DUGULÁSELHÁRÍTÁS
Akár hétvégén is!
Kazincbarcikán és környékén

2019. március 22. XXX/12.

Vízvezeték szerelés
és duguláselhárítás
517179

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

Tápra, terményre, zöldségre
vagy talán gyümölcsre
van szüksége?
• Burgonya
• Vöröshagyma

518002

MEGBÍZHATÓSÁG
KEDVEZŐ
ÁRON!

(0/4, 0/1, (sárga)

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

+36 20 236 7400
Eng.: U-000782

Kazincbarcika, Csokonai út 38.
Felsőnyárád, Széchenyi I. u. 6.

Miskolci indulású autóbuszos útjaink
Kazincbarcika felé is megyünk!
 Jégpalota- Késmárk - ÚJ
márc. 30.
7.300 Ft/fő
 Lombkorona ösvény – Csorba-tó máj. 1.
7.300 Ft/fő
 A Muravidék és az Őrség - ÚJ máj. 10-12. 35.500 Ft/fő
 Lombkorona ösvény – Késmárk júl. 13.
7.300 Ft/fő
 Dél-lengyel kirándulás
júl. 6-8.
34.900 Ft/fő
 Csillagtúra Szászországban
júl. 26-31.
240 Euró+30.000 Ft
 Varsó és a Balti tenger
júl. 30-aug.4. 85.200 Ft

Német
alapanyagokból
Magyarországon
gyártott
műanyag nyílászárók
kedvező áron

2019. évi programfüzetünket
keresse irodánkban!

OLCSÓ ÁRON TÉLEN-NYÁRON
FÜGEDI TAXIVAL JÁRJON!
NON

(az Autóker mögött)

STOP!

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

06-20/340-2073

517212

517217

517138

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

Ajánlataink ünnepi hétvégékre!
 Plitvicei-tavak+ Opatija - Húsvét!
ápr. 20-21. 29.900 Ft/fő
 Hétvége Torockón - Húsvét!
ápr. 21-22. 17.500 Ft/fő
 Pünkösd Prágában jún. 7-9.
34.400 Ft/fő
 Pünkösd a horvát Adriánál
jún. 8-10.
135 euró/fő

Buszos, repülős tengerparti nyaralások! · Előfoglalási, last minute árak!

KB, Mátyás k. út 22.

Sminkelés,
gépi arckezelések, masszírozás,
japán manikűr, géllakozás,
műkörömépítés

EuroMiskolc Travel Utazási Iroda

3530 Miskolc, Széchenyi u. 54. fsz.1. Tel/fax.: +36-46/322-527
www.euromiskolctravel.hu t info@euromiskolctravel.hu

517675

517204

kozmetikus, kézápoló,
műkörömépítő

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

517208

kiszállítás hétvégén is!

Katona GrétaÝenergetikai tanúsító mérnök
katonagreta.energetika@gmail.com
517196

0630/4152428

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

 1_YL[

Bejelentkezés:
06-70/377-0197

2600 Ft
(10 kg/zsák)
3200 Ft
(20 kg/zsák)

Egyedi zöldség-, gyümölcs-, táp- és terményigényt felveszek!
Érdeklődni: +36308588948

HOMOK
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Juhász Eszter

• Kutyatáp

INGYENES
HÁZHOZSZÁLLÍTÁS
hétfőtől-szombatig
du.17:00-20:00 óráig előre
egyeztetett időpontban!
Kazincbarcika minimum
rendelés 5000 Ft,
Kazincbarcika 20 km-es
körzetében előzetes telefonon
egyeztetett értékhatár alapján
történik a kiszállítás.

Egyeztetés alapján, ha szükséges 1-2 napos határidővel!
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7000 Ft/q
7000 Ft/q

Vásároljon
otthonából!

ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE

(0/24, 0/16)

517143

+36

516828
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Rövid határidő, ingyenes kiszállás!
Tel: 06-20/330-89-44

160 Ft/kg
(15 kg/zsák)
270 Ft/kg
(10 kg/zsák)
250 Ft/kg
170 Ft/kg
1100 Ft/kg

• Búza
• Kukorica

• Tojótáp

GÁZKÉSZÜLÉKEK JAVÍTÁSA,
KARBANTARTÁSA, SZERELÉSE
G A R A N C I Á VA L .
517215

A zálogház üzemeltetője, a K1 Credit Kft. a MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt.
(székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 98., Cg.: 01-10-046111, cégnyilvántartó bíróság:
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága.) érdekében és annak közvetítőjeként, mint Megbízott jár el.

518023

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

• Fejes káposzta
• Alma
• Tarkabab

505339

517193

Golden Rose 2002 Kft.
Miskolci ékszerüzlet és zálogház
ékszerbecsüs vagy ötvös végzettséggel
nyugdíjas munkatársat keres,
rész vagy teljes munkaidőbe.
Jelentkezni: Tel.:06-20/916-3594
E-mail: edit.drotos@freemail.hu

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

517181

KAZINCBARCIKA ÉS KÖRNYÉKE

ÁLLÁSHIRDETÉSEK

2

AZ ELÉRHETŐ LEGTÖBB

NŐI TAVASZI

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

Bütykös, kalapácsujjas láb nem akadály!
2019. március 27. szerda, 8.00-12.00-ig

GUMIS
517441

Benyújtási határidő: 2019. március 28.
Jelentkezni önéletrajz
megküldésével a

MŰHELY

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

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

berentenonprofitkft@gmail.com

munkatársakat.
Jelentkezés fényképes önéletrajzzal:
ujmunkatars.miskolc@gmail.com
Mobil: +36-20/360-2126

munkatársat.
Jelentkezés fényképes önéletrajzzal:
ujmunkatars.miskolc@gmail.com
Mobil: +36-20/360-2126

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

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

kőműves, burkoló,
festő munkatársakat.

telephelyi karbantartó
és raktáros

516878

516876

516872

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

minikotró gépkezelőt.

Kezdők jelentkezését is várjuk
fényképes önéletrajzzal:
ujmunkatars.miskolc@gmail.com
Mobil: +36-20/360-2126
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kedvezmé
LENCSE

KERET

-20%

LENCSE

-30%

Az akció bármely típusú
lencsére és keretre érvényes.

RUV]ÉJRVODSKÉOÚ]DWÉEDQ

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

-30%
VAGY

KERET

-20%

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

ÁLLÁSHIRDETÉS

Rendel: Dr Hobaj Ildikó szemész főorvos /Kazincbarcika/ Bejelentkezés: 06 30/206-3354
> Fókusz Optika Sajószentpéter, Bercsényi tér 1.
Tel.:30/415-7918
> Edelényi Optika Edelény, Deák F. út 6.
Rendelő intézet fsz. Tel.:30/206-3352
> Fókusz Optika Kazincbarcika, Május 1. úti pavilonsor
Tel.: 06 48/410-609, 30/206-3355

D6]XSHULQIÚRUV]ÉJRVKÉOÚ]DWÉQNHUHV]WâO

517218

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

az ország bármely pontjára!

516884

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

516878

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

víz-, központifűtés- és
légtechnika szerelő

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

Lapzárta: szerda 12:00 óra

517774

517207

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

Miskolc, Technika Háza, Mindszent tér (temető mellett)

517982

517205

517386

KERTÉSZ

516895

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

Tel.: 06-30/9452-899
Az AXIÁL Chem Kft.
Sajóbábonyi munkahelyre keres
segédmunkást, vegyészt,
targoncavezetőt és egy fő munkaerőt
irodai kisegítő alkalmazásba.
Jelentkezni a 06-30/688-6149 telefonon
vagy az axialchemkft@gmail.com
e-mail címen önéletrajz küldésével lehet.

munkatársat keres.
Kertész végzettség,
szakmai tapasztalat szükséges!

