
DUGULÁSELHÁRÍTÁS

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

Akár hétvégén is!
Kazincbarcikán és környékén

516233

KAZINCBARCIKA ÉS KÖRNYÉKE 2019. március 15. XXX/11.

Tetolemez
          Forgalmazás

Miskolc, Fonoda utca 2.
A gyár kirendelt miskolci irodája

1 220 ft-tólA
legjobb
   áron
 nálunk!

80 m2-tol ingyen
házhoz szállítás!

06 70 636 1492
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2019. évi VESZETTSÉG ELLENI 
EBOLTÁS KAZINCBARCIKÁN

1. SAJÓKAZINC városrész: Terményraktár melletti 
 szabad terület (Széchenyi út 108.)
 2019. március 20. (szerda) délelőtt 9.00-9.30 óráig
2. BARCIKA városrész: Csók I. út 41. szám előtti közterület 
 (volt ÉMÁSZ székház előtt)
 2019. március 20. (szerda) délelőtt 10.00-10.30 óráig
3. KERTVÁROS városrész: Hóvirág és Tulipán út sarkán lévő közterület
 2019. március 20. (szerda) délután 14.00-15.00 óráig
4. BARCIKA városrész: Táncsics út 56. szám előtti közterület 
 (Kultúrház előtt)
 2019. március 20. (szerda) délután 15.30 -16.30 óráig
5. PINCESOR-KISERDŐSOR: Pincesori garázsok előtti közterület
 2019. március 21. (csütörtök) délelőtt 9.00-10.00 óráig, 
 délután 15.30-16.00 óráig
6. HERBOLYA városrész: HERBOLYAI KULTÚRHÁZ előtti közterület
 2019. március 21. (csütörtök) délután 13.30-14.30 óráig
P Ó T O L T Á S: HERBOLYAI KULTÚRHÁZ előtti közterület
 2019. március 25. (hétfő) du. 14.00-14.30 óráig
  és Csók I. út 41. sz. előtti közterület (volt ÉMÁSZ)
 2019. március 25. (hétfő) du. 15.30-16.00 óráig

Kérjük, hogy a nagytestű 
állatokat pórázzal és szájko-
sárral ellátva hozzák az oltás 
helyszínére.
Az oltással kapcsolatos 
felvilágosítás: 
+36-30-303-8816
A veszettség elleni oltás költ-
sége: 4000 Ft (az ár magában 
foglalja a kötelező parazita ellenes 
kezelés költségét) 
Veszettség elleni oltás csak 
mikrochippel ellátott ebnek 
adható. Amennyiben a mikrochip 
behelyezésére eddig nem került 
sor, lehetőség van annak pótlására, 
melynek költsége 4000Ft.
Az eb tartási helyén történő 
veszettség elleni oltás díja: 
5000 Ft.
Amennyiben az eb még nincs 
mikrochippel megjelölve, az eb 
tartási helyén történő oltás és chip 
behelyezés költsége együttesen 
9000 Ft.
Kérjük, hogy az eb (sorszámo-
zott) oltási könyvét mindenki 
hozza magával. Az elhagyott 
oltási könyvek pótlása, és az új 
könyvek kiadásának díja 500 Ft/db.

Vízvezeték szerelés 
és duguláselhárítás 

Kazincbarcikán és 
környékén! (ÁFA mentes)
Tel.: 06-30/551-9883

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

Festõ, kõmûves szakmunkásokat 
keresek biztos munkahelyre, 

kiemelt bérezéssel!
Jelentkezni a (0036-20)588-1381 telefonon,

és feherhazbau@gmail.com e-mail címen lehet.

Tel.: (0036-20)588-1381

 FESTÉS  KŐMŰVES MUNKA  BÁDOGOZÁS 
 GIPSZKARTON SZERELÉS 
 KÜLSŐ HŐSZIGETELÉS
 VÍZ-GÁZ-FŰTÉS-VILLANY

FEHÉR 
GYULA

FEHÉR HÁZ-BAU
KOMPLETT LAKÁSFELÚJÍTÁS,                KIVITELEZÉS

{ Esküvői öltönyök
{ Ceremónia 

mellény szettek
{ Ingek { Cipők 

{ Övek { Nyakkendők
{ Mandzsetta gombok

ÖLTÖZZÖN FEL 
ESKÜVŐJÉRE

A RICHÁRD
FÉRFI DIVATBÓL

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

515865
516178

516234
516226

525338
515745

516231
516179

516201

516515

515820
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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.
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SZÉKESFEHÉRVÁRI MUNKA
INGYENES SZÁLLÁSSAL 

GÉPKEZELŐ:06/20/3363803 

Átlag br.265-286.000 Ft kereset
+ havi cafeteria + bónuszok

FIZETÉSI ELŐLEG és INGYENES LEUTAZÁS

26
86

71 A PM-Energo miskolci székhelyű 
épületgépész kivitelező Kft. versenyképes 

jövedelmet kínálva, hosszútávra keres   
épületgépész mérnök munkatársat.

Jelentkezés fényképes önéletrajzzal: 
ujmunkatars.miskolc@gmail.com

Mobil: +36-20/360-2126

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

kőműves, burkoló, 
festő 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

fényképes önéletrajzzal: 
ujmunkatars.miskolc@gmail.com

Mobil: +36-20/360-2126

A PM-Energo miskolci székhelyű épületgépész 
kivitelező Kft. hosszútávra 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

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

telephelyi karbantartó 
és raktáros 

munkatársat. 
Jelentkezés fényképes önéletrajzzal: 

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

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 

Gyümölcsfa- és 
szőlőoltványok, 

bogyósok, 
vetőmagok, 
árvácskák!

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

széles választékával várjuk 
kedves vásárlóinkat! 

Növényorvosi tanácsadás!

A Berente Nonpro�t Kft.

KERTÉSZ 
munkatársat keres.

Kertész végzettség, 
szakmai tapasztalat szükséges!

Benyújtási határidő: 2019. március 28. 
Jelentkezni önéletrajz 

megküldésével a 
berentenonpro�tkft@gmail.com 

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

Tel.: 06-30/9452-899

Munkát keres?

munkatársat keres
A 

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

HALOTTSZÁLLÍTÓ - 
SÍRÁSÓ - TESTŐR

SÓDER

HOMOK

KAVICS

0630/4152428
kiszállítás  hétvégén is!

