotók: Göőz Pál Művelődési Ház és Könyvtár

Határtalan jókedv a kolbásztöltő fesztiválon Ismét a pálinkáé volt a főszerep
Megszokhattuk már,  ■

hogy február a 
Bánvölgye Pálinkafesz-
tivál ideje.

Ilyenkor a környék pálinkafőző 
mesterei versenyen mérette-
tik meg nedűiket. Idén nyolca-
dik alkalommal gyűltek össze 
a profi és amatőr versenyzők, 
illetve családtagjaik a Berkes 
János Művelődési Házban 
megrendezett eseményen, 
február 9-én.
A Bánhorváti-Nagybarca Pol-
gári Együttműködési Egyesü-
let által szervezett rendezvény 
versenykiírása értelmében 
minden nevező kétféle pá-
linkát adhatott le a zsűri szá-
mára. A mintáknál meg kel-
lett jelölni a gyümölcs fajtáját, 
származási helyét, a pálinka-
főzdét, valamint a készítés 
évét. A vérbeli pálinkafőzők 
szerint a jó pálinka kifőzése 
nem mesterség, hanem művé-
szet. Csupán néhány dologra 
kell odafigyelni, és bárki főz-
het akár díjnyertes pálinkát is 
odahaza. A szakavatott mes-
terek véleménye alapján nem 
mindegy milyen gyümölcsből 
készül a pálinka, azon belül 

fontos a gyümölcs minősége, 
cukortartalma, a termőtalaj 
tápértéke, illetve a tájegysé-
gi sajátosság. A jó szíverősítő 
lényegi pontja lehet a főzés 
folyamata. Mindezeket figye-
lembe véve, természetesen az 
ital karakterisztikus ízvilágát 
szem előtt tartva, hozta meg 
ítéletét a zsűri.
A köszöntők elhangzását és 
a kulturális műsort követő-
en lehetett izgulni, ugyan-
is ez évben a szokásos mó-
don, Nagybarcán, Vadnán, 
és Bánhorvátiban összegyűj-
tött 138 pálinka rangsorolá-
sáról döntöttek az ítészek. 
A lámpaláz elmúltával nótá-
zás, mulatozás vette kezde-
tét, természetesen a neve-
zett pálinkák megkóstolásával 
egybekötve.

Forrás: kolorline.hu
Fotók: Pál László Gábor
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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 Kiserdősor 13. 
sz. alatt, összkomfortos, 2 szobás, 80 
m2-es családi ház 990 m2-es telekkel 
eladó. Iár: 16,5M Ft. Érd.: bármikor, a 
06-30/621-1871-es számon.
eladnám vagy elcserélném Múcsonyi, 
4 szoba+nappalis, garázsos csalá-
di házamat, kazincbarcikai 2 szo-
bás lakásra. Érd.: 17 óra után. Tel.: 
06-70/360-4107.
Kazincbarcikán, a Jószerencsét 
úton 3 szoba+nappalis ikerház eladó. 
Érd.: estefelé, a 06-48/512-410-es 
számon.
Múcsony-alberttelepen 2x100 m2-es 
társasházi lakás szép és rendezett álla-
potban sürgősen, JÓVAL A PIACI ÁR 
ALATT eladó. Bérházi lakást beszá-
molok. Tel.: 06-20/567-3332.
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, 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.: 30/227-
2273.
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.

Miskolc vonzáskörzetében, 
Hernádnémeti központi helyén eladó 
1167 nm-es telken 210 nm 4+1 fél-
szobás, jó állapotú családi ház. Eladási 
ár: 12,9 M Ft. Tel.: 70/450-5189.
Miskolc-szirmán 3 szobás, összkom-
fortos, vegyes tüzelésű családi ház + 
melléképület, 672 m2-es telken eladó. 
Irár: 19,5 M Ft. Tel.: 0670/293-8578.

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, 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. Ingat-
lanosok kíméljenek!

Kazincbarcika, Mátyás k. út 12. sz. 
alatti 1+fél szobás, tehermentes lakás 
eladó. Iár: 7,8M Ft. Érd.: 06-20/457-
8577.
Kazincbarcikán, Derkovits téren 2 
szobás, lomkamrás, erkélyes lakás, 
ház alatti garázzsal eladó, nyár eleji 
költözéssel. Ár: 16,5M Ft. Érd.: 16 óra 
után. Tel.: 06-70/270-7565.
Kazincbarcikán 48 m2-es, 1+fél szo-
bás, 4. emeleti lakás (az OTP felett) 
eladó. Tel.: 06-30/317-5165.
Kazincbarcikán, végállomáshoz 
közel, 2 szobás, felújított, 53 m2-es, 
üres, földszinti lakás az Építők útja 6. 
sz. alatt (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. 

alberttelepen eladó egy 57m2-es, 
2. emeleti lakás 2,6M Ft-ért. Részle-
tekért hívjon: 06-20/669-9540.