FUVAROZÁSKÖLTÖZTETÉS
Gyorsan, pontosan, megbízhatóan!

munkatársat keres

HALOTTSZÁLLÍTÓ SÍRÁSÓ - TESTŐR

A Berente Nonprofit Kft.

Aki velünk
költözik,
idõt és pénzt
spórol meg!
BELFÖLDI ÉS NEMZETKÖZI

Egyes termékek 3.900 Ft-tól 5.900 Ft-ig

Munkát keres?
A

;ÄđÄġŹĎÄǳÅŤ³ŶŹĮǦĀŶĀġÛĮŝĜ¨Āį²
ŏŽűŶƆǷŶűűűŶÝŽǷäŶ ŶûŝûŤŹŝġŤŋûƋ

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

Tel.: 06-30/686-3396

széles, problémás lábakra

et:
Mér-42
36 retig
mé

517216
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CIPŐVÁSÁR!

- Alap-, árokásás
- Vésés
- Homok-,
ok-,
sóder-,
-,
betonszállítás
állítá
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Négy nap, hat ország, tíz táncelőadás

– Jön a Horizont Nemzetközi Kortárstánc Fesztivál!
■ Harmadik alkalom-

Fotók: Hajdufi Péter

mal várja a Horizont
Nemzetközi Kortárstánc Fesztivál a tánc
szerelmeseit a Miskolci
Nemzeti Színházban.

Az április 24-27. között zajló találkozóra a Miskolci Balett neves külföldi és hazai alkotókat, együtteseket hívott
meg idén is, akiknek színvonalas produkciói a kortárstánc
legújabb trendjeit, különleges
irányait képviselik, így az érdeklődők egy sűrített képet
kaphatnak a kortárstánc mai
világáról.
Béres Attila, a Miskolci Nemzeti Színház igazgatója szerint a legfontosabb cél, hogy
tartalommal töltsük meg a
fesztivált. – Miskolc egyedülálló az országban, hiszen
itt egy fesztiválon öt-hat ország legjobb táncművészei
és produkciói gyűlnek össze.
Úgy gondolom, a városban
igazán szinergikusan működik együtt a kulturális szféra, ennek a táncfesztivál pedig komoly alappillére, melyre
bármelyik európai nagyváros
büszke lehetne – fogalmaz Béres Attila.
– Az előző évekhez hasonlóan
idén is igyekeztem úgy válogatni a hazai és európai táncélet résztvevőiből - görög, finn,
cseh, litván, horvát -, hogy érdekes és izgalmas programokat tudjunk összeállítani, amik
felkeltik a miskolciak érdeklődését – mondja Kozma Attila,
a Miskolci Balett és a Horizont
Nemzetközi Kortárstánc Fesztivál művészeti vezetője.
Hozzáteszi, Miskolcon már
harmadik alkalommal jelentkezünk nemzetközi fesztivállal
a Tánc világnapjához kapcsolódóan. A repertoár kialakításánál idén is a műfaj sokszínűségének bemutatása volt a cél.
– Sokszínű, különböző tánctechnikai és színházi felfogással bíró alkotók és előadóművészek igyekeznek meggyőzni
a nézőket arról idén is, hogy a
tánc érdekes, izgalmas műfaj
– foglalja össze a művészeti
vezető. Kiemeli, a táncfesztivál egy „nulladik” nappal indít,
egy héttel a négynapos rendezvény előtt. – Az Egyesült
Államokból érkezik hozzánk
április 16-án a houston-i Fly
Dance Company, akik Amerika

után végigturnézták NyugatEurópát, és most Miskolcon
is megmutatják és át is adják
tudásukat, hiszen az előadás
után kétnapos kurzust tartanak a hip-hop iránt érdeklődők számára – hangsúlyozza
Kozma Attila.
Az idei programban a hazai
táncélet nagyjai mellett görög, finn, cseh, litván és horvát
együttesek is bemutatkoznak.
A fesztivál négy napja alatt
rendkívül sokszínű programra készülhetnek a nézők, hat
ország 10 produkciója vendégszerepel Miskolcon.
A litván AIROS Dance Theatre
A kiméra gyöngyei című produkciójában erős női archetípusokat láthat a közönség a
színpadon, akiket egy „mitikus
lény” köt össze. A görög Tzeni
Argyriou egy önéletrajzi szövegen alapuló multimédiás szólóelőadást hoz el a fesztiválra.
A Dr. Maybe Darling névre hallgató tudós a döntéshozatali
folyamatok és a szabad akarat
kérdésköreit feszegeti (tánc)
előadásában. Csehországból
Bara Latalova és Társulata
érkezik hozzánk, akik a francia zeneszerző, Camille SaintSaëns azonos nevű musicalmotívuma alapján készítettek
interaktív táncelőadást 5-12

éves gyermekeknek. Az Állatok
farsangja a mozgást és a táncot kombinálja videóvetítéssel,
az eredeti zenével és hanggal,
miközben a fény-árnyékkal és
a csenddel játszik. Az előadás
érdekessége, hogy a gyermekközönség végig a színpadon
van. A Közép Európa Táncszínház Anton Lachky Special
Society című koreográfiájával
készül a Horizont fesztiválra.
Az előadásban egy különleges
társaság szürrealisztikus képei peregnek le előttünk, miközben az álom és a képzelet
birodalmába lépünk. Az Ali &
Alpo című előadás Finnországból érkezik az Alpo Aaltokoski
Company előadásában. Ali
Alawad iraki úd lant virtuóz és
Alpo Aaltokoski koreográfus
és táncművész közös produkciójának eredeti célja az volt,
hogy a zene és a tánc közti párbeszédet kiterjessze egy „közös létezésre,” és végsősoron
egy dialógusra két idegen kultúra között. A darab megható
módon veti fel az egyre jobban korlátozó menekültügyi
politika emberekre gyakorolt
hatásának kérdését. A Győri
Balett produkciója is Miskolcra érkezik. Sebestyén Bálint
Antigoné című koreográfiája
Szophoklész drámáján alapul.

A történet a testvéri kötelékek
bemutatásáról szól, amely szeretetben a halálig kísér, vagy az
egymást ért ellentétek miatt a
halálba taszít. Gulyás Anna koreográfus Jászberényi Sándor:
Az ördög egy fekete kutya c.
novelláskötete alapján készített táncszínházi előadást Fekete kutya címmel, mely során
a végletekig feszített stresszt
mint mindent kikristályosító
közeget használja, s azon belül keresi a normák jelenlétét,

illetve az emberi önzés értelmét, annak néha illuzórikusnak
tűnő valóságát. Horvátországból a Zagrab Dance Company
hozza el Molière klasszikusának táncos változatát. Matija
Ferlin rendező és koreográfus
Egy színdarab színrevitele sorozatának második darabja a
Tartuffe. A táncosok kapcsolatai már nem elsősorban a beszéden keresztül közvetítenek,
a drámai forrásszöveg nézőpontja miatt pedig új és érdekes másodlagos jelentéseket
kaphat a mű. Mészáros Máté
a United Space of Ambivalence
című koreográfiáját mutatja
be társaival. Saját művészetük és esztétikájuk válik a koreográfia központi kérdésévé,
miközben a nyílt színen átlépik műfaji határaikat. A színpadkép is folyamatosan változó élő installáció, melyben

FESZTIVÁLPROGRAM:

Nagyszínház Nézőtéri Társalgó:
Április 24. szerda
17:00 REJTETT HÉTKÖZNAPJAINK kiállítás-megnyitó. Éder Vera fotókiállítása a Miskolci Balett
művészeiről készített képekből.
Nagyszínház:
Április 26. péntek 19:00 TARTUFFE: EGY SZÍNDARAB SZÍNREVITELE (Zagrab Dance Company – Horvátország)
Kamaraszínház:
Április 24. szerda
19:00 A KIMÉRA GYÖNGYEI (AIROS Dance Theatre – Litvánia)
Április 25. csütörtök 10:00 és 14:00 ÁLLATOK FARSANGJA (Bara Latalova és Társulata – Csehország)
Április 26. péntek 17:00 Sebestyén Bálint – Antigoné / Gulyás Anna - Fekete Kutya (Győri Balett – Magyarország)
Játékszín:
Április 24. szerda
20:30 DR. MAYBE DARLING (Tzeni Argyriou – Görögország)
Április 25. csütörtök 20:30 ALI & ALPO (Alpo Aaltokoski Company – Finnország)
Április 26. péntek 15:00 SZENTIVÁNÉJI ÁLOM – nyílt próba, beszélgetés
Április 27. szombat 19:00 SZENTIVÁNÉJI ÁLOM (Miskolci Balett – Magyarország)
Csarnok:
Április 25. csütörtök 19:00 SPECIAL SOCIETY (Közép Európa Táncszínház - Anton Lachky – Magyarország)
Április 27. szombat 20:30 UNITED SPACE OF AMBIVALENCE (Mészáros Máté – Magyarország)

a táncosok néha csupán jelen
vannak, máskor egymást koreografálják vagy animálják.
A Miskolci Balett a táncfesztiválon mutatja be legújabb előadását, melyet ezúttal Barta
Dóra, a Kecskemét City Balett
vezetője rendez. A Szentivánéji
álom – William Shakespeare
színműve alapján – Barta Dóra első koreográfiája a Miskolci
Nemzeti Színházban. „Shakespeare alakjai életre kelnek ezen
a varázslatos éjszakán, összegabalyodik a sorsuk, s valahol
a titkok mögött ott rejlik a valódi világ.”
A fesztiválprodukciók mellett
több kísérőprogrammal is készül a színház. Április 26-án a
Magyar Táncművészek Szövetsége kihelyezett ülést tart
Miskolcon. Betekintést engedünk a kulisszák mögé is: az
érdeklődők a Szentivánéji álom
nyílt próbáján képet kaphatnak
arról, hogyan készül egy tánc-

előadás, valamint beszélgethetnek az alkotókkal. Az előző
évek hagyományát folytatva a
Nagyszínházban Éder Vera fotós kiállítása látható a fesztivál ideje alatt, amely ismét új
arcát mutatja meg a Miskolci Balett tagjainak. A Horizont
Nemzetközi Kortárstánc Fesztivál előadásai után közönségtalálkozóra várják a nézőket,
így lehetőség nyílik személyesen találkozni és beszélgetni az
alkotókkal.
A szervezők nagy szeretettel várnak minden kedves nézőt és résztvevőt a Horizont
Fesztiválra, ahol a mai hazai
és nemzetközi táncélet kiemelkedő együttesei oszthatják meg munkáikat a miskolci
közönséggel és egymással! A
fesztiválról minden fontos információt megtalálnak az érdeklődők a rendezvény honlapján:
www.horizontfesztival.hu.
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Forduljon szakemberhez!
Az előírásoknak megfelelően minden hallásvizsgálatot
kizárólag audiológus (hallásgondozó) szakorvos és szakasszisztens végezhet egy ún. szakmai protokoll alapján.
Érdemes olyan halláscentrumot felkeresni, ahol minél
több gyártó által forgalmazott készülék elérhető, adott a
próbahordás, a garancia lehetősége, és – a jogszabályok
betartásával – részletﬁzetés is biztosított, több évtizedes
szakmai tapasztalat mellett. Az Acusticus Halláscentrumban mindez egy helyen elérhető: klinikai szakorvosokkal
várjuk ingyenes hallásvizsgálatra, számos gyártó legmodernebb, minden igényt kielégítő készülékeivel, próbahordási,
ﬁzetéskönnyítési lehetőséggel, utógondozás, folyamatos
féláras elemellátás, szakmai konzultáció, szerviz biztosításával azokat, akik úgy érzik, szeretnék a legtisztábban érteni
a hangokat.

KIRÁLY DISZKONT
...a megbízható forrás!
PEPSI
többféle

PRIVÁT tégla
margarin 60%

1 liter Pet

NAPRAFORGÓ
étolaj Privát

139

250 g, 556 Ft/kg

Ft

1 liter

PRIVÁT füstölt,
csípős kolbász

349 Ft
/liter

- ingyenes hallásvizsgálat
- szakorvosi tanácsadás
- 21. századi hallókészülékek
TB-támogatott hallókészülékek - 8 márka széles választéka
Akinek hallókészülék viselése indokolt, jogosult társada- - megfelelő beszédértés zajos
lombiztosítási támogatást igénybe venni, amelynek mértékörnyezetben is

1199 Ft
/kg

199 Ft
/liter

CSIRKEMELLFILÉ

BRAVOS őrölt
vákuumos
kávé

379

BORSODI dobozos
sör világos, Mester
0,5 l, 458 Ft/l

két, a ﬁzetendő térítési díjat a Nemzeti Egészségbiztosítási
Alapkezelő (NEAK) határozza meg, attól eltérni nem lehet.
Kivétel ez alól a NEAK által nem támogatott, teljes áron
kapható hallókészülék.

Ft

250 g,
1.516 Ft /kg

229

1299 Ft
/kg

Kelet-Magyarország
legnagyobb halláscentruma

Akció időtartama: 2019. március 20-tól március 31-ig érvényes!

TORTARENDELÉST FELVESZÜNK!

Friss cukrászsüteményekkel várjuk kedves vásárlóinkat!

Apró
Ház eladás

Sajópetri, Szabadság utcában felújítandó, kétgenerációs, vegyes falazatú, 80+50 nm-es, 2 db ház eladó egy
telken (1 635 nm). Víz, gáz, szennyvíz
a kisebbik házban van. Ár: 4,99 M Ft.
Tel: +3670/701-2271.
Miskolc, Győri kapui Dobó utcán 679
m2 területen 60 m2, összkomfortos,
tégla falazatú, cseréptetős családi ház
melléképületekkel eladó. Ár: 12 M Ft.
Tel.: 0670/445-3806.

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

Lakáseladás

Kazincbarcika,
Egressy tér 2.
(Mozi mellett)
06-70/315-34-86

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

ĐƋ Videós ingatlan közvetítés
(2% közvetítési díj)
ĐƋ Adás-vételi szerződés
készítése
ĐƋ Teljeskörű CSOK és
hitelügyintézés
ĐƋ Devizahiteleseknek
tanácsadás

Eladó Miskolc belvárosában, Soltész
N. K. u., 77 m2-es, gázos 2. emeleti lakás, 2 emeletes épületben. Belsőudvaros, pihenőkertes társasházi lakás. Gépészetileg teljesen felújított, ablakok cserélve műanyag nyílászárókra. Nappali + étkező + konyha egyben, 3 szoba, előszoba, fürdőszoba, külön wc. Ár: 14,99M Ft. Érd.:
06-20/980-6678.

Egressy úton
3 szobás, extrán felújított,
átalakított, nappalis lakás
teljes bútorzattal eladó!
Tel.: 06-70/315-34-86
Vadna-parkban
tóhoz közeli építési telek eladó!
Tel.: 06-70/315-34-86
Pollack M. úton
6. emeleti 2 szobás,
nagy erkélyes lakás eladó.
Tel.: 06-70/315-34-86
Kazincbarcikán, Pollack M. úton 2
szobás, nagy erkélyes, felújított lakás
eladó. Érd.: 06-20/549-3900.