(0/24, 0/16)

(0/4, 0/1, (sárga)

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

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!

-20–50%

Tavaszi zsongás! 

Boldog békés ünnepeket kívánunk 
minden kedves vásárlóinknak!

Miskolc, Széchenyi út 88. (Munkácsi-köz)
Tel.: 06-70/389-6770, 06-30/306-0221, 06-20/311-6848

Nyitva tartás: H–P: 9–17.30, Szombat: 9–13.30 óráig

kedvezménnyel.
Kifutó termékek 500–1500 Ft-ig
Az akció március 16-tól 31-ig, ezen belül a készlet erejéig tart!

Egyes termékek 

VIKTÓRIAstyle divat
kiárusítása!

515986

515737

515814
516215

516137

516235
516197

516207
515815

515816
515817

516230

516404

515818

515819
516619
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A Vegyész RC Ka- ■
zincbarcika röplabda-
csapatán belül ezentúl 
feltűnnek a leány csa-
patok is, az általános 
iskolások edzője Veres 
István lesz.

„Öröm, hogy városunkban 
egyre nagyobb az igény a lá-
nyok részéről is a röplabdára, 
ezért is döntöttünk végül úgy 
egy hosszabb mérlegelést kö-
vetően, hogy elindítjuk a női 
röplabdát klubunkon belül” – 
mondta Kárpáti László elnök a 
vrck.hu-nak. „Szeretnénk, ha 
minőségi edzések mellett ver-
senyeznének a lányok, mind 
az általános iskolások, mind 
a középiskolások, gimnazis-
ták is.”

Az általános iskolásoknak Ve-
res István, vagy ahogy sokan 
ismerik, Pista bácsi fogja tar-
tani a foglalkozásokat heti há-
rom alkalommal. Pista bácsi 
elévülhetetlen szerepet vállalt 
a kazincbarcikai röplabdázás 
megalakulásában és fejlődé-
sében. Többek között olyan 
játékosokat nevelt ki az 1980-
as években, mint Nagypál Fe-
renc, de a VRCK jelenlegi ke-
retéből Szabó Dávid és Juhász 
Péter is az ő kezei alatt tanulta 
a sportág alapjait hosszú esz-
tendőkön át. Amellett, hogy 
a Vegyész férfi csapatának 
többször is volt vezetőedzője, 
és nagy sikereket ért el után-
pótlás csapataival, dolgozott 
lány és női együttesekkel, és 
az elmúlt tíz évben is a Kazin-
czyban oktatta a röplabdát az 

általános iskolás lányoknak.
A női röplabdának van hagyo-
mánya Kazincbarcikán, hiszen 
több mint 100 alkalommal sze-
repelt a válogatottban Bóta 
Enikő és Danada Judit is, de 
Fejes Zsuzsa, Perecsi Jolán és 
Szalonna Judit is városunkban 
kezdték a sportágat, és mind-
annyian be is mutatkoztak a 
nemzeti együttesben. Ezek 
után csak bátorítani tudjuk a 
fiatal lányokat, kezdjenek el 
minél előbb röplabdázni.

Edzésidőpontok a Kazinczy 
Ferenc Tagiskolában:
Hétfő: 14:40
Szerda: 14:40
Csütörtök: 14:00
Várunk minden, röplabdázni 
vágyó lányt a Kazinczyba, 9-10 
éves kortól!

Emellett a Tompa Mihály Ál-
talános Református Iskolában 
is vannak már lányok, akik ját-
szanak, ők Bagó Lászlónál je-
lentkezhetnek edzésre heti két 
alkalommal (kedden és csü-
törtökön, egyaránt 16 órai 
kezdettel).

A középiskolásoknak, gim-
nazistáknak is lesznek fog-
lalkozások, ezek a követke-
ző hetekben fognak végleg 
körvonalazódni.

(Fotó: Kazinczy Ferenc 
Tagiskola Facebook oldala)

Elindul a női röplabda a Vegyészen belül!

Tour de Hongrie - Kazincbarcikáról startol a 3. szakasz
A Tour de Hongrie  ■

több mint kilenc évti-
zedes történetében 
első alkalommal mu-
tatták be a verseny út-
vonalát gála keretében: 
az eseménynek márci-
us 12-én kedden az im-
pozáns Budapest Music 
Center adott otthont.

A legnagyobb magyar kerék-
párverseny 2019. június 11-én 
Siófokon rajtol, a 140 fős nem-
zetközi mezőny 6 versenynap 
alatt, 11 megyét érintve össze-
sen 890 kilométert tesz meg a 
székesfehérvári befutóig. Jú-
nius 14-én Kazincbarcikáról 
startol a harmadik szakasz, 
amely két etapra lesz osztva: 
az első 115 km-es útvonal cél-
ja Tiszafüred lesz, a másik 69 
km-es pedig Hajdúszoboszlóig 
tart majd. 
Az útvonal-bemutató gálát az 
M4Sport televíziós csatorna 
élőben közvetítette. A hiva-
talos ceremónián a köszön-
tőket követően a 40. Tour de 
Hongrie (TDH) kiírás jubileu-
ma alkalmából rövid történeti 
áttekintés és a régi bajnokok 
bemutatása után jelentették 
be a 2019-es útvonalat.
Eisenkrammer Károly, a ver-
seny szervezőbizottságának 
elnöke elmondta, több szem-
pontot is figyelembe vettek 
az útvonal kialakításánál. Te-
kintettel arra, hogy 2018-ban 
a nehezebb, hosszabb emel-
kedőkkel tarkított szakaszo-
kon a magyar versenyzők is 