eladó Miskolc belvárosában Soltész 
N. K. u. 77m2-es, gázos 2. emele-
ti lakás, 2 emeletes épületben. Bel-
sőudvaros, pihenőkertes társashá-
zi 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, Középszer utcában eladó 
51 nm-es, 6. emeleti, részben felújí-
tott, kellemes, otthonos lakás, új nyí-
lászárókkal, új biztonsági bejárati ajtó-
val. Kulturált, megbízható lakóközös-
ség! Irányár: 11,2 M Ft. Érd.: 20/505-
7946.
Miskolc, Mátyás király utcában eladó 
egy 55 nm-es, második emeleti, két-
szobás, erkélyes, felújított állapotú 
lakás négyemeletes házban. Irányár: 
14,69 M Ft. Érd.: 30/535-7946.
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, Csaba vezér úton 2. eme-
leti, 43 nm lakás eladó! Felújított álla-
potú! Irányár: 9,4 M Ft. Elérhetőség: 
70/604-6065.
Miskolcon, az Újgyőri főtérnél a Tátra 
utcán gáz cirkó fűtésű, tégla falazatú, 
50 nm-es, kétszobás erkélyes, felújí-
tott, földszinti lakás műanyag nyílás-
zárókkal tehermentesen eladó. Igény 
esetén akár bútorral együtt, befekte-
tésnek is kiváló. Ár: 10,99 M Ft. Tel: 
0670-383-3710.

a l b é r l e t  K i a d ó

Kazincbarcikán, 55 m2-es, 2 szobás, 
felújított lakás hosszútávra kiadó. Tel.: 
06-20/227-8966.
Kazincbarcikán, 2 szobás, bútorozat-
lan lakás albérletbe kiadó. Érd.: 18 óra 
után. Tel.: 06-20/993-8629.
derkovits téren, hosszútávra kiadó egy 
2 szobás, földszinti lakás. Jelenleg IRO-
DABÚTORRAL, elsősorban IRODÁNAK, 
esetleg lakásnak. Tel.: 06-70/635-
4150. 
idős házaspár magányos nyugdíjas 
nőnek lakhatást adna, teljes ellátással, 
gondozásért vidéken. Tel.: 06-20/933-
8077.

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.

Ü z l e t H e l y i s é g

Kazincbarcikához közel Szuhakálló-
ban, most is üzemelő, jó forgalmú 
VEGYES ÉLELMISZERBOLT eladó, 
betegség miatt. Tel.: 06-20/567-
3332.

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

suzukinál zártkert bekerítve, gyü-
mölcsfákkal, konyhakerttel, szerszá-
mossal ELADÓ. Tel.: 06-48/310-189.
erdőt, legelőt, zártkertet vásárolok. 
Tel.: 06-70/532-2021.

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

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

Kos - Hirtelen éri a felismerés, hogy 
több dolgot is hagyott kicsúszni 
a kezei közül. Talán figyelmetlen 
volt, esetleg elodázta a dolgokat, 
de most ott tarthat, hogy élete 

minden területén problémák jelennek meg, 
amiket azonnal orvosolnia kell. Próbálja meg 
a döntéseket nem elkapkodni, és ha segítségre 
lenne szüksége, akkor inkább kérjen, mintsem 
csendben szenvedjen.

Bika - Nehezére esik beismernie, de 
egy bizonyos dologban tévedett és 
most annak issza a levét. Ráadásul 
még akadályoztatva is érzi magát, 
mert nem tud előre haladni céljai 

felé vezető útján. Sajnos több csalódás is érheti 
a napokban, de ezeket valahol magának is 
köszönheti. Gondolja át, mit lenne érdemes ta-
nulnia a jelenlegi helyzetéből, hogy legközelebb 
ne követhesse el ugyanazokat a hibákat.

Ikrek - A következő napokban 
megszállottan fog törekedni arra, 
hogy elkerüljön minden lehetséges  
konfliktust, alapvetően nem baj, 
hogy a békés megoldásokra törek-

szik. Azt viszont ne hagyja, hogy mások 
kihasználják és így érvényesítsék akaratukat, 
igazukat, esetleg átgázoljanak magán, csak 
mert látják, hogy nem vállalja a harcot. Ha kell, 
igenis álljon ki magáért!

Rák - Folyton amiatt aggódik, vajon 
ki, hogy gondolkodik magáról. Ez 
már csak azért is felesleges, mert 
nem mindenki azt mutatja, amit 
őszintén érez Ön iránt. Jó volna, ha 

másképp próbálná megerősíteni az önbizalmát. 
Ehhez viszont az is kellene, hogy merjen olyan 
dolgokba belevágni, amikben sikere lehet, és ne 
kerülje el kényszeresen azokat a lehetőségeket, 
amik kudarccal járhatnak.