517203

Kazincbarcikán, a Tardonai úton 63
m2-es, 2 szoba+nappalis ház eladó.
Érd.: 06-70/368-6535.
Múcsonyban családi ház, frekventált
helyen, nyugodt környezetben eladó.
Érd.: 06-20/917-1973.
Szilvásváradon 1906 m2-es telken
álló, 3 szobás, összkomfortos, felújítandó, tornácos lakóház eladó. Barcikai
bérházi lakást beszámítunk. Iár: 13,5M
Ft. Tel.: 06-70/380-9987.
Mátyás király utcában Miskolc közkedvelt részén, a belváros közelében
eladó egy 550 nm-es telken déli fekvésű, jó állapotú, egy nappali + 4 szobás igényes családi ház. Ár: 36 M Ft.
Tel: 30/535-7946.
Miskolc Görömböly csendes utcában
847 m2-es telken 149 m2-es, 3 szobás, 2 generációnak alkalmas téglaszilikát építésű, cseréptetős családi
ház eladó. Ár: 26,9 M Ft Tel.: 30/2272273.
Hernádnémetiben nagyon jó helyen
1099 m2 telken 5 szobás, 2 szintes, 2
generációnak is alkalmas családi ház
garázzsal, gondozott kerttel eladó. Kétszobás miskolci lakást jó helyen beszámítunk. Ár: 12,5 M Ft. Tel.: 30/2272273.
Miskolc, Feszty Á úton 2 szintes,
4 szoba+nappalis, 200 m2 családi ház 1300 m2 telken eladó. Ár 25
M+a szomszéd építési telek 694 m2,
összközműves, 8,88 M Ft. Tel.: 30/2272273.

517140

Kazincbarcika, Mátyás király út 49/A.

Kazincbarcikán, Alsóvárosi körúton 2
szobás, felújított lakás, dupla garázzsal
eladó. Iár: 15,6M Ft. Tel.: 06-30/4928349.
Kazincbarcikán, Derkovits téren 2
szobás, lomkamrás, erkélyes, magasföldszinti lakás eladó. Tel.: 06-70/2707565.
Kazincbarcikán, Alsóvárosi körúton 67
m2-es, kertes, felújításra szoruló lakás
eladó. Ár: 11M Ft. Érd.: 06-20/3483662.
Kazincbarcika, Építők útján, 3. emeleten, 3 szobás lakás eladó. A lakás
konvektoros, átlagos állapotú. Csendes,
tiszta, zárt lépcsőház. Érd.: 06-20/2623690.

Miskolc Petneházy bérházaknál, Park
utcán 36 m2-es, egyszobás, igényesen
felújított, I. emeleti lakás eladó. Ár: 11,6
M Ft. Tel.: 70/3383-936.
Miskolc, Avason a II-es ütemben, 2+1
félszobás, 63 nm-es, jó állapotú, erkélyes panellakás eladó! Ár: 10,9 M Ft.
Tel: 0670-428-3680.
Miskolcon az Aulich Prestige lakópark felett Leszih utcán 55 m2-es,
luxus színvonalon felújított lakás klímával, igényes gépesített konyhával
és új bútorzattal együtt eladó. Ár:15,3
M Ft. Tel.: 70/3383-936.

www.acusticus.hu, info@acusticus.hu

Miskolc belvárosban Corvin utcán
panelprogramban felújított, 55 m2-es,
10. emeleti lakás jó lakóközösségben,
tulajdonostól eladó. Irányár: 13,5 M Ft.
Tel.: 0620/519-8287.
Selyemréten 38 m2, gázos garzon,
földszintes eladó. Irányár: 9,5 M Ft.
Tel.: 30/463-4001.
Miskolcon, a Mátyás király utcában
eladó egy 55 nm-es, második emeleti, kétszobás, erkélyes, felújított állapotú lakás négyemeletes házban. Irányár:
14,69 M Ft. Érd.: 30/535-7946.
Garázs

Patak u. 5. számú ház alatti fűtött
garázs eladó. Érd.: 06-20/497-8097.
Föld, kert

A kórházhoz 10 percre, 932 m2 zárt
kert eladó. Villany, fúrt kút, faház, pince, gyümölcs, szőlő van. Ár megegyezés szerint. Tel.: 06-20/386-3344.

516834

(716 Ft/kg)
(5.745 Ft/l)
(95 Ft/l)
(396 Ft/l)

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

és szakorvosi tanácsadás Egerben

Eger, Dobó tér 2.
Bejelentkezés: 06/36 792-978

Ft

LASKODI 4 tojásos száraztészta 250 g 179 Ft
HUBERTUS 0,2 l
1149 Ft
MÁRKA üdítő 2 l többféle
189 Ft
GO energiaital 250 ml
99 Ft

Ingyenes hallásszűrés

Erdőt legelőt zártkertet vásárolok. Tel.:
06-70/555-1262.
Kazincbarcikán, az Izbonyó dűlőben
egy 250 nöl zártkert eladó. A telken
LAKHATÓ ház van pincével, vezetékes
vízzel, villannyal. Termő gyümölcsfák,
szőlő, málna, szamóca van. Továbbá eladó egy originált csomagolású
80x80 cm-es ZUHANYZÓTÁLCA. Érd.:
06-30/480-7998.
Autó vétel

Sérült, totálkáros, hiányos vagy hibás
gépjárművek vétele, 2005-ös évjárattól. Tel.: 06-70/942-4481, 06-70/5754112.
Növény

Vadnán szemes kukorica eladó.
5500Ft/q. Tel.: 06-70/451-4326.
Eladó búza, kukorica, kockabálás
rétiszéna, lucerna. Érd.: 06-48/403533, 06-20/917-1973.

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

Rostás Szabolcs
Médiareferens
Szuperinfó Média Kft.
3700 Kazincbarcika, Egressy Béni út 22.
0620/238-52-88
szabolcs.rostas@szuperinfo.hu

KAZINCBARCIKA

Megjelenik: Kazincbarcika, Sajószentpéter és Edelény környékén minden pénteken
Kiadó: Szuperinfó Média Kft. Ügyvezető igazgató: Fodor István B.-A.-Z. megyei vezető, főszerkesztő: Honfi Gábor
B.-A.-Z. megyei irodavezető: Kovács Katalin Felelős szerkesztő: Rostás Szabolcs; szabolcs.rostas@szuperinfo.hu
Tördelés: Budai Éva Szerkesztőség, hirdetésfelvétel: 3700 Kazincbarcika, Egressy u. 22.
Tel.: 48/512-039, Tel/fax: 48/512-038 E-mail: barcika@szuperinfo.hu www.szuperinfo.hu
Sokszorosító szerv: Inform Média Lapkiadó Kft. 4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 11. Tel.: 52/526-626, fax: 52/526-615
Nyomdavezető: Dubóczki Tibor Terjeszti: Szuperinfó Média Kft. Sokszorosítás ideje: csütörtök
Eng. szám: 163/1426/2011 Megrendelési szám: 2019/12.
A Kiadó az elfogadott megrendelés alapján átadott hirdetések tartalmáért, azok valódiságáért, harmadik
személyeknek okozott jogsérelemért felelősséget nem vállal, nem köteles olyan tényeket, vagy körülményeket
keresni, melyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak, az ezzel kapcsolatos jogvitákból keletkező
következményeket és hátrányokat a Megrendelőre hárítja.

MTI

HÍRFELHASZNÁLÓ
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NAV-közlemény: Elkészültek az adóbevallási tervezetek
■ A Nemzeti Adó- és

Vámhivatal (NAV) elkészült az szjabevallási tervezetekkel, így idén a tavalyihoz képest csaknem
ötszázezerrel többen,
azaz már 5,6 millióan
kaphatnak segítséget
az adóbevalláshoz.
A tervezetek az egyéni vállalkozóknak, őstermelőknek,
áfás magánszemélyeknek támpontként szolgálnak a bevallás
beadásához.