ígéretesen szerepeltek, igye-
keztek az idén több emelkedőt 
az útvonalba iktatni.
– Minden szempontból nagyok 
jók voltak a tapasztalataink a 
tavalyi kazincbarcikai futam 
kapcsán. Bármikor, bármilyen 
segítséget kértünk a város-
tól, mindig azonnal megkap-
tuk, rendkívül korrekt együtt-
működés alakult ki. Ezúton is 
szeretném utólagosan is meg-
köszönni mindezt a szervező 
bizottság nevében. Ráadásul a 
terep is nagyon jó, és a tájat is 
szépnek ítéltük mi is és a ver-
senyzők is, így úgy gondoltuk, 
hogy Kazincbarcika idén sem 
maradhat ki a TDH útvonalából 
– tette hozzá a főszervező.
Mint arról beszámoltunk ta-
valy, a 6. Kolorfesztivál 19. nap-
ján a kazincbarcikai futammal 
zárult a 39. Tour de Hongrie 
versenysorozat. Ekkor az első 
kazincbarcikai kört követően 
a teljes mezőny Aggtelek irá-
nyába, jelentős emelkedőkkel 

tarkított útvonalon haladt to-
vább, majd visszaérkezve to-
vábbi öt helyi körrel zárult a 
verseny.
– Nemzeti Sportvárosként 
Kazincbarcika nyitott min-
den, a térséget vagy a nem-
zetet érintő sporteseményre. 
Kaptunk az alkalmon tavaly 
is, amikor a Tour de Hongrie 
szervezői méltó helyszínt ke-
restek a kerékpáros körver-
senynek Magyarországon. 
Nagyon büszkék vagyunk rá, 
hogy a vendéglátás, a kazinc-
barcikaiak és a környező te-
lepülésen élők vendégszere-
tete, a szervezésben nyújtott 
segítség és minden más meg-
adta a lehetőséget arra, hogy 
2019-ben – amikor a Tour de 
Hongrie 40., városunk pedig 
a 65. születésnapját ünnepli 
– ismét a 12 település között 
lehetünk, amelyek a június 11-e 
és 16-a között megrendezett 
verseny meghatározó helyszí-
nei lehetnek. Remélem, hogy a 

tavalyihoz hasonló-
an méltóak leszünk 
rá – nyilatkozta a gá-
lát követően Szitka 
Péter, Kazincbarcika 
polgármestere.
 Valter Attila, a CCC 
Development Te-
am versenyzője, aki 
2018-ban városunk-
ban vette át a leg-
jobb magyarnak járó 
fehér mezt, egy rö-
vid videóinterjúban 
visszaemlékezve az 
egy évvel ezelőt-
ti hegyi szakaszon 
való jó teljesítmé-

nyére, számukra kedvezőnek 
ítélte az idei útvonalat.
 Idén több helyszínen is fu-
tamokat indítanak majd az 
amatőr kerékpárosok szá-
mára, így a nagyközönség is 
átélheti majd, mi vár a profi 
versenyzőkre.
 Magyarországon idén is 
élő közvetítéssel jelentkezik 
majd mindennap az M4Sport. 
Az Eurosporton is jelen lesz 
a TDH: keddtől vasárnapig 
48 perces esti összefogla-
lót láthatnak a nézők. Sőt, az 
utolsó két szakaszon másfél 
órás élő közvetítésre is sor 
kerül a nemzetközi sport-
csatornán! A sportcsatorná-
val hároméves együttműkö-
dési megállapodás született, 
ahogyan a Tour de France fő-
szervezője, az Amaury Sport 
Organisation is komoly segít-
séget nyújt a verseny nem-
zetközi médiamegjelenésének 
növeléséhez.

Forrás: kolorline.hu

Sajószentpéter 30
Idén ünnepli várossá  ■

nyilvánításának 30. év-
fordulóját Sajószent-
péter. 

A település történelme mind-
azonáltal több, mint 700 éves 
múltra tekint vissza. A város 
már az Árpád-korban létezett, 
hiszen első írásos emléke 1281-
ből származik. A források ekkor 
még Szentpéter néven említik a 
diósgyőri, majd a dédesi urada-
lomhoz tartozó királyi birtokot. 
A 14-15. századra mezővárosi 
rangra emelkedett település 
a 15. század második felében 
hanyatlásnak indult. A terüle-
ten zajló huszita mozgalmak 
szintén megkeserítették az itt 
élők mindennapjait. A pusztí-
tásnak áldozatul esett város 
1466-tól népesült be ismét, ám 
a török időket ismét megsíny-
lette a vidék. A 19. századtól 
az ipar vált a gazdaság meg-
határozó ágává. Szénbányákat 
nyitottak és üveggyár épült, 
melyeket a 20. század végén 
bezártak. 1989. március 1-jén 
kapott városi rangot. Az évfor-
duló előtt tisztelegve a Lévay 
József Városi Könyvtár munka-
társai sajtóanyagokból készült 
tablóválogatással idézik fel az 
1989-es esztendőt, a város, az 
ország és a világ tekintetében. 
A sajószentpéteri anyagokat 
elsősorban a megyei lapokból 
állították össze. 

Forrás: sajoszentpeter.hu
kolorline.hu
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Kazincbarcikán, a Tardonai úton 63 
m2-es, 2 szoba+nappalis ház eladó. 
Érd.: 06-70/368-6535.
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.

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.

l a K á s e l a d á s

Kazincbarcikán, a Jószerencsét 
úton 3 szoba+nappalis ikerház eladó. 
Érd.: estefelé, a 06-48/512-410-es 
számon.
Kazincbarcikán, Alsóvárosi körúton 
földszinti, 2 szobás, felújított, társashá-
zi lakás eladó. Lakható melléképülettel, 
2 garázzsal. Tel.: 06-30/492-8349.

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

Kazincbarcikán, Alsóvárosi körúton 67 
m2-es, kertes, felújításra szoruló lakás 
eladó. Ár: 11M Ft. Érd.: 06-20/348-
3662.
Kazincbarcikán 48 m2-es, 1+fél szo-
bás, 4. emeleti lakás (az OTP felett) 
eladó. Tel.: 06-30/317-5165.

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

Kazincbarcika, Építők útján, 3. eme-
leten, 3 szobás lakás eladó. A lakás 
konvektoros, átlagos állapotú. Csendes, 
tiszta, zárt lépcsőház. Érd.: 06-20/262-
3690.

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.

Kazincbarcikán, Pollack M. úton 2 
szobás, nagy erkélyes, felújított lakás 
eladó. Érd.: 06-20/549-3900.
Miskolc, Stadion úton lévő, teljesen 
felújított, 36 m2, földszinti lakás 9,5M 
Ft-ért eladó. Érd.: 06-20/430-9976.

eladó Miskolc belvárosában Soltész 
N. K. u. 77 m2-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.

l a K á s K e r e s é s

2 szobás lakást vásárolnék a Móricz Zs. 
téren. 1.-2. emelet érdekel. Készpénz-
zel fizetek. Ugyanitt 2 kisebb méretű 
fotel+dohányzóasztal, 170 l-es hűtő-
szekrény, 400 l-es fagyasztóláda eladó. 
Tel.: 06-30/303-5515.

a l b é r l e t  K i a d ó

albérletbe kiadó szoba, konyha, fürdő-
szoba, kisnyári az udvaron. Kaució, ár 
megegyezés szerint. Tel.: 06-30/199-
9845.