Oroszlán - A héten ne üljön a 
babérjain, mert kedvező szelek 
fújnak maga felé és lehetősége 
adódik arra, hogy megvalósítsa 
álmát vagy céljait. Kár lenne veszni 

hagyni a lehetőségeket. Csak legyen szemfüles 
és mikor eljön az ideje, csapjon le a kínálkozó 
alkalomra! Ám arra nem árt, ha figyel, hogy ne 
kapkodjon túlságosan, mert úgy könnyen maga 
alatt vágná a fát.

Szűz - Óriási előrelépést sikerül 
tennie a héten. Végre belátja a 
hibáit, és képes ki is mondani 
őket, illetve bocsánatot kérni azok-
tól, akiket korábban megbántatott. 

Képessé bizonyul arra, hogy igazat adjon 
olyannak, akivel korábban összeveszett amiatt, 
hogy nem magának adott igazat. Elképesztő 
gyorsasággal kezdenek el így megreformálódni 
a kapcsolatai.

Mérleg - Rettentően érzékeny lesz 
a napokban. Minden ellenkezést, 
negatív megjegyzést személyes 
sértésként könyvel el. Egészen 
apró dolgok miatt is képes lesz 

vitázni. Képtelen magában tartani az érzéseit 
és gondolkodás nélkül kimondja őket. Vagy ha 
éppen nem kötekszik, akkor szomorkodik és 
mélabús, amivel megint nem tud mit kezdeni 
a környezete.

Skorpió - A hét elején még ki-egy-
ensúlyozottnak, nyugodtnak érezheti 
magát, de hét közepe felé meg-
érkezhetnek az érzelmi viharok és 
bizonytalannak, nyugtalannak érzi 

magát. Többször is azt fogja tapasztalni, hogy 
egyes dolgok újra meg újra megismétlődnek 
Önnel, aminek oka valószínűleg az, hogy még 
mindig nem tanult meg valamit, egy bizonyos 
életleckét.

Nyilas - Mostanában többet álmo-
dozik, mintsem cselekszik. Fél 
belevágni az új dolgokba, mert már 
eleve tart a kudarctól. Ezért minden 
létező más dologgal elfoglalja magát. 

Új hobbikat talál ki, az otthonát rendezgetni 
vagy szabad perceit a barátaival tölti, ha nem 
éppen sportolással. Csak ne keljen bizonyos 
dolgokat megtennie. Később sajnálni fogja, ha 
most hagyja a lehetőségeit elúszni.

Bak - Manapság egy kissé vissza-
húzódó lehet. Amúgy is halk szavú, 
de manapság még csendesebb lesz 
és a környezete azt hiheti, hogy 
problémája van. Tény és való, lelkileg 

most nincs annyira rendben. Kísérti Önt a múlt, 
zavarják a függőben lévő ügyei, kicsit úgy érzi, 
minden összejött. Érdemes lenne kiöntenie va-
lakinek a szívét, akár egy olyannak, aki hasonló 
helyzetben van, mint Ön.

Vízöntő - Úgy érzi, eljött az ideje 
annak, hogy valóra váltsa vágyait. 
Ez esetben ne is habozzon, hanem 
ugorjon fejest a megvalósításnak. 
Ám arra figyeljen, hogy reálisan 

lássa helyzetét és a lehetőségeit, hogy ne 
érhesse csalódás. Ha valaki tanácsot adna 
Önnek, legalább hallgassa meg és ne legyen 
elutasító, mert az is lehet, hogy értékes tanács-
csal szolgálna.

Halak - Akármennyire is kerülget 
egy ideje egy fontos döntést vagy, 
hogy valakinek választ adjon vala-
mire, nem húzhatja tovább. Essen 
túl rajta és ne húzza tovább a dolgot! 

Ugyanakkor azokban a kapcsolataiban, ame-
lyekben régóta dúlnak konfliktusok, áttörés 
várható és végre kibékülhetnek, megoldhatják a 
problémáikat. Egyes Halak számára lehetőség 
nyílik utazásra vagy akár költözésre.
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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

KAZINCBARCIKA

Kazincbarcika, 
Egressy tér 2.  

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

Újkazinci városrészen 
1 + félszobás 2. emeleti 

teljesen felújított nagyerkélyes, 
üres lakás eladó! 

Tel.: 06-70/315-34-86

Egressy úton 3 szobás, extrán 
felújított, átalakított, nappalis 
lakás teljes bútorzattal eladó! 

Tel.: 06-70/315-34-86

Vadna-parkban víz melletti 
építési telek eladó! 

Tel.: 06-70/315-34-86

Fájó szívvel tudatjuk, 
hogy 

BÁTHORY
RÓBERT
2019. február 15-én,

életének 65. évében elhunyt. 
Temetése 2019. március 8-án, 

13 órakor lesz 
a Berentei temetőben, 

református szertartás szerint.
A gyászoló család

509492

513781
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gyűjtő, szakképzett műtárgybecsüs 
magas áron vásárol régiséget, bútort, 
festményt, porcelánt, ezüsttárgya-
kat, hagyatékot. Tel.: 06-46/348-
436, 06-20/388-7997.