Diót vásárolok héjasan és pucoltan.
Tel.: 06-70/583-7776.
Régiség, ékszer

Eg y é b e l a d á s

Kos - A héten több feladat is a
nyakába szakad, mint amennyivel
képes megküzdeni. Azért történt
ez, mert a családja is az Ön nyakába
varrt bizonyos feladatokat. Nem
csoda, ha túlterheltnek érzi magát, hiszen nemcsak a saját gondjait kell megoldania, hanem
még másokat is. Viszont ennek köszönhetően
egy életre megtanulja a leckét, méghozzá azt,
hogy néha nemet kell mondania.
Bika - Hajlamos lehet a héten
megcserélni a sorrendet és előbb
pihenni, lazítani, csak azután dolgozni vagy legalábbis elvégezni a
kötelező feladatait. Minél jobban
halogatja őket, annál több kellemetlenség fogja
érni, éppen ezért vegyen erőt magán és állítson
fontossági sorrendet. Viszont örülhet, mert a
sors megkönnyíti helyzetét és gördülékeny,
eredményes hét vár Önre.
Ikrek - Bizonyos nem várt
események arra késztethetik,
hogy változtasson a véleményén
vagy pedig a tervein. Ezt ne rossz
szájízzel tegye, hanem gondoljon
arra, hogy talán tényleg szükségszerű. Továbbá
rengeteg elintéznivaló ügye lesz a héten, nem
árt, ha listát készít a teendőiről, mert egyiket
sem lenne szerencsés elfelejtenie. De még az
is lehet, hogy nem várt segítség érkezik!
Rák - Vegye észre, hogy szerettei
távolságtartók Önnel, méghozzá
Ön miatt, mert újabban annyira
érzékeny, hogy minden megjegyzést
véresen komolyan vesz, nem lehet
Önnel viccelődni, az igazat sem lehet megmondani Önnek, mert rosszul viseli az őszinteséget.
Ha nem változtat ezen, egyesekkel megromolhat a kapcsolata. Nézzen kicsit magába és meg
fogja találni az okát annak, miért vált ilyenné.

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

HŰTŐGÉPSZERVÍZ

06-30/478-5378

Költöztetést vállalok. Elszállítom
lim-lomját. Akár hétvégén is. Hívjon
bátran! Tel.: 06-70/327-4629.
Aszfaltozást, zúzalékolást vállalok, utak, járdák, autóbeállók stb.
Ugyanitt mindenféle kőművesmunkát A-Z-ig. Tel.: 06-70/397-5148.
PALATETŐ bontásnélküli felújítása színes, mintás, bitumenes zsindellyel. Ingyenes árajánlat készítés.
Akció -10%. Tel.: 06-30/229-2206,
www.palatetofelujitasjavitas.hu

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

Tetőfelújítás cserepeslemezzel,
palatetők zsindelyezése, ereszcsatorna csere, kémény felújítás. Tel.:
06-20/911-1717.

Szolgáltatást kínál

Fűnyírást, fűkaszálást,
bozótirtást, fakivágást
vállalok!
Minőségi munka, reális áron!

N HOROSZKÓP 13. HÉT

Víz-, fűtésszerelést,
burkolást
Érd.:

Tűzifa

Tel.: 06-70/703-7460

nem szereplő adatokkal kell kiegészíteniük bevallási tervezetüket. Az ő esetükben továbbra
is önállóan kell benyújtani a bevallást, hiszen a számukra készített tervezetek nem válnak
automatikusan bevallássá, de
segítségül szolgálnak a bevallás elkészítéséhez.
Akinek nincs ügyfélkapuja,
március 18-án éjfélig kérhették a tervezet postázását. Az
április 30-ig postázott küldemény a tervezetek mellett egy üres 1+1 százalékos
rendelkezőnyilatkozatot és válaszborítékot is tartalmaz.

Cserepes lemeztetők készítése bontás nélkül a palára is. Palatetők átfedése bitumenes zsindellyel. Lapostetők
víz-szigetelése. Csatornázás. Kéményrakás. Ingyen árajánlat! 15% kedvezmény! www.lackoteto.5mp.eu Tel.:
06-70/591-9739.

(2019. március 25-től március 31-ig)

Oroszlán - Rendet kellene tennie
magában. Addig nem is érdemes
komolyabb döntéseket hoznia,
mert nem lát tisztán. Van néhány
dolog, amit át kellene értékelnie.
De akármilyen problémája is legyen megnyugodhat, mert képes megoldást találni rá,
még akkor is, ha a hét első felében ezt aligha
tudja elhinni. Saját magában fog kellemesen
csalódni.
Szűz - Tökéletes ez a hét arra,
ha fel szeretné újítani a lakását
vagy legalábbis kicsinosítaná, mert
könnyen, akadálymentesen tehetné
meg. Ugyanakkor a csillagok váratlan fordulatot idézhetnek elő az életében és
találkozhat valakivel a múltjából, aki egészen
felkavarja. Hogy miként alakul a kapcsolatuk,
az főként Öntől függ, de jobb, ha nem egy nap
alatt akar döntést hozni.
Mérleg - Ha eddig tartósan beteg
volt, akkor fellélegezhet, ugyanis
a héten rohamosan javulni kezd
az állapota. Testi és lelki szinten
egyaránt megerősödik és valósággal újjászületik. Ez pedig arra fogja késztetni,
hogy élete többi részét is helyrehozza, megújítsa, és természetesen a kapcsolataival
fogja kezdeni. Fontos, hogy legyen türelmes és
elnéző a környezetével!
Skorpió - Ha valakinek megígért valamit, akkor azt tartsa is,
máskülönben ne lepődjön meg
azon, ha elfordul magától az illető.
Így is fennáll annak az esélye, hogy
már van valaki a környezetében, aki neheztel
Önre, de Önnek fel sem tűnik, mert úgy érzi,
nem okozott kellemetlenséget. Érdemes lenne
tisztáznia ezt a kérdést. Vegye elő diplomatikus énjét!

Állást kínál

rövid határidővel vállalok!

517206

Fatüzelésű lemezkazán, TERMOTÉKA
20 gázkazán+átfolyásos vízmelegítő,
lemezradiátorok, 200 mm-es acélcső
kémény, 2 és 1 személyes fotelágyak,
elektromos húsdaráló, kenyérsütő, mikró, dohányzóasztal, matrac, elektromos
fűnyíró+hosszabító, szétnyitható konyhaasztal. Tel.: 06-20/450-3339.
4 db 205x55 R16 gumi alufelnire szerelve eladó. Tel.: 06-30/232-7575.
Alig használt mézéger színű 3,3 m-es
KONYHABÚTOR költözés miatt féláron
eladó (95E Ft). Érd.: 06-70/944-6244.
Eladó 4x100 osztókörű 15 colos, szinte új alufelni 195/65/15 MICHELIN gyári
gumival. 4 db. Tel.: 06-30/547-5474.