Kazincbarcika, Iskola úton gázfűtéses, 
1+fél szobás, üres ingatlan albérletbe 
kiadó. Érd.: 06-30/532-8790.

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.

F ö l d ,  K e r t

a kórházhoz 10 percre, 932 m2 zárt 
kert eladó. Villany, fúrt kút, faház, pin-
ce, gyümölcs, szőlő van. Ár megegye-
zés szerint. Tel.: 06-20/386-3344.

a u t ó  v é t e l

sérült, totálkáros, hiányos vagy hibás 
gépjárművek vétele, 2005-ös évjárat-
tól. Tel.: 06-70/942-4481, 06-70/575-
4112.

á l l a t

N ö v é N y

vadnán szemes kukorica eladó. 
5500Ft/q. Tel.: 06-70/451-4326.

r é g i s é g ,  é K s z e r

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

becsüs magas áron vásárol kép-
csarnoki festményeket, Herendi por-
celánt, bányászlámpát, benzin biz-
tonsági lámpát, bányász fokosokat, 
felhúzós karórát-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.

e g y é b  e l a d á s

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 konyhaszekrény és új gáz-
tűzhely tartozékokkal együtt. Érd.: 
06-70/652-9274.
eladó használt TETŐCSERÉP, békés-
csabai négyfülű. Érd.: 06-20/979-
0229.
Két égős GARZON gáztűzhely olcsón 
eladó. 2 személyes HEVERŐ INGYEN 
elvihető. Tel.: 06-48/820-490.

Kos - A héten többször is azt 
érezheti, hogy kicsúszik a lába alól a 
talaj, de ezt főleg magának köszön-
heti. Bizonytalan lett önmagával 
és tetteivel szemben, hirtelen már 

nem az az erőskezű irányító és ettől annyira 
kétségbeesik, hogy úgy viselkedik, mint egy 
csapdába esett egér, aki gondolkodás nélkül 
igyekszik kiszabadulni. Ám amint nyugalmat 
erőltet Önre, megleli a megoldást is!

Bika - A héten búslakodós hangu-
latban lesz, mert úgy érzi, nem úgy 
alakulnak a dolgai, mint szeretné. 
Emellett azt érezheti, senki sem érti 
meg igazán és nem találja a helyét. 

Annyira érzékeny lesz, hogy minden kis meg-
jegyzést személyes sértésnek, támadásnak 
fog venni és a környezete nem érti majd, miért 
fakad ki annyira. Ne veszítse el a hitét, hama-
rosan jobbra fordulnak a dolgok Ön körül!

Ikrek - Rengeteg feladata és 
elintéznivalója lesz a héten. Ha 
hivatalos ügyekben jár el, szeren-
csére a csillagok megkönnyítik a 
helyzetét és gyorsan, gördüléke-

nyen intézheti el őket. Egyesek kimondottan 
szerencsével számolhatnak ott, ahol a leg-
kevésbé számítanának rá. Ugyanakkor egyik-
másik kapcsolata átértékelődhet bizonyos 
események hatására.

Rák - A héten akarva-akaratlanul 
is feszegetheti mások határait 
és olyat tehet, amivel kifejezet-
ten táncol az idegeiken. Önnek 
fel sem tűnik, hogy megbánt 

másokat a viselkedésével vagy, hogy meny-
nyire érzékeny. Viszont ha valakinek ígért 
valamit, azt igyekezzen betartani, mert kel-
lemetlensége adódhat abból, ha lemondja a 
szívességet.

Oroszlán - A héten mérlegre teszi a 
kapcsolatait, mert úgy érzi, többet 
ad, mint amennyit kap és emiatt át 
fogja értékelni viszonyait. Igyekez-
zen reálisan látni a helyzetét! 

Viszont nem ártana kicsit jobban odafigyelnie 
az egészségére, mert lelkileg meggyengülhet, 
ami pedig fizikai problémákhoz vezethet. A 
napokban meglehetősen borongós lesz a 
hangulata, mert úgy érzi, egyedül van.

Szűz - Több kapcsolata is bizonyta-
lanná válik a héten. Ön sem tudja, 
hogy mennyire akarja-e már őket 
vagy sem. Ideges és túlterhelt 
a napokban, sokszor inkább Ön 

az engedékenyebb fél, mert sem kedve, 
sem energiája nincs a veszekedésekhez. 
Viszont egy régi ismerőse, barátja, rendesen 
meglepheti, benne viszont legalább pozitívan 
fog csalódni. 

Mérleg - Kimondottan megjön a 
kedve ahhoz, hogy többet legyen 
társaságban. Nemcsak barátait 
és rokonait keresi fel, de készen 
áll arra is, hogy új kapcsolatokat 

is kezdjen. A napokban sok izgalmas prog-
ramon vehet részt. Szeretne változtatni az 
életén és el is kezd lépéseket tenni annak 
érdekében, hogy több örömben és élmény-
ben legyen része. 

Skorpió - Nagyon sokat változik 
a gondolkodásmódja a napok-
ban. Végre kitisztul az elméje 
és már nem látja olyan sötéten 
a helyzetét. Ismét képes lesz 

optimistán gondolkodni. Ráadásul most már 
könnyedén meghozza azokat a döntéseket, 
amiket eddig halogatott. Készen áll bizonyos 
változtatásokat kieszközölni az életében és 
változtatni a kapcsolatain.

Nyilas - A napokban hirtelen felin-
dulásból akar megtenni bizonyos 
dolgokat, de az rossz ötlet. Akár-
mennyire is elragadják az érzései 
és biztosnak érez valamit, jobban 

jár, ha csak azután dönt, hogy előbb lehig-
gadt. Viszont van valaki a környezetében, aki 
kifejezetten feszegeti a határait Önnél. Addig 
fog próbálkozni, amíg Ön nem mondja azt, 
hogy sok lesz.