á l l a t

tyÚKVásár! Barna, fiatal tojótyúk 
400 Ft/db. Március 5.-én 7-9 óráig a 
kazincbarcikai vasútállomás mellett.

e g y é b  e l a d á s

eladó 3 db gázkonvektor. Tel.: 
06-70/327-7398.

eladó-OlCsón! Autóba való Pierre 
Cardin babaülés újszerű állapotban, 
gyerek számítógép asztal, antik tükör 
(60x80), kihúzhatós kanapé, nagy-
méretű rekamié+fotel, ágyneműtar-
tó. Tel.: 06-20/233-5104.

eladó új állapotban lévő 
GYÓGYÁGY+MATRAC és egy nem hasz-
nált szoba wc. Érd.: 06-20/428-4525.
200 l-es AKVÁRIUM akváriumszekrény-
nyel, GYEREKÁGY, 3 fázisú VILLANY-
MOTOR, 2 db GÁZPALACK eladó. Érd.: 
06-70/944-6244.
eladó 4 személyes, előteres LAKÓ-
SÁTOR mindent kielégítő tartozék-
kal. AIDA rádió beépített erősítő-
vel, B100-as orsósmagnó szalagok-
kal, TESLA lemezjátszó bakelitleme-
zekkel, POLAROID fényképezőgép. Ár 
megegyezés szerint. Tel.: 06-20/465-
1412.

Új ülőgarnitúrák, sarokülők, 8 sze-
mélyes étkezőasztal 8 székkel, hűtő, 
mosógép, gáztűzhely (újak), olasz háló-
szobabútor, konyhai tálaló, konyha-
szekrény, hálószoba bútor és egyebek 
eladók. Tel.: 06-20/567-3332.

e g y é b  K e r e s é s

személy-és teherautóját, hulladék-
vasát, rossz akkumulátorát meg-
vásárolnám. Házhoz megyek. Tel.: 
06-20/958-6233.

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

Vásárolok készpénzért régi bútoro-
kat, dunnát, párnát, házi szőtteseket, 
zsákot, népviseleti ruhákat, hagyaté-
kot. Tel.: 06-70/217-3347.

régi vásznakat (zsák, méter stb.), 
kázsmér kendőt, zománcozott babaká-
dat, fateknőt, hímzett falvédőt, dunnát 
vásárolok. Tel.: 06-20/428-3455.
ipari ezüstöt vásárolok, platina 
hőelemszál, amalgám, érintkező pogá-
csa, forrasztópálca, palládium, nitrát, 
paszta, stb. Tel.: 06-20/923-4251.

s z O l g á l t a t á s t  K í n á l

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

tetőfelújítás cserepeslemezzel, 
palatetők zsindelyezése, ereszcsa-
torna csere, kémény felújítás. Tel.: 
06-20/911-1717.

Cserepes lemeztetők készítése bon-
tás nélkül palára is. Palatetők átfedé-
se bitumenes zsindellyel. Lapostetők 
víz-szigetelése. Csatornázás, kémény-
rakás. Ingyen árajánlat! 15% kedvez-
mény! www.lackoteto.5mp.eu Tel.: 
06-70/591-9739.
Mobiltelefonok adása-vétele, tarto-
zékok forgalmazása minden típushoz! 
Miskolcon a FÉG alkatrészeket forgal-
mazó Gáz-Depó Kft-ben a Vörösmarty 
u. 130-as szám alatt! Sz-P: 8-16-ig. 
Tel.: +36-20/444-4914. 

t ű z i F a

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

á l l á s  K e r e s é s

inszeminátor munkát vállalok Bor-
sod- és Heves megye területén. Tel.: 
06-70/673-0714.

á l l á s t  K í n á l

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.-

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.) 

gyere és dolgozz Velünk! Autóipa-
ri multi keres betanított munkakör-
be, biztonsági öv összeszerelő kol-
légákat sopronkövesdi gyárába, 3 
műszakos munkarendbe. A szál-
lás és a bejárás megoldott. Kiemel-
kedő bér mellett, 13. havi fizetést, 
prémiumot, cafeteria-t, bérelőleget is 
biztosítunk. Érd.: 06-70/600-9021. 
-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 munkavégzé-
sére. Pályakezdők jelentkezését is 
várjuk. Iskolai előképzettség nem 
szükséges. Érdeklődni +36-30/792-
6377 telefonszámon 8-16 óráig 
lehet, illetve a fényképes önéletraj-
zokat az iroda@boczko.hu e–mail 
címre kérnénk megküldeni.

győri munkahelyre targoncásokat, 
hegesztőket és szalagmunkára férfi 
dolgozókat korrekt bérezéssel felve-
szünk. Szállás ingyenes, utazást térí-
tünk. Tel.: 06-20/949-3036. Gekko 
Hungary 2014 Kft.

élelmiszerboltba eladót felveszünk, 
azonnali kezdéssel. Érd.: 06-20/243-
2244. (Harsányi Zsanett.)