HULLADÉKVASÁT, személy-és teherautóját, rossz akkumulátorát megvásárolnám. Házhoz megyek. Tel.:
06-30/875-2323.
Egész évben készpénzért vásárolok:
fényképezőgépet, fotóobjektívet, fotós
kiegészítőt, diavetítőt, diafilmet. Tel.:
06-20/547-7153.
Dunnát, párnát, komplett hagyatékot
veszek. Hívásra házhoz megyek. Tel.:
06-30/462-0569.
Személyautókat és vashulladékot
vásárolok. Tel.: 06-70/555-1262.
Gyűjtő keres! Régi matchboxokat, játékokat, távirányítós autókat, lemezjátékokat és autókat, pedálos moszkvicsot.
Érd.: 06-70/418-2086.

az ügyfélkapuval rendelkezők akár okostelefonon vagy
tableten is megtekinthetik, és
ha szükséges, ezeken az eszközökön szerkeszthetik is az
szja-bevallást.
Aki egyetért a dokumentum
adataival, annak nem kell tennie semmit, május 20-án a tervezet a kiajánlott adatokkal hivatalos szja-bevallássá válik.
Az egyéni vállalkozóknak, a
mezőgazdasági őstermelőknek, és az áfafizetésre kötelezetteknek a tevékenységükből
származó jövedelmi, illetve az
adóhivatali nyilvántartásokban

Nyilas - Érzi, hogy hamarosan
jelentős változások mennek végbe
az életébe, és már alig várja őket.
Életének egy fejezete lezárul, míg
egy másik most kezdődik el. Ugyanakkor egy kicsit tart a jövőtől, és már előre
aggódik az egyes várható problémák miatt,
de ráér majd akkor, amikor ott fog tartani. Inkább törődjön kicsit többet a testi és lelki
egészségével.
Bak - Nehéz döntéseket kell
meghoznia a héten, amik jelentős
mértékben befolyásolhatják a
jövőjét. Éppen ezért semmit se
kapkodjon el. Érdemes lenne meghallgatnia azok tanácsát, akikben megbízik,
mert értékes tanácsokat kaphatna tőlük.
Viszont érdemes felkészülnie arra, hogy a
napokban több alkalommal is hajba kaphat a
környezetével.
Vízöntő - Mostanában rengeteg
stressz éri és nemigen tudja feldolgozni, amiatt hajlamos lehet a
környezetén levezetni a feszültséget.
Jót tenne Önnek a kikapcsolódás, ha
elutazna pár napra vagy legalább a hétvégére.
Minimum vegyen részt olyan programokon,
amiken teljesen kikapcsol és nyugalomra lel.
Ne zárkózzon be, hogy otthon fortyogjon vagy
idegeskedjen.
Halak - Legyen kicsit megfontoltabb a napokban. Hajlamos lehet
arra, hogy hirtelen döntéseket
hozzon. Márpedig a napokban sok
múlik a döntésein. Lehetősége
adódhat arra, hogy utazzon vagy megvalósítsa egy régi vágyát. De akár a jövőjének
alapjait is lefektetheti. Ha pedig nem biztos
a saját döntésében, kérje ki a bizalmasa
véleményét.

A Hauff-technik Hungária Kft
duguláselhárításban jártas munkatársat keres kazincbarcikai munkahelyre! Tel.: 06-30/260-3770.
Sajószentpéteren hamarosan nyíló vendéglátóipari egységbe cukrászt keresünk, kiemelt bérezéssel. Fényképes önéletrajzokat a
macaroncukraszda@gmail.com címre várjuk. Érdeklődni a +36-30/4089047 számon lehet. Novient Kft.
Keresek olyan nyugdíjban lévő E
kategóriás gépkocsivezetőket, akik
érvényes GKI igazolvánnyal rendelkeznek, akár 1-2 hét munkára is
jelentkezhetnek. Érd.: 06-30/9314929. Fekete László, Ózd.
Csőszerelő, segédmunkás munkatársakat keresünk Budapesti munkavégzésre. Szállás, utazás biztosított. Bér, megállapodás szerint. Tel.:
06-20/842-0177. SL-Gépész Kft.
Székesfehérvári ruhaválogató üzembe
egy műszakos munkarendben betanított munkásokat keresünk! A munkaidő H-P-ig 8-17 óráig tart! Szállást biztosítunk! Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a textradekft@gmail.com címen
lehet. (Textrade Kft.)
Csatlakozz a csapatunkhoz! Nyugatmagyarországi (Győr, Mosonmagyaróvár és Sopron környéki) autóipari és fémipari nagyvállalatok állásajánlataiból válogathatsz (betanított,
lakatos, targoncás, CNC-s, hegesztő, stb.), ahol kiemelt bérezést, ingyenes szállást, utazást, valamint bérelőleget és hosszú távú munkát biztosítunk. Érdeklődni 8-20 óráig a
06-70/639-9920 telefonszámon.
-JOBmotive Kft.Gyere és dolgozz Velünk! Autóipari multi keres betanított munkakörbe, biztonsági öv összeszerelő kollégákat sopronkövesdi gyárába, 3
műszakos munkarendbe. A szállás
és a bejárás megoldott. Kiemelkedő bér mellett, 13. havi fizetést, prémiumot, cafeteria-t, bérelőleget is
biztosítunk. Érd.: 06-70/600-9021.
-JOBmotive Kft.Mobiltelefonok adása-vétele, tartozékok forgalmazása minden típushoz!
Miskolcon a FÉG alkatrészeket forgalmazó Gáz-Depó Kft-ben a Vörösmarty
u. 130-as szám alatt! Sz-P: 8-16-ig.
Tel: +36 20 444-4914.

Kazincbarcika

HŰTŐGÉP SZERELŐT
FELVESZÜNK!
Dojcsák László • 06-30/399-6599

Győri fémipari partnerünkhöz keresünk betanított munkás, géplakatos, CNC-gépkezelő, autószerelő,
villanyszerelő munkakörbe dolgozókat. Amit biztosítunk: versenyképes fizetés, cafeteria, szállás, munkába járás, hazautazási támogatás,
bérelőleg. Tel.: 06-70/415-9021.
-JOBmotive Kft.Boczkó&Boczkó Kft. munkájára igényes munkavállalókat keres, ajkai,
pétfürdői telephelyére bádogos előkészítő munkák műhelyben történő
munkavégzésére, valamint hőszigetelési és fémlemezburkolási munkák
építkezéseken történő munkavégzésére. Pályakezdők jelentkezését
is várjuk. Iskolai előképzettség nem
szükséges. Érdeklődni +36-30/7926377 telefonszámon 8-16 óráig lehet,
illetve a fényképes önéletrajzokat az
iroda@boczko.hu e–mail címre kérnénk megküldeni.
Vegyes

KULTÚR KUCKÓ - Szemere Bertalan tér 11. Teljes körű szerencsejáték fogadás. Lottózónkban lehetséges mindenféle szerencsejáték fogadása. ÁLLANDÓ AKCIÓK. TÁTRA TEA
és EGRI JUHÁSZ TESTVÉREK borászatának helyi képviselete. 8 tojásos tészták, legolcsóbb sörök, borok,
édességek. Nyitva tartás: H-P: 7:0019:00, Szo.: 7:00-18:00, V.: 8:0018:00. Nézzen be hozzánk!

Minden héten

online is
megtekintheti
újságunkat!

www.szuperinfo.hu

Kazincbarcika
Szuperinfó

517198

Becsüs magas áron vásárol képcsarnoki festményeket, Herendi porcelánt, bányászlámpát, benzin biztonsági lámpát, bányász fokosokat,
felhúzós karórát-zsebórát és teljes
hagyatékot. Tel.: 06-20/247-1538.