Bak - Ha valaki elől titkol valamit, 
érdemes lenne fontolóra vennie, 
hogy elmondja neki, mert minden 
esély megvan arra, hogy Öntől 
derül ki. Viszont fontolja meg ala-

posan, mibe vágja manapság a fejszéjét, ne-
hogy olyan tevékenységet kezdjen űzni vagy 
tanulni, amivel csak az idejét rabolja. Ugyanez 
érvényes a kapcsolataira is, óvatosan szavaz-
zon mindenkinek feltétlen bizalmat.

Vízöntő - Mostanában nem túl 
jó a viszonya a szeretteivel, a 
barátaival. Viszont az semmit sem 
old meg, ha a szőnyeg alá söprik 
a problémáikat. Tökéletes ez a 

hét arra, hogy beszéljenek gondjaikról, és 
sikeresen elsimítsák az ellentéteket. Ha 
nagyobb dolgot készül vásárolni a héten, 
jelentősebb összeget ad ki, akkor legyen 
körültekintő, nehogy kellemetlenség érje.

Halak - A napokban több alkalom-
mal is hirtelen felindulásból akar 
cselekedni, viszont azzal szinte 
mindig rosszul járna. Éppen ezért 
bölcsen teszi, ha előbb lehig-

gad és igyekszik megfontolt döntést hozni. 
Hajlamos manapság inkább álmodozni, sem-
mint gyakorlatiasan gondolkodni és emiatt 
nehézségei adódhatnak. Viszont a napokban 
valakitől egy bölcs tanácsot kaphat.

 HOROSZKÓP 12. HÉT       (2019. március 18-tól március 24-ig)
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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

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

Katona Gréta energetikai tanúsító mérnök 
katonagreta.energetika@gmail.com  

+36 20 236 7400

MEGBÍZHATÓSÁG  
KEDVEZŐ  

ÁRON!

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

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.

„Csoda volt, hogy éltél  
és minket szerettél. 
Nem haltál te meg,  
csak álmodni mentél.”

Hálás szívvel 
mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik 

Báthory Róbert
temetésén megjelentek, 

mély gyászunkban osztoztak.
A gyászoló család

Szemere B. téren 37 m2-es, 
1+ félszobás 2. emeleti, 

nagy erkélyes, 
teljesen felújított üres 
LAKÁS ELADÓ!
Tel.: 06-70/315-3486

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

www.belvarosiingatlanstudio.hu
Eladó Sajókazán 2 szobás 

felújított családi ház eladó. 
Irányár: 5,5 MFt

Eladó Kazincbarcikán 1,5 
szobás full felújított lakás.

Irányár: 9,49 MFt
Eladó Sajógalgócon 
2 szobás családi ház. 

Irányár: 2,4 MFt

450
Ft/db

06-20/393-55-60

TOJÓTYÚK ELADÓ!

Házhoz 
szállítással!

516194
516219

516402

516232

516561

516692
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alig használt mézéger színű 3,3 m-es 
KONYHABÚTOR költözés miatt féláron 
eladó (95E Ft). Érd.: 06-70/944-6244.
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.
eladó 4x100 osztókörű 15 colos, szin-
te új alufelni 195/65/15 MICHELIN gyári 
gumival. 4 db. Tel.: 06-30/547-5474.

e g y é b  K e r e s é s

akármilyen vas-, fémhulladé-
kot vásárolok. Hétvégén is. Tel.: 
06-70/534-5971.

Megvásárolnánk személyautóját, 
teherautóját és vashulladékát. Tel.: 
06-70/277-4619.

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.

Kedvező áron kapható kalodás tűzi-
fa. Kaloda mérete 80x80x140, m3-re 
11.500-14.500Ft. Tel.: 06-30/316-
2073. AA6587931.

s z O l g á l t a t á s t  K í N á l

PalatetŐ bontásnélküli felújítá-
sa színes, mintás, bitumenes zsin-
dellyel. Ingyenes árajánlat készítés. 
Akció -10%. Tel.: 06-30/229-2206, 
www.palatetofelujitasjavitas.hu
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 
bátran! Tel.: 06-70/327-4629.

Panellakások, családi házak, téglaépí-
tésű lakások villanyszerelését vállalom, 
garanciával! Érd.: 06-20/941-7127.

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.

aszfaltozást, zúzalékolást vállalok, 
utak, járdák, autóbeállók stb. Ugyan-
itt mindenféle kőművesmunkát A-Z-
ig. Tel.: 06-70/397-5148.

á l l á s t  K í N á l

élelmiszerboltba eladót felveszünk, 
azonnali kezdéssel. Érd.: 06-20/243-
2244. (Harsányi Zsanett.)
épület- és bútorasztalost keresek 
szakmai gyakorlattal. Tel.: 06-30/417-
2420. Barna Attila e.v.
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.

segédmunkásokat keresünk pék-
ségbe napi 12 000.-Ft bérezés, ill. 
pékeket keresünk napi 18 000.-
Ft bérezés. Tel.: 06-20/999-2999. 
(Irimias Hungary Plusz Kft)

Csőszerelő, segédmunkás munka-
társakat keresünk Budapesti mun-
kavégzésre. Szállás, utazás biztosí-
tott. Bér, megállapodás szerint. Tel.: 
06-20/842-0177. SL-Gépész 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.

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.-

Kecskemét környéki fémipari nagy-
vállalathoz keresünk betanított dol-
gozót, valamint: végzettség nélkü-
li, gyakorlattal rendelkező hegesz-
tőt, lakatost, CNC gépkezelőt, lézer-
gépkezelőt, présgépkezelőt és epoxi 
kabinost kiemelt bérezéssel. Szál-
lást, utazást biztosítunk. Érdeklődni 
8-16 óra között: 06-70/940-2562. 
-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.-

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)

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.-

t á r s K e r e s é s

vénusz Társközvetítő. Alapítva: 1986. 
Érd.: 06-70/314-3897.

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!

Kiemelkedő színvo- ■
nalú munkájáért Ma-
gyar Érdemrend Lovag-
kereszt polgári tagozat 
kitüntetésben része-
sült Béres Attila rende-
ző, a Miskolci Nemzeti 
Színház igazgatója. 