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

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!

Kazincbarcika Szuperinfó

MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK 

Ingyenes helyszíni felmérés 
és árajánlat rövid időn belül.

Kiegészítők:
Párkányok, könyöklők, 

redőny, reluxa, rovarháló!

06-20/325-325-7

KÖZVETLENÜL
A GYÁRTÓTÓL!

  
  

> 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.

Kertész Áruházak Kft.Kertész Áruházak Kft.

Álláslehetôség!

A Kazincbarcikai Kórház 

elektronikai 
műszerész 
munkatársat keres.

Feladatok:

Elvárások:

info@barcikakorhaz.hu 

06-48/514-800/287

AUTÓMENTÉS
6 tonnáig
0-24 óráig

30/542-42-33

- Gépi földmunka
- Beton
- Homok, sóder,
  föld

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

MASSZŐR
Elérhető 

áron frissítő  
masszázst 

vállal.
Andi: 06-20/439-6355

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

514039
514096

513262

513101
513280

513275
514095

Tel.: 06-30/415-2428

Lengyel 
SZÉN 

(6500 kcal, 
7%  hamutartalom)  

folyamatosan kapható! 

513002
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Az Észak-Magyarországban olvashatták

Kazincbarcika. Nagy  ■
fölénnyel nyert a „tar-
talékos” Vegyész a fér-
fi röplabda Extraligá-
ban.

A férfi röplabda Extraliga 6. 
fordulójában vasárnap kora 
este Vegyész RC Kazincbar-
cika – Debreceni EAC meccset 
rendeztek Kazincbarcikán, a 
Don Bosco Sportközpontban. 
A két csapat öt héttel ezelőt-
ti fordított párosításban, Deb-
recenben lejátszott meccsét 
kevesebb mint egy óra alatt 
három szettben a barcikai 
együttes nyerte. Így annak 
ellenére, hogy VRCK-nál há-
rom hiányzó is volt, – Banai 
és Németh Sz. sérülés miatt, 
Blázsovics pedig műtétjével 
összefüggésében nem tudta 
vállalni a játékot – a hazai pá-
lyán játszó bajnoki címvédő 
volt az összecsapás egyértel-
mű esélyese. Még azzal együtt 
is, hogy az alapembernek szá-
mító Szabó D., Páez és Vitko 
nem volt a kezdőben.

Milev nyitásai után
Az első szett elején még olyan 
eredmény is volt, ami vendég 
vezetést mutatott (3–4), de 

aztán kezdett kiegyenesed-
ni a meccs. Visszavette az 
előnyt a Barcika, és 8–6 után, 
elsősorban Milev jó nyitása-
inak köszönhetően meglép-
tek. De nemcsak a légiós volt 
eredményes ekkoriban, mert 
csapattársai jól dolgoztak a 
hálónál.
Ezt a vendégek időkéréssel 
próbálták fékezni (13–6). A 
rövid szünet annyit segített 
rajtuk, hogy öt pontra feljöt-
tek (14–9), de Gebhardt N. 
szélső ütéseivel szemben te-
hetetlenek voltak (18–10). 21–
15-nél jött az első hazai cse-
re, Milevet Dudás váltotta, és 
mivel elkezdett szűkülni a kü-
lönbség a csapatok között, így 
Marek edző pauzáért folya-
modott (22–18). A visszatérés 
után centerben Macko vágta 
a padlóba a labdát, majd a túl-
oldalon kértek szünetet, de ez 
nem tudta megakadályozni a 
Toronyai nyitást követő rész-
sikert (25–19).

Gebhardt N. vízfakasztó
Gebhardt N. vízfakasztó bom-
báival indult a második játszma 
(2–0), és hamar tisztes előny-
re tett szert a VRCK (7–2). A 
DEAC ezúttal cserékkel pró-
bált visszajönni a meccsbe, 

(8–5), de Árva villanásai után 
ettől távolra kerültek (12–6).
Az (ütő)erő a VRCK-val volt, a 
debreceni csapat Toronyai ász 
nyitása után időkéréssel pró-
bálta megakadályozni a köztes 
tízet (18–9). Ám Gebhardt N. 
bombájának nem tudták útját 
állni. 22–9-nél ismét vendég 
pauza következett, nem sokkal 
később pedig újabb barcikai 
játszmagyőzelem, Toronyai, 
Gebhardt N. és Árva pontjait 
követően (25–9).

Lehengerlő
A harmadik szett Toronyai 
nyitásaival kezdődött, ebből 
többet is láthattunk egymás 
után (4–0). 
A nem az alapcsapattal játszó 
Vegyész a játék minden elemé-
ben jobb volt ellenfelénél, és 
miközben a debreceniek kezd-
ték elveszíteni a hitüket, a há-
zigazda egyre nagyobb lelke-
sedéssel játszott.
A vendégek 12–2-nél (!) kértek 
időt, de a Vegyész játékosai 

ezt követően is hosszú ideig 
hiba nélkül játszottak (17–2). 
Aztán egy remek barcikai 
akció végén pár centi híján 
,,vesztettek” pontot, majd 20–
3-náljött a második DEAC idő-
zés. A lehengerlő barcikai játék 
folytatódott, és az első szett-
beli ,,bemelegítés” után a sár-
ga mezes együttes fölényes 
győzelmet aratott (25–4), 62 
perc alatt.