Eg y é b k e r e s é s

vállalkozóknak is készült 2018ról szóló adóbevallási tervezet,
ami több, mint háromszázötvenezer vállalkozónak könnyíti
meg a bevallás elkészítését.
A NAV a beérkezett kifizetői,
munkáltatói adatok alapján tehát minden adózónak, akiről
adattal rendelkezik, segít az
adóbevallásban. Ugyancsak
újdonság, hogy a bevallás és
az adó megfizetésének határideje egységesen, valamennyi
adózónak május 20.
A NAV honlapjáról már most
elérhetők a tervezetek. Az
eSZJA programon keresztül

517137

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

Az utóbbi években a személyi jövedelemadóztatás rendszere jelentősen átalakult.
Ennek elsősorban az volt a
célja, hogy a magánemberek a legegyszerűbben, minimális időráfordítással készíthessék el szja-bevallásukat.
A rendszerrel kapcsolatban
a digitalizáció térhódítása is
megmutatkozik, hiszen csaknem 3,8 millióan rendelkeznek
már ügyfélkapuval.
A kezdeti sikerek megalapozták a rendszer továbbfejlesztését, évről évre bővült az érintettek köre. Idén már az egyéni
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Az Észak-Magyarországban olvashatták

Vegyész RC: Bemelegedés után győzelem
■ Kazincbarcika – A Vegyész rangadót nyert, és
ezzel Extraliga alapszakaszgyőztes lett.

A férfi röplabda Extraliga 4.
fordulójára kiírt meccsen,
vasárnap kora este a Pénzügyőr SE gárdáját fogadta
a Vegyész RC Kazincbarcika
csapata. A két fél ebben az
évadban ezen napig öt mecscset játszott egymás ellen, és
ezek közül a másodikon, azaz
NB I. A-csoportjában november 24-én lejátszott bajnokin
nyertek utoljára a barcikaiak
(akkor idegenben, 3:1-re). Az
ezt követő két Magyar Kupa
elődöntő és a februári extraligás meccs, amelyet Budapesten játszottak, a fővárosi
csapat győzelmével zárult. A
mostani presztízs meccs tétje
az volt, hogy a VRCK-nak sikerül-e megtartania listavezető
pozícióját, vagy pedig az őket
üldöző Pénzügyőr előzni tud.

Jobb sáncmunkával

Két jó Paez nyitás után egyenlített a Pénzügyőr majd nem
sokkal később Szabó D. is ütött
akkorát, mint előtte Rása (4–4).
Aztán centerhelyen mutatkozott különbség a két csapat
között (4–7), és ennek a ledolgozása eltartott egy ideig, Németh Sz. nyitásával érték utol
a vendégeket (11–11) a kék-sárgák. Mivel ezután két finánc
pont született, hazai időkérés

szakította meg a játékot, de
mert a barcikai sáncmunka
nem volt tökéletes, majd egy
fogadóhiba is becsúszott, újra Kardos edző kért szünetet
(13–17). Amikor14–18-at követően két hazai pont jött, akkor
Jókay edző szakíttatta meg a
játékot, és 19-nél előbb beérte ellenfelét a Vegyész, majd
Paez sokadik jó nyitásával a
vezetést is átvette. A vendégek részéről a reakció időkérés volt, majd az újabb hazai

mivel a vendégek nem voltak
megfelelő fordulatszámon, hamar kikérte első idejét Jókay
edző (7–3). Mivel Szabó D. és
az antenna közreműködésével
tovább nőtt a különbség, jött
az újabb vendég pauza (9–3).
Aztán csereként ismét Szalai.
De feltámadás ezúttal nem érkezett vele, a Vegyész biztosan haladt a játszmagyőzelem
felé (13–5). Amikor pedig volt
egy kis megtorpanás Kardos
edző szünetet kezdeményezett (17–11), a visszatérés után
pedig Szabó D. meg a hazai
sánc visszaállította a rendet
(19–12). A végjátékban Paez
remek megmozdulása után az
első játszma labdát hozta a pályaválasztó (25–17).

a szünetet (18–17), ami után
Szabó D. ütése került feljegyzésre, aztán pedig egy lábbal
mentett labdája, amiből pontot gyártott a hazai gárda (20–
18). A játszma hajrájában jött
az újabb fordulat (21–22), és
hazai időzés. Majd hálóba vágott nyitások, egy a Pénzügyőr által vitatott hazai pont, egy
optimális VRCK sánc és Szalai
hálóba esése, ami újabb hazai
szettsikerre módosította az állást (25–23).

A cipőipar is használja

„lágy habokat” pedig variáns és prepolimer gyártására használják, a cég erre a célra tervezi értékesíteni.
Az észak-borsodi vegyipari
óriás életében mindenképpen
fontos beruházás a mostani,
hiszen a Világgazdaság tavaly
novemberi cikke szerint a BC
2017-es 1,7 milliárd eurós teljes árbevételéből 545 millió
keletkezett az MDI eladásából, és a terméket túlnyomórészt külföldön értékesíti.
TÁ

pont után Szalai jött be csereként. Ő is kellett hozzá, hogy
egyenlő legyen az állás (21–
21). Az izgalmas végjátékban
22–23 után Blázsovics is lehetőséget kapott, de a hazaiak szélső ütéseit kétszer is
blokkolta a vendég sánc, így Változatos
a fővárosiak nyerték az első A harmadik menet elején 1–2
után lett 4–2, és megint egy
játszmát(22–25).
korai vendég időzés következett. Használt, mert előbb 5–5A második
A második szettet jobban re módosult az állás, majd 6–7
kezdte a Barcika (5–2), és állt az eredményjelzőn. Aztán
egálnál két jó Németh Sz. nyiJEGYZŐKÖNYV:
tás következett (10–8), majd
Vegyész RC Kazincbarcika – Pénzügyőr SE 3:1 (-22, 17, 23, 16)
újabb egyenlítés. A változatos,
Kazincbarcika, 650 néző. V.: Adler, Szabó P. (Bodrogi, Rácz).
izgalmas csata közepette 13–
Vegyész RC Kazincbarcika: Páez 8, Juhász P. 4, Szabó D. 25, Milev 7, Németh Sz.
11-nél kérte ki második idejét a
13, Macko 5. Csere: Vitko (liberó), Blázsovics. Vezetőedző: Marek Kardos.
Pénzügyőr SE: Magyar 1, Kovács Z. 24, Kiss D. 5, Vitiuk 2, Flachner 7, Rása 8. fővárosiak szakvezetője, majd
Csere: Bán (liberó), Szalai 7, Bokor. Vezetőedző: Jókay Zoltán.
15–12 után a Pénzügyőr újra
Marek Kardos: – Csapatkapitányunk, Szabó D. ma remek napot fogott ki, igazi egálra jött fel. Aztán amikor a
vezér volt, és a csapattársai is beálltak mögé. Nem játszottunk jól, de blokkVRCK hozott össze zsinórban
ban és védekezésben extrát hoztunk, ennek köszönhetően nyeretünk. Nem
három egységet, más eszköz
vagyunk még play-off formában, de dolgozunk azon, hogy ezt elérjük.
Jókay Zoltán: – Megreformáltuk ma a röplabdát, mert gyakorlatilag négyes ütő nem lévén, a vendégek csenélkül játszottuk végig a mérkőzést. Annak ellenére, hogy ma nem jött össze réltek, Vitiuk jött vissza. Azsiker, láttam pozitívumokat, azt, hogy elindultunk a helyes úton.
tán Kardos edző választotta

A legmagasabb építmény
■ Fontos alapanyagot
fog gyártani a vegyipari cég új berendezése.