Az emberi erőforrások minisz-
tere nemzeti ünnepünk, már-
cius 15-e alkalmából adta át 
az elismeréseket. Kásler Mik-
lós összesen 77 személyt dí-
jazott; a Magyar Érdemrend 
Lovagkeresztjét harminc-
egyen, a Magyar Érdemrend 

Tisztikeresztjét huszonketten, 
az érdemes művész kitüntetést 
tizenheten, a kiváló művészit 
öten, Magyarország Babérko-
szorúját ketten kapták meg.
Béres Attila a kitüntetés kap-
csán úgy nyilatkozott, az el-
ismerést a Miskolci Nemzeti 
Színháznak köszönheti. – Nagy 
megtiszteltetés ez számomra, 
és úgy gondolom, minden mis-
kolci lakos és színházi néző is 
sajátjának érezheti a kitünte-
tést, hiszen az ő szeretetük az, 
ami 195 éve létrehozta, és az-
óta is életben tartja ezt a szín-
házat. Mi pedig ezt a szeretetet 
háláljuk meg mindennapi mun-
kánkkal és előadásainkkal.

Állami elismerést kapott a  
Miskolci Nemzeti Színház igazgatója

Borsa Brownnal találkoztak rajongói
A Berentei Művelő- ■

dési Ház és Könyvtár-
ban találkoztak a rajon-
gók a Borsa Brown ál-
néven publikáló íróval 
március 1-jén. 

Az írónő 2013-ban jelentette 
meg első regényét A maffia 
ágyában címmel. Ezt követ-
te A maffia ölelésében, vala-
mint A maffia szívében című 
kötet. A köztudatba Az Arab 
című regényével robbant be, 
melyet több rangos kitüntetés-
re is jelöltek, és megjelenése 
évében elnyerte az Év Könyve 
díjat. A sikerkönyvnek azóta 
még négy folytatása született, 
melyek a toplisták élére ke-
rültek. Borsa Brown elsősor-
ban romantikus, erotikus té-
mában ír, de emellett fontos, 
társadalmi problémákra is rá-
mutat, és a pszichológia sem 
áll tőle távol. A lira.hu oldalon 
olvasható önvallomásában ek-
képpen jellemzi munkásságát: 
„Aki elolvassa az írásaimat, az 
láthatja, hogy az emberi lélek 
boncolgatása a fő témám. Sze-
retek elmélyedni gondolatok-
ban, érzelmekben, fájdalmak-
ban, örömökben. Egy egyszerű 

pillantásnak is hatalma van. A 
szavak pedig háborúkat képe-
sek elindítani és békéket képe-
sek kötni. Azért írok, hogy ezt 
mindenki felismerje. Írásaim-
mal fő célom az, hogy minden-
ki kiszakadjon jelenéből, és a 
könyvet kiolvasva, új tapasz-
talatokkal csöppenjen vissza 

életébe.” Az író-olvasó talál-
kozó keretében nem csupán 
a könyvekről és a szerzőről 
szerezhettek információt az 
érdeklődők, hanem lehetőség 
nyílt könyvvásárlással egybe-
kötött dedikálásra is. 

Forrás: libri.hu, lira.hu
kolorline.hu

Lakatost, hegesztőt, esztergályost 
keresünk Egerbe, Hevesbe, 

Bélapátfalvára, esetleg távmunkára. 
Bérezés: nettó 1450 Ft-tól! 
Jó csapat, állandó munka, 

utazás 100%-ban biztosított. 
Tel.: 06-70/942-1089  Global Iron Kft.

Vízvezeték szerelést, 
hibaelhárítást, 

teljes körû felújítást 
vállalok!

Tel.: 06-70/945-3464

Fűnyírást, fűkaszálást, 
bozótirtást, fakivágást 

vállalok!
 Minőségi munka, reális áron!

Tel.: 06-70/703-7460

Minden héten 
online is 
megtekintheti 

újságunkat!
www.szuperinfo.hu

Kazincbarcika 
Szuperinfó

516048

516211
516205
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Az Észak-Magyarországban olvashatták

Maguknak teremtet- ■
tek és teremtenek ér-
tékeket az ormosbá-
nyaiak.

Ormosbánya. Konyhakertek 
fóliasátorral, saját méhészet, 
aszfaltozott utak, felújított ön-
kormányzati bérlakások – ez 
csak néhány dolog a teljes-
ség igénye nélkül, amivel az 
elmúlt hét évben gazdagodott 
Ormosbánya.
– Ha idegenekkel járunk körbe 
a településen, sokan el sem hi-
szik, hogy ezt mind a közmun-
kának köszönhetjük. Pedig ez 
még korántsem minden – kez-
di Sike Ferencné, a település 
első embere. „A Start prog-
ramnak köszönhetően alakí-
tottunk ki fűtési rendszert pél-
dául a művelődési házban, ott, 
ahol harminc éven át egyálta-
lán nem is volt fűtés. Útalapot, 
járdákat csináltunk, saját be-
tonüzemünk van, ahol a be-
tonlapok mellett kerítéshez 
gyártunk betonelemeket, de 
faüzemünk is van, ott is köz-
munkások készítették el töb-
bek között az iskola és az óvo-
da kerítését. ”

Jól jártak
Nem volt ez mindig így. 
Ormosbánya polgármester-
ének elmondása szerint ko-
rábban egyáltalán nem volt 
munkahely, és a bűnesetek 

száma is magas volt.
„2012-ben, mikor ez a prog-
ram elindult, rengetegen je-
lentkeztek közmunkásnak. 
Normális, becsületes, szak-
munkást, szakközépiskolát, 
sőt akár főiskolát végzett fi-
atalok is, olyanok, akik nem 
szerettek volna elmenni a me-
gyéből, de a szabad munka-
erőpiacon egyszerűen nem lel-
tek állásra. A közmunka akkor 
egyfajta menekvés volt, és az 
volt Ormosbányának is.”
Sike Ferencné azt mondja, az 
első időszakban nem ritkán 
kétszáznál is többen jutottak a 
közmunkaprogramon keresz-
tül álláshoz és keresethez, ami 
egy 1700 főt alig elérő kis te-
lepülés esetében hatalmas 
szám.
„Viszont mi úgy gondoltuk, 
hogy ha már a program célja az 
értékteremtés, akkor kihasz-
náljuk. Kemény tárgyalások 

után végül jól járt a település 
és az itt élők is.”
A kis észak-borsodi település 
ma már minden tekintetben 
rendezettebb képet mutat. 
A bűncselekmények száma 
drasztikusan csökkent, a rom-
jaikból felújított bérlakások-
ban pedig olyanok laknak, akik 
a közmunka helyett ma már a 
versenyszférában dolgoznak.
– Az elmúlt időszakban elju-
tottunk oda, hogy az emberek-
nek néhány családot leszámít-
va alapvetően változott meg a 
munkához és az élethez való 
hozzáállása. Nagyon sok he-
lyi férfi ment el belföldi vagy 
külföldi cégekhez dolgozni, a 
nők pedig többnyire itthon, a 
közmunkából egészítik ki ezt 
a keresetet. Fontos ez azért 
is, mert így már a gyerekek 
is azt látják, hogy mindkét 
szülő dolgozik – teszi hoz-
zá a polgármester. A korábbi 

kétszáz helyett már alig több 
mint százan vállalnak közmun-
kát, de rájuk szüksége is van 
Ormosbányának, hiszen fent 
kell tartani azt, amit korábban 
megteremtettek.

