Barcika 26. hét

Megoldjuk
RÁGCSÁLÓPROBLÉMÁJÁT!
Barcika Rovar Kft.

Csótány-,
ágyi poloska-,
hangyairtás,
GARANCIÁVAL!
HACCP rendszer



HAJDÚSZOBOSZLÓÉS KÖRNYÉKE
KAZINCBARCIKA

Sikeresen pályáztak

410138

Kockázatértékelés készítése

DARÁZSIRTÁS
2015.
július
XXIV/27. Tel.: 06-20/965-1612
2017.
június
30.,3.,XXVIII/26.

Irány a napfény. Persze nem mindenki kedvenc

elfoglaltsága a napfürdőzés. Amellett, hogy többnyire
jótékony hatással van szervezetünkre, vannak szabályok,
amiket érdemes betartani a természetes barnulás, és az
egészséges bőr érdekében.
Új mikrobuszt vásárolt a Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesülete, mely elengedhetetlen fejlesztés volt
a térségben fogyatékkal élők
számára./3. oldal

Múzeumok éjszakája

A környéken sem múlt el a Múzeumok éjszakája izgalmas tárlatok és sokszínű kulturális programok nélkül./5. oldal

99.000 Ft

MEZŐKÖVESD GYÓGYFÜRDŐN
06-49/312-251

www.fenyo-panzio.hu

3x5 méteres garázs
nyeregtetővel t

HÁZÉPÍTÉS

175.000 Ft

teljes körű kivitelezéssel,
CSOK felhasználással is!
Vállalunk továbbá szakipari
épületfelújítási munkálatokat:

t

3x5 méteres
színes garázs
billenő kapuval*

259.400 Ft

*17 színből választhat. Az akció érvényes 2017. augusztus 31-ig.
Az akció részleteiről érdeklődjön telefonon, vagy látogasson el honlapunkra.

www.bomstal.hu

•kőműves
•gipszkarton
munkák,
szerelés,
•festés,
•hideg-meleg
•hőszigetelés, burkolás!
410544

Áraink a szállítást, összeszerelést is tartalmazzák!
Megrendelés:
06-30/747-7376, 06-30/748-5923

Tel.: 06-30/584-85-88

06-20/669-7017

410138

SÍRKŐKÉSZÍTÉS
Urbánszki Roland & András
Múcsony, Kossuth út 246.
t Ajándék feliratozás
t Komplett sírkő-kivitelezés 2 héten
belül, raktáron lévő sírköveinkre
t Kiváló minőség, nagy választékban

kra
Minőségi munkán
!
nk
lu
lla
vá
garanciát
410133

3x5 méteres
garázs
horganyzott vázszerkezettel!

41033

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

www.facebook.com/gosserpizza

410142

Kutyakennel 3x2 m t

Kazincbarcika, Egressy út 52./A (A Szent Rafael Gyógyszertár fölött, a régi Gösser helyén)
Rendelésfelvétel:

Ingyenes helyszíni
felmérés

Tel.: 06-20/341-9152

410193

385251

Bomstal garázsok
140.000 Ft

21 000 Ft/ m3-től
Kalodás tűzifa 11 000 Ft/ m3-től
Telefon: 06-30/677-66 55

Gösser Pizzéria

Acélszerkezetes

CSAK

Szuhakálló futballpálya mellett

410147

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

379787

410150

Kazincbarcikán és vonzáskörzetében!
Kedvező árak, 20 km-es körzetben
díjmentes kiszállás.