ÉM-BCS

Vegyész: A harmadikban már csak négyet

A jótékony barcikai panzió
A tulajdonos számára természe- ■

tes, hogy ahol tud, ott segíti a helyi 
közösséget.
Kazincbarcika. Tizennyolc használt ágymatra-
cot ajánlott fel rászoruló családoknak az egyik 
kazincbarcikai panzió és étterem. A létesítmény 
szobáiba korábban új matracokat szereztek be, 
a kifogástalan állapotú régiket alapos tisztítás 
után ajándékozták el.

Ez természetes
A tulajdonos-ügyvezető szerint nem ez az el-
ső alkalom, hogy jótékonykodnak, számukra 
ez természetes.
- Folyamatosan igyekszünk visszaadni valamit 
a helyi közösségnek. Jótékonysági báljainkon 
gyűjtöttünk már pénzt a helyi óvodáknak, já-
tékokat a nagybarcai gyermekotthonnak és a 
Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központon 
(KSZSZK)keresztül a rászoruló gyermekeknek 
is – sorolta Pelyhéné Koós Henrietta. A kopot-
tabb konyhai eszközökkel pedig a hajléktalan-
szállót segítik.
A matracokat szintén a KSZSZK-n keresztül 
adományozták. István Zsolt igazgató elmond-
ta: tizenhárom család már élt a felajánlással, 
és a többi matracnak is napokon belül gazdára 
talál. TÁ

169-cel száguldott az 
ittas sofőr a 26-os főúton

Kazincbarcika. Ittasan volán  ■
mögé ülő gyorshajtót vontak el-
lenőrzés alá a rendőrök a 26-os 
számú főúton, Kazincbarcika 
térségében.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rend-
őr-főkapitányság Forgalomellenőrző Al-
osztály járőrei 2019. február 25-én 10 óra 
után a 26-os számú főúton menet közben 
rögzítették, amint egy sofőr járművével 
a megengedett legnagyobb sebesség 
csaknem kétszeresével, – 169 km/órával 
– haladt. A rendőrök személygépkocsit 
vezető 43 éves budapesti lakost megál-
lították és az ellenőrzés során az is kide-
rült, hogy alkoholt fogyasztott a vezetés 
megkezdése előtt. A járőrök a helyszínen 
elvették a sofőr vezetői engedélyét és a 
kiszabott pénzbírság mellett ellene jár-
művezetés ittas állapotban vétség elkö-
vetésének megalapozott gyanúja miatt 
büntetőfeljelentést is tettek.
Az ellenőrzések célja a kiemelt közle-
kedési szabálysértéseket szándékosan 
megszegő sofőrök és az ittas járműveze-
tők kiszűrése, ezzel a közlekedésbizton-
sági helyzet érzékelhető javítása. Mind-
annyiunk közös érdeke, hogy kevesebben 
sérüljenek meg vagy veszítsék életüket 
az utakon. ÉM
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2019. március 1. (péntek)
19:00 Honeybeast "Legyen Tánc!"
 turné a SZEGEDI KORTÁRS BA-

LETT közreműködésével!
 Jegyár: 5500 Ft-6500 Ft. Jegyek 

kaphatók: Miskolci Kulturális 
Központ jegyirodájában (Rákóczi u. 2. Tel.: 46/508-844, 30/846-
3009), az InterTicket országos jegyirodai hálózatában, a www.
muhamiskolc.hu-n, valamint a JEGY.HU-n.  Helyszín: MKK Művé-
szetek Háza

2019. március 2. (szombat)
18:00 KKSE-Fehérgyarmati VSE 
 NB II. Fér� Kézilabda
 Helyszín: Kbarcika, Don Bosco Sportközpont, Szent Erzsébet u. 2.
2019. március 3. (vasárnap)
7:00 RÉGISÉGVÁSÁR - minden hónap első vasárnapján 
 Helyszín: Miskolc, Széchenyi utca
2019. március 5. (kedd)
19:00 Közelebb - Bereczki 
 Akusztik Nőnapi koncert
 A népszerű színész-énekes 

egy teljesen új hangzásvilá-
gú, egyedi hangulatú kon-
certtel köszönti a hölgyeket. 
A műsorban a jól ismert és népszerű dalokon kívül lírai, ünnepi 
dalokkal is készül zenésztársaival. Közreműködnek: Balog László, 
Bubenyák Zoltán, Kiss Enikő. Jegyár: 4200 Ft, 3700 Ft.