Kazincbarcika. A BorsodChem
(BC) legmagasabb, összesen
hatvan méter magas építménye fog összeállni abból a két
készülékből, melyekkel kicsivel több, mint egy hónapja
halad át az egész megyén
egy túlméretes szerelvény
– árulták el érdeklődésünkre a cég kommunikációs
munkatársai.
„A berendezések szállítására
korábban fuvartendert szerveztünk, melyen a Bau-Trans
Kft.-t szerepelt legjobban.
Ők végezték tervezést és az

engedélyek beszerzését is, de
természetesen napi kapcsolatban voltunk, hogy a szállítás zökkenőmentes legyen.”
A két készüléket Belgiumból
még január 21-én hajóval „kelt
útra”, Budapesttől pedig a két
szerelvény közúton folytatta
az útját Kazincbarcikára.
Ahogyan arról korábban
beszámoltunk, Miskolcra a 3-as főúton érkeztek,
Szirmabesenyőn áthaladva
értek a 26-os főútra, majd
Sajószentpéteren áthaladva
érkeztek meg a BC-be.
Nem mindennapi intézkedések
- A borsodi szakaszon kilenc
körforgalmon kellett áthajtaniuk, több vasúti átjárót ideiglenesen feszültségmentesíteni
kellett. Az egész útvonalon

több közlekedési táblát szintén ideiglenesen el kellett
távolítani, csak a miskolci
szakaszon húszat – írta válaszában a BorsodChem.
Azt is elárulták mi célt szolgál majd a cég leendő legmagasabb építménye.
„A torony egy úgynevezett
kristályosító egységből és
egy ehhez tartozó puffer
tartályból áll, mindkettőt a
svájci Sulzer Chemtech Ltd.
tervezte. A készülékek paramétereit tekintve a következő méreteket kell elképzelni:
a kristályosító egység súlya
üresen 130 tonna, átmérője
3,6 méter, hossza 30 méter,
a puffer tartály súlya üresen
100 tonna, átmérője 3,6 méter, hossza 29 méter.

A kristályosító egység min.
50.000 tonna/év kapacitású
lesz, melyet a gyár az MDI izomerek szétválasztására fog
használni. Ezek alapján tiszta
MDI és az úgynevezett MI50
keletkezik.
A tiszta MDI-t pedig – és
innen az egész már sokkal kézzelfoghatóbb – főleg
a cipőipar használja, ezt a
BorsodChem főként Törökországba és Olaszországba
tervezi exportálni. Az MI50

Beletörődtek

Juhász P., Paez és Szabó D. jó
megmozdulásaival lett 6–2 a
negyedik játékrészben, ami
után Jókay edző szokásos korai időkérése következett, és
nem sokkal később ugyanez
volt ,,műsoron”, mert a lendületbe jött VRCK-t valahogy
fékezni akarták (10–3). 11–6nálegy gyönyörű labdamenet
után hazai pont született jó
sáncból, és még ettől is volt
feljebb, Németh Sz. révén
(16–9).
Aztán 16–11-nél barcikai szünidő köszöntött be, és mivel
szélső ütőben jobbnak tűnt a
pályaválasztó az előny nem olvadt (20–14). Lelkiekben már
jóval ellenfele fölött volt a Vegyész, és a Pénzügyőr játékosai is beletörődtek, hogy a
barcikai magas hőfok eléréséhez, az első, „bemelegítő”
játszmára is szükség volt (25–
16).
ÉM - BCS
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3/158±Y.52
2019. március 23. (szombat)
18:00 KKSE-Tiszavasvári SE
NB II. Férfi 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
Férfi 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.
születésnapja
alkalmából
nagyszabású koncertturnéra
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 napsütéses 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 esetén (4 fő fölött). Információ: Tourinform-Aggtelek, 48/503-000,
naturinform.anp@gmail.com
Helyszín: Jósvafő, Kúria Oktatóközpont és Lovasbázis.

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

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, Csillagszemű, Garfield 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. Férfi 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. Zeneszerzéssel is foglalkozik, több saját szerzeménye van. Sok hazai,
erdélyi és felvidéki fellépésén kívül, koncertezett már többször
Amerikában, Kanadában, Ausztráliában, Svédországban, Angliában, 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 világába. Többek
között megtekinthetők lesznek
az egyesület közel 40 méter hosszú digitális üzemű terepasztala,
valamint további terepasztalok is. A kiállításon 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 Zoltán: 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 13. (szombat)
17:30 Masha és a Medve Mesemusical

A gyerekek körében közismert és imádott animációs sorozat színpadi adaptációja sok-sok dallal, tánccal, humorral és látványos
díszletekkel.
Helyszín: Miskolc, Művészetek Háza, Rákóczi u. 5.
2019. április 17. (szerda)
18:00 Dr. Papp Lajos professzor előadása
Dr. Papp Lajos, a világhírű magyar szívsebész és tudós különleges
és különös elméleteivel már sokszor került az érdeklődés középpontjába. Most Miskolcra látogat, hogy megossza gondolatait az
érdeklődő közönséggel.
Helyszín: Miskolc, Tudomány és Technika Háza
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 technika,
8 sztárvendég/1 világsztár/2 retro házigazda dj/12 hostess, ajándékok és egy óriási leírhatatlan élmény a LEGENDÁS korosztálynak.
Helyszín: Miskolc, Generali Aréna.
2019. április 26-28-ig (péntektől vasárnapig)
8:00-18:00 Miskolc
Rallye 2019
Országos Rallye
Bajnokság 2019
2. futam
ORB, ORC, R2,
Historic

ÓRIÁSI VÁLASZTÉK, KEDVEZŐ ÁRAK!
Nálunk nem kell bejelentkezni,
bármikor jöhet 8.00–17.00 óra között!
3527 Miskolc, József Attila u. 51. Tel.: 46/413-756
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MEGÉRKEZTEK AZ ÚJ NYÁRI GUMIK!
GUMIDISZKONT ÁRUHÁZ

517774
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2019. március 22.

Kertész-Iparcikk
Szaküzlet

„BAK-KER”

3700 Kazincbarcika, Mátyás király utca 36.

– Választék és szakértelem
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VÍZ-FŰTÉSHIBAELHÁRÍTÁS
ÖNTÖZÉSTECHNIKA
KERTI MUNKÁK

Mospilan
virágzásban is
alkalmazható
rovarölő szer 4 g
795 Ft/db helyett

Ha új rendszert szeretne,
felújítaná, lecserélné
szerelvényeit, gépeit
bekötéssel, garanciával
(gáztűzhely is) vállalom!

629 Ft/db

20%

Minden kiskerti
kiszerelésű kedvezménnyel
zöldbab vetőmag vásárolható meg.

Chorus felszívódó
gombaölő szer, monília
és varasodás ellen 4,5 g
499 Ft/db helyett

VETŐMAGOK KIEMELT
KISKERESKEDELMI FORGALMAZÓJA,
HA ÖN TERMÉSBEN GONDOLKODIK...

Wuxal Super
univerzális
levéltrágya
1 liter
2.085 Ft/db helyett

399 Ft/db

MEZŐGAZDASÁGI
ÉS KERTÉSZ ÁRUHÁZ

Tel.: +36/20/41-55-878

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

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

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

- Gépi földmunka
- Beton
- Homok, sóder,
föld

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

516826

30/542-42-33

517197

06-49/312-251

www.fenyo-panzio.hu

516906

517141

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.

MEZŐKÖVESD GYÓGYFÜRDŐN
517200

kazincbarcikai
munkahelyre!

06-30/260-3770

telepítés, javítás, karbantartás

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

1685675

DUGULÁSELHÁRÍTÁSBAN
JÁRTAS
munkatársat
keres

Klíma Hőszivattyú

AUTÓMENTÉS
6 tonnáig
0-24 óráig

06-30/727-3540

517890

PUSKÁS JÁNOSNÉ

516952

Látogasson el webáruházainkba: www.kerteszaruhazak.hu t www.kerteszbarkacs.hu
A HAUFF-TECHNIK Hungária Kft.

HÍVJON!
REFERENCIA, BIZALOM,
MEGBÍZHATÓSÁG,
KORREKT ÁRAK, GARANCIA.

1.799 Ft/db

Az akció 2019. március 21-től március 27-ig tart!

ÁLLÁSLEHETŐSÉG!

Ha nincs ideje
kertjét, udvarát gondozni...
(fakivágás, metszés, parkosítás,
kerti tároló, kerítés,
járda építése, bontása)

517178