KAZINCBARCIKA FATELEP

GÁZKÉSZÜLÉKEK JAVÍTÁSA,
KARBANTARTÁSA, SZERELÉSE
G A R A N C I Á VA L .
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Az élen jár a piacon a PARISAT

SÓDER
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Munkaszerződés, bejelentve, határozatlan ideig,
MI ÉVEKIG SZÁMÍTUNK RÁD!
Jászárokszálláson várunk
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BETANÍTOTT MUNKÁRA,

a felsoroltakon kívül fejlődési és előrelépési lehetőséggel,
azonnali kezdéssel.
Jelentkezni: 70/247-1246 vagy jaszsag@allasneked.hu
410396
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INFOBOX
PARISAT
Kazincbarcika, Építők útja 54.
Telefon: 06-48/512-448
E-mail: parisat@parisat.hu

409755

a szolgáltatási árak kialakításban is megőrizte
piacvezető pozícióját.
Boros Bálint azt mondja: mivel a szülőföldje ez a
vidék, tisztában van az itt élő emberek szokásaival, helyzetével. Az elmúlt évtizedek alatt a technika fejlődésével, a hálózat kiépítésével kinyílt a
világ az itt élők előtt. És meggyőződése, hogy a
falvak megtartó erejéhez is hozzájárulnak a tv,
internet és telefon szolgáltatások. Ma már nem
kell senkinek városba költözni azért, hogy a kiváló minőséget megkapja. Az internetes kábelhálózat nemcsak kikapcsolódásra, hanem távmunkára is alkalmas.
Az áraik kialakításánál mindig is szempont volt
az elmúlt húsz évben a piaci árak alatt történő
tartás. Viszont a dráguló műsordíjak és a vezetékadó meghatározói a csomagáraknak. Addig, amíg
kezdetben 25 százalékos profittal dolgoztak, ez
ma már csak 6 százalék. Azt vesszük észre, hogy
az emberek kötődnek egy-egy tematikus csatornához - mondja tapasztalatait Boros Bálint. - Nehezen nyitnak afelé, hogy ugyanaz a tartalom egy

Viberen és

Whatsapp-on is.

Nyilvántartási szám: NAIH-50968/2012.

410263

Sokan kérdezik tőlem, hogy miért csak most ünneplünk, hiszen már 2016-ban is állt az új épületmondja Boros Bálint a cég ügyvezető igazgatója.
Erre a válaszom az: most vált teljesen késszé a
beruházás, most került abba az állapotba, hogy
átvágjuk a szalagot.
A kórház alatt található impozáns épület nemcsak ügyfélszolgálat. Itt található az úgynevezett fejállomás, a szolgáltatás lelke, aminek a
teljes telepítésével, fejlesztésével az idén nyárra lettek készen. Boros Bálint arról beszélt: a cég
szellemisége, hogy minden területen értékeket
hozzanak létre, a szolgáltatás minősége és az
ügyfél kiszolgálás terén is. Ezért is volt fontos
számukra, hogy a fele- fele arányban pályázati
forrásból és önerőből készült beruházás olyan
komfortos legyen, hogy az oda betérők jól érezzék magukat.
A tv, internet és telefon szolgáltatás piacán nagy
verseny alakult ki az elmúlt időszakban. Az ügyfelek minőségi szolgáltatást várnak el úgy, hogy
a lehető legolcsóbban kapják meg azt. A PARISAT
mindig élen járt, élen jár mindkét szempont terén.
A versenytársakhoz képest a fejlesztésekben és

másik, olcsóbban beszerezhető csatornán akár
több mindent is adhat nekik.
Érdekességként említi még az ügyvezető azt,
hogy ma mindenki a digitalizációról beszél, és
közben az ügyfeleiknek több mint fele ragaszkodik az analóg televíziózáshoz. Az analóg tv adás
több helyet foglal el a hálózatban, így fontos az
arányok megtartása. Ezért is történt nemrégiben
a cégnél a csatorna átrendezés.
A PARISAT tulajdonosai számára fontos a társadalmi felelősségvállalás is. Közösségi szolgáltatóként mindig is jó kapcsolatot ápoltak a
települési önkormányzatokkal, hiszen a kezdetekben az önkormányzat biztosított számukra
helyiségeket a fejállomások letelepítésére. Ezért
az önkormányzatokat, gyermek intézményeket
ingyenes, kedvezményes szolgáltatásokkal támogatják. Lehetőségükhöz képest segítik a gyerekcsoportok működését, az önkormányzatok
kulturális programjait.