 Helyszín: Miskolc, MÜHA.
2019. március 6. (szerda)
18:00 VRCK-MAFC Fér� Röplabda Extraliga
 Helyszín: Kbarcika, Don Bosco Sportközpont, Szent Erzsébet u. 2.
18:00 Szécsi Pál emlékkoncert – Nőnap alkalmából
 Előadó: Gergely Róbert.
 Belépő: 1200 Ft. 

Jegyek a helyszí-
nen válthatók.

 Helyszín: 
Sajószentpéter, 
Művelődési 
Központ.

2019. március 7. (csütörtök)
Országos Állat- és Kirakodó Vásár - Ónod
 Egy 1396. július 9-én kelt oklevelében Zsigmond király Ónodnak Me-

zővárosi és Vásártartási jogot adományoz. Ónod ezzel az egyik leg-
régebbi vásártartási joggal rendelkező település az országban, hisz a 
mai napig minden hónap első csütörtökén Országos Állat- és Kirakodó 
Vásár kerül megrendezésre a településen, sok ezres vásározó részvéte-
lével. A vásár a kora hajnali órákban kezdődik és az időjárástól függő-
en 13-14 óráig tart.

 Helyszín: Ónod, Vásár tér.
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.
18:00 Hungarikum Klub-
 „Pezsgők és torták kóstolója”
 Ínycsiklandó torták és sütemények mellé �nom 

pezsgőket kóstolhatunk nőnapi Hungarikum 
Klubunkban. A belépő 2.490 Ft/fő. Jegyvásárlás csak elővételben, 
korlátozott számban vásárolható 2019. március 7-ig.

  Helyszín: Kbarcika, Don Bosco Sportközpont, Szent Erzsébet u. 2.
18:00 Izlandi Amazon-�lmvetítés az NFÉ-ben

 2019. március 8-án, kora este 6 órától vetítjük az 
Izlandi amazon című �lmet. A �lm tökéletesen 
ideális erre a jeles napra, a nőnapra, ugyanis egy 
eltökélt környezetvédő aktivista szemével bemu-
tatja, hogy a gyengébbik nemként titulált nők 
valójában mennyire erősek is lehetnek.
 Helyszín: Ózd, Nemzeti Filmtörténeti Élménypark.

19:30 PokolgéP koncert! 20:00 Twister 21:00 Pokolgép
 Jegyár elővételben: 2.600 Ft, a koncert napján: 3.200 Ft.  J e g y e k 

kaphatók a Miskolci Kulturális Központ jegyirodájában (Miskolc, 
Rákóczi u. 2.) az I�úsági Házban (Győri 
kapu 27/A.) és az Ady Endre Művelődési 
Házban, valamint online az InterTicket 
országos jegyirodai hálózatában és a 
JEGY.HU-n. Helyszín: Miskolc, Ady Endre 
Művelődési Ház

2019. március 9. (szombat)
20:00 Neoton Família Koncert
 Helyszín: Miskolc, 
 Generáli Aréna.
2019. március 16. (szombat)
14:00 KKSE-Mátészalkai MTK 
 NB II. Női Kézilabda 
 Helyszín: Kbarcika, Don Bosco Sportközpont, Szent Erzsébet u. 2.
18:00 KKSE-Füzesabonyi SC 
 NB II. Fér� Kézilabda
 Helyszín: Kbarcika, 
 Don Bosco Sportközpont, Szent Erzsébet u. 2.
2019. március 17. (vasárnap)
14:30 Kazincbarcikai Ördögök - 
 Phoenix Wizards Floorball 
 (Ligakupa A. csoport 3. forduló)
 Helyszín: Kbarcika, Herbolyai út 5.-Pollack Mihály Ált. Isk. Kazinczy 

Ferenc Tagiskolája.
2019. március 23. (szombat)
18:00 KKSE-Tiszavasvári SE 
 NB II. Fér� Kézilabda
 Helyszín: Kbarcika, Don Bosco Sportközpont, Szent Erzsébet u. 2.
2019. március 30. (szombat)
14:30 Kazincbarcikai Ördögök - 
 Neumann Wombats Floorball 
 (Ligakupa A. csoport 5. forduló)
 Helyszín: Kbarcika, Herbolyai út 5.-Pollack Mihály Ált. Isk. Kazinczy 

Ferenc Tagiskolája.
2019. április 20. (szombat)
18:00 II. Miskolci RETRO Fesztivál
 A nagy sikerű, óriási 

telt házas I. Miskolci 
Retro Fesztivál után, 
itt a második felvonás. 
Hatalmas kibővített 
látvány és show tech-
nika, 8 sztárvendég/1 
világsztár/2 retro házigazda dj/12 hostess, ajándékok és egy óriási 
leírhatatlan élmény a LEGENDÁS korosztálynak.

 Helyszín: Miskolc, Generali Aréna.

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.)