Közösség szerveződik
„Az óvodánkat és a konyhát 
is segítik, emellett mindig 
van munka a konyhakertben, 
a méhcsaládjainkról is gon-
doskodni kell. Folyamatos a 
munka a fa- és betonüzemben, 

de közmunkások építették az 
urnafalat, újították fel a sport-
pálya tetejét is.”
Sőt, a rövidesen állami és uniós 
forrásnak köszönhetően meg-
újuló polgármesteri hivatal te-
tejét is ők cserélték ki. A pá-
lyázat ugyanis nem támogatta 
a tető korszerűsítését, a régi 
viszont nem bírta volna el az 
oda kerülő napelemeket.
Idén emellett szeretnének 

kialakítani egy kültéri 
fitneszparkot a korábbi sörkert 
udvarán, folytatják a sportpá-
lya felújítását, fontos feladat 
lesz a növényzet pótlása és az 
illegális szemétlerakók felszá-
molása is. 
A polgármester azonban – sa-
ját bevallása szerint – annak 
örül a legjobban, hogy úgy tű-
nik, aktivizálja magát a helyi 
fiatalság.
„Elindult egy önszerveződés, 
és programokat szeretnének 

szervezni, amelyek bevételé-
vel az óvodánkat, később pe-
dig az iskolánkat és az idősek 
klubját támogatnánk. Ez na-
gyon fontos, mert azt szok-
tam mondani, hogy amíg ők 
a fenekükön ülnek, addig mi 
sem tudunk segíteni nekik. Na-
gyon úgy tűnik, hogy ez válto-
zóban van.”

Tajthy Ákos
akos.tajthy@eszak.hu

Újraszervezték Ormosbányát

Zsófia a klasszikust ötvözi a modernnel
Tudatosan építi kar- ■

rierjét, és folyamato-
san fejlődne Móricz 
Zsófia.

Kazincbarcika.  Májusban lesz 
harmadik éve, hogy rendez-
vényszervezőként segíti az 
Egressy Béni Művelődési Ház 
csapatát Móricz Zsófia, akit 
igazgatói dicsérettel jutalma-
zott a közelmúltban az intéz-
ményt is működtető Barcika 
Art Kft. ügyvezetője, dr. Makkai 
Orsolya. Munkája során – áll az 
indoklásban – a klasszikus köz-
művelődést ötvözi a modern 
rendezvényszervezéssel.
Zsófia andragógia szakon, ezen 
belül művelődésszervező és 

felnőttképzési szakirányon végzett az Eszterházy 
Károly Főiskolán. Érdeklődésünkre elmondja, 
gyakorlati helyéül az Egressyt választotta, és 
már akkor eldöntötte, hogy ezen a területen sze-
retne dolgozni. Diploma után – egy rövid kitérőt 
követően – ebben az intézményben is kezdte el 
építeni karrierjét.

Büszke a dicséretre
– Napi feladataim közé tartozik a rendezvények 
szervezése, lebonyolítása, mentorálom a pálya-
kezdő fiatalokat, és figyelem a szakterületem-
hez tartozó pályázati kiírásokat – sorolja, majd 
hozzáteszi: szívéhez legközelebb a színházter-
mi és tehetséggondozó programok állnak. Az 
igazgatói dicséretre nagyon büszke, örül, hogy 
eredményeire a cégvezetés is felfigyelt.
– Visszajelzés ez, hogy jó, amit csinálok. Emel-
lett fontosnak tartom azt is, hogy folyamatosan 
fejlesszem magam. Az egésznek csak úgy van 
értelme. TÁ
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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.
17:00 VRCK-Pénzügyőr SE 
 Fér� Röplabda Extraliga
 Helyszín: Kbarcika, Don Bosco Sportközpont, Szent Erzsébet u. 2.
2019. március 20. (szerda)
19:00 Élet-veszély! – előadássorozat az egészségről - ALVÁSZAVAR
 ALVÁSZAVAR – Hogyan is kezelhető ez a probléma, milyen hatással 

van mindennapjainkra? Ezekre a kérdésekre is választ kaphatunk Dr. 
Hérics Margit belgyógyász főorvostól, aki ebben a hónapban az al-
vászavarról fog előadásunkon beszélni. A belépő: 500 Ft.

 Helyszín: Kbarcika, Don Bosco Sportközpont, Szent Erzsébet u. 2.
2019. március 22. (péntek)
18:00 Utak az egészség megőrzéséhez - Dr. Bagdy Emőke előadása

Március 22-én Prof. Dr. BAGDY EMŐKE előadása Miskolcon! 
Téma: Utak az egészség megőrzéséhez - Relaxáció, imagináció, 
meditáció.
Helyszín: Miskolc, Művészetek Háza, Rákóczi F. u. 5.

19:30 Barcikai Fonó - Táncház élőzenei kísé-
rettel �ataloknak és felnőtteknek! Igazán 
üdítő kikapcsolódás, hiszen jókedvű est-
jeinken nem csak lépéseket sajátítunk el, 
hanem jól szórakozunk együtt. A belépés díjtalan! 

 Helyszín: Kbarcika, Don Bosco Sportközpont, Szent Erzsébet u. 2.
2019. március 23. (szombat)
18:00 KKSE-Tiszavasvári SE
 NB II. Fér� Kézilabda
 Helyszín: Kbarcika, Don Bosco Sportközpont, Szent Erzsébet u. 2.
11:00, 15:00 „Csiribiri” Halász Judit 
 - DUPLA ELŐADÁS: 11 és 15 órakor
 A koncert 1 óra. Jegyár: 2600 Ft.
 Helyszín: Miskolc, MKK 
 Művészetek Háza, Rákóczi u. 2.