MISKOLC, Bessenyői u. 6. Telefon: 46/506-199 
Nyitva tartás: H–P: 8.30–17.00, Szo.: 8.30–13.30-ig
EDELÉNY, Bányász u. 24/A. Telefon: 48/525-213 
Nyitva tartás: H–P: 8.00–17.00, Szo.: 8.00–12.00-ig

Akció!

Széles 
választék 

2500 m2-en!

Bankkártyát és hitelkártyát elfogadunk! HITELÜGYINTÉZÉS!

Tokio sarokgarnitúra

Fandy sarokgarniútra + pu�Barocco hálószobaBruno szekrénysor

Anita hálószoba Golden szekrénysor

Lemon U sarokgarnitúra

Bútorok nagy választékban!

514150
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A régió legnagyobb

vetőmag, növényvédő szer 

és kerti szerszá
m

választéka!

Kertész Áruházak Kft. – Választék és szakértelem

Szezonnyitó akció!

Tavaszi 
virághagyma vásár!

Aktuális akciós ajánlatunkban* 

2019. február 28-tól 2019. március 6-ig 

3700 Kazincbarcika, Mátyás király utca 36.

A Holland Park kiváló minőségű, 
kedvező árú virághagymái

10% kedvezménnyel* 
kaphatók.

*2019. február 28-tól 2019. március 6-ig
Látogasson el webáruházainkba:  www.kerteszaruhazak.hu  www.kerteszbarkacs.hu

Bordóilé+kén 
permetezőszer
1 kg-os
4.315 Ft/db helyett 
3.695 Ft/db

Agrokén 
lemosószer

1 l-es 
1.550 Ft/db helyett  

1.395 Ft/db

Fagél fasebkezelő 
paszta 500 ml-es
2.155 Ft/db helyett 
1.835 Ft/db

Kertész-Iparcikk
Szaküzlet

EGYSZERŰSÍTETT 
GÁZKÉSZÜLÉK CSERE
Víz, fűtés, gáz tervezés, 

javítás, szerelés
Fűtési rendszerek tisztítása

Energiatanúsítvány készítése
Gázvezeték műszaki, 

biztonsági felülvizsgálata
Tel.: 06-30/955-3599

PÁLYÁZAT TELJES 
LEBONYOLÍTÁSA!

Konvektorcsere OLCSÓ ÁRON TÉLEN-NYÁRON
 FÜGEDI TAXIVAL JÁRJON!

NON
STOP!

06-20/340-2073

06-30/727-3540

HÍVJON!
REFERENCIA, BIZALOM, 

MEGBÍZHATÓSÁG, 
KORREKT ÁRAK, GARANCIA.

Ha nincs ideje 
kertjét, udvarát gondozni...

(fakivágás, metszés, parkosítás, 
kerti tároló, kerítés, 

járda építése, bontása) 

VÍZ-FŰTÉS-
HIBAELHÁRÍTÁS

ÖNTÖZÉSTECHNIKA
KERTI MUNKÁK

„BAK-KER”

Ha új rendszert szeretne, 
felújítaná, lecserélné 
szerelvényeit, gépeit 

bekötéssel, garanciával
(gáztűzhely is) vállalom!

KARÁDI KÁROLY Autószerelő mester 
Kazincbarcika, Jószerencsét út és a Rózsa út sarkán. 

Nyitva tartás: H–P: 7:00–17:00, Szo.: 7:00–14:00

06-20/996-0213

G U M I S 
MŰHELY a legmodernebb  gépekkel 

– a város legrégebbi 

AUTÓKOZMETIKÁ-jánál.

Továbbra is vállaljuk autója alsó-, felső mosását,  
belső takarítását, motortisztítást!

Egészségpénztári elfogadóhely, 
Bankkártyás fi zetési lehetőség

SZÉP KÁRTYA 
elfogadóhely

INGYENES ORVOSI SZEMVIZSGÁLAT*
KONTAKTLENCSE ILLESZTÉS

*Komplett szemüveg készítése esetén!

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

Németh Optika

ÓRIÁSI
PROGRESSZÍV
LENCSE AKCIÓ
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-40%
progresszív lencsék

 40% kedvezménnyel!*

*
MÁR30Ft

0648/412-474 info@photocomp.hu
KAZINCBARCIKA EGRESSY ÚT 48.

DIGITÁLIS FOTÓKIDOLGOZÁS
AKÁR 1 ÓRÁN BELÜL

- HAGYOMÁNYOS FILMKIDOLGOZÁS 
- AZONNALI FOTÓNYOMTATÁS 

- KÉPRŐL - KÉP KÉSZÍTÉS 
- IGAZOLVÁNYKÉP KÉSZÍTÉS

- FÉNYKÉPES AJÁNDÉKTÁRGYAK

Minden készleten lévő mobiltelefon tok,
képernyővédő fólia és üvegfólia
50% kedvezménnyel

513791

514094
513272

513319

514097
513294

514118

514114

SÓDER

HOMOK

KAVICS

0630/4152428
kiszállítás  hétvégén is!

(0/24, 0/16)

(0/4, 0/1, (sárga)

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

513281