2019. március 24. (vasárnap)
18:00 VRCK-Kecskemét RC 
 Fér� Röplabda Extraliga
 Helyszín: Kbarcika, Don Bosco Sportközpont, Szent Erzsébet u. 2.
2019. március 27. (szerda)
19:00 Kaláka 50.-Hét Határon át
 Vendég: Palya Bea és Szalovszky Viktória a 

Virtuózok nyertese. A zenekar 50. születés-
napja alkalmából nagyszabású koncert-
turnéra indul határainkon innen és túl, így a miskolci közönséget 
is megörvendeztetik dalaikkal. A koncert 100 perc. Jegyár: 3200 Ft

 Helyszín: Miskolc, MKK Művészetek Háza, Rákóczi 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.
10:00 Kökörcsinek és források nyomában - Túra
 Jósvafő közvetlen közelében 5 forrás fakad, melyek a hóolvadás 

után bőven ontják magukból a kristálytiszta karsztvizet. A napsü-
téses dombokon pedig ekkor már bontja lila szirmait a törékeny 
leánykökörcsin. Hossza, időtartama: 6 km, 3 óra. A túra előzetes 
bejelentkezéssel (legkésőbb március 29-ig) indul, min. 5 egész 
jegy megváltása esetén. A részt vevők maximális létszáma 30 fő. 
Részvételi díj: 2000 Ft/fő – teljes áru, 1400 Ft/fő – kedvezményes, 
család (3-4 főig), 1000 Ft/fő – család, további gyermekek ese-
tén (4 fő fölött). Információ: Tourinform-Aggtelek, 48/503-000, 
naturinform.anp@gmail.com

 Helyszín: Jósvafő, Kúria Oktatóközpont és Lovasbázis.
2019. április 6. (szombat)
14:00 KKSE-Hajdúböszörményi TE 
 NB II. Női kézilabda
 Helyszín: Kbarcika, Don Bosco Sportközpont, Szent Erzsébet u. 2.
16:00 TOMPETI10 jubileumi koncert
 10. szülinapunkat 10 városban, 16 

jubileumi koncerten szeretnénk 
megünnepelni Veletek. Végre 
együtt a színpadon Tompeti, Csil-
lagszemű, Gar�eld és Sütiszörny. 
Egyedi látványvilág, sok játék, móka, meglepi vár Rád, de nem 
maradhat el a koncert utáni közös fotózkodás sem.

 Helyszín: Miskolc, Ady E. Szabadidő és Kult. Közp.

18:00 KKSE-Csépe Salgótarjáni SKC 
 NB II. Fér� Kézilabda
 Helyszín: Kbarcika, Don Bosco Sportközpont, Szent Erzsébet u. 2.
18:00 Csak a zongorám és én – László Attila koncertje 
 (2011-es Csillag Születik győztese) 
 László Attila 22 éves, erdélyi származású, Magyarországon élő 

énekes. Miután megnyerte a Csillag Születik tehetségkutatót, 
Szigetszentmiklósra költözött. 2012-ben jelent meg első lemeze. 
2018-ban befejezte a Kőbányai Zenei Stúdió zongora szakát. Ze-
neszerzéssel is foglalkozik, több saját szerzeménye van. Sok hazai, 
erdélyi és felvidéki fellépésén kívül, koncertezett már többször 
Amerikában, Kanadában, Ausztráliában, Svédországban, Angliá-
ban, Belgiumban, Németországban.

 Helyszín: Miskolc, Zenepalota, Bartók Béla tér 1.
2019. április 12.-14. (péntek-vasárnap)
10:00 Vasútmodell kiállítás
 A gyermekek és a felnőttek 

közelebbről betekinthetnek 
a vasút és a modellezés vi-
lágába. Többek között meg-
tekinthetők lesznek az egyesület közel 40 méter hosszú digitális 
üzemű terepasztala, valamint további terepasztalok is. A kiállítá-
son a MÁV és Európa országainak különféle járműveivel és egyedi 
gyártású vasútmodellekkel is megismerkedhetnek a látogatók. A 
vasútmodellek mellett vasúttörténeti anyagok és vasúti relikviák is 
bemutatásra kerülnek. Érdeklődni az alábbi elérhetőségeken lehet: 
Szakmai információk – Tucsa Viktor: 06-70/315-6196; Fekete Zol-
tán: 06-30/645-2609. Technikai információk – telefon: 06-46/508-
909, e-mail: voke@vorosmartymuvhaz.hu Belépőjegyárak: Felnőtt: 
700 Ft. Gyermek (14 éves kor alatt): 500 Ft.

 Helyszín: Miskolc, Gömöri Pályaudvar.
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 házi-
gazda 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.)

ÁLLÁSBÖRZE

ÉS
ZA

K

MAGYARORSZÁG

  Állást keres?
  Munkát váltana? 
  Látogasson el  
INGYENESEN az  
Észak állásbörzére!

2019. 
március 20. 
Kazincbarcika

Egressy Művelődési Központ 
9.00–17.00 óráig

516724
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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.

Szerelt kémények gyártása 
ÉMI engedéllyel

Minőségi szerelt kémények 
és béléscsövek, 

vegyestüzeléshez.
2 év

garanciával

FA ÉS SZÉN TÜZELÉSŰ 
KAZÁNOK, VÍZTERES 
KANDALLÓK

TAVALYI
ÁRAK!

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

ÓRIÁSI VÁLASZTÉK, KEDVEZŐ ÁRAK!

MEGÉRKEZTEK AZ ÚJ NYÁRI GUMIK!
GUMIDISZKONT ÁRUHÁZ

25
év

Nálunk nem kell bejelentkezni,
bármikor jöhet 8.00–17.00 óra között!
3527 Miskolc, József Attila u. 51. Tel.: 46/413-756

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

KAZINCBARCIKA,
Vasvári tér 1. (Kultúr 
Kuckó), Egressy út 43. 
(Szinkron Műszaki üzlet) 

SAJÓSZENTPÉTER, 
Kossuth út 200. 
(Puskás Festék 
Szaküzlet)hirdetésfelvételi p nt!

516562

515864

516227

516223
515747

516320