410137

■ A kazincbarcikai székhelyű
PARISAT jelenleg az ország 10 legnagyobb tv, internet és telefon szolgáltató cégei közé tartozik. Az idén ünneplik 26. születésnapjukat. Júliusban
egy ünnepséggel is felavatják a Kazincbarcika frekventált helyén található új központjukat.
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Szuper ügyek
RÚZS
Bizonyítvány
Egy vidékről Budapestre költözött ismerősöm aktív közösségi oldal használó. Nem az a típus, aki élete minden rezdülését
megosztja a portálon, hanem
az, akinek a hobbija iránti rajongás készteti nyilvánosságra. Az
unokáiról is posztol olykor. Máig legszebb emlékem az a kis videó, amikor Angliában élő csodaszép óvodás kislány csacsog
a konyhapultjukon ülve angolul
és magyarul. Néhány nappal ezelőtt bepillanthattunk egy újabb
családi eseménybe, a nagy unoka sikeres érettségijébe. Kiérződött az írásból, hogy nagy kő
esett le a szívükről, hogy véget
ért a folyamat, a gyerek megpróbáltatása. Pedig nem volt miért
annyira aggódni. A srác az 500
pontból 492-őt szerzett meg,
amire rendkívül büszkék.
A héten elballagott a keresztlányon, Lili az általános iskolából.
A szüleivel, a testvéremmel mi is
izgultunk a felvételik alatt, hogy
olyan jól sikerüljön az, hogy bebocsátást nyerjen abba a gimnáziumba, ahová vágyott. Az
ünnepségen már úgy lépdelt,
hogy másnap beiratkozhatott
oda. Büszkék voltunk rá, törölgettük a szemünket is bőszen.
Hiszen, mintha csak most lett
volna, hogy tartottam az ölemben a keresztvíz alatt. Néztük a
hulló csillagokat nyáron óvodásként, ahol azt kérte, mire hazaérünk legyen meg az a mese dvd,
amit elveszettnek hitt.
A nyolcadikosok búcsúztatása egyben évzáró is volt. Távozáskor megütötte a fülemet
egy apuka mondata, aki nagyon
mérges volt a kisfiára. Ilyen bizonyítvánnyal haza se gyere, vetette oda. Hogy mi volt abban a
dokumentumban olyan rossz,
nem jutott el hozzám, csak azt
láttam a kis srác lehajtott fejjel
bandukolt.
Aki gyereket nevel tudja: igen
szerencsés az, akinek a csemetéje állandóan jól teljesít. A hullámvölgyek velejárói az életnek,
ami sok fájdalmat képes okozni. A magam példáján ismerem
ezt, olykor csak a hitem segített át ezeken a pontokon. No
meg az a felismerés, fogadjam
el: ő nem én.
Nemrégiben egy tanulmányban
olvastam, hogy az iskolaév végén kiugróan megnő a gyerek
eltűnések száma. Sok diák nem
tud mit kezdeni a negatív helyzettel, nem lát más kiutat, mint
azt, hogy haza sem megy.
Az iskolaév vége tényleg minden
családban bizonyítványosztás.
Nemcsak a gyereké, hanem a
szülőé is. Kiderül rólunk az: csak
a sikerben vagyunk partner, vagy
a kudarcban is.
SZI – Maros Éva

Együtt a cukor ellen. Június 27-én tartották a cukor-

betegek világnapját. A nemzetközi akciónap a diabéteszre, erre
a súlyos és alattomos betegségre hívja fel a figyelmet, ami oly
szorosan kapcsolódik a mai városi életmódhoz. Pedig a betegség
kivédhető, ha figyelünk a kellő mozgásra és helyesen táplálkozunk!
Erre hívja fel a figyelmet a világnap!

Mire ügyeljünk bőrünk egészsége érdekében?

■ A nyár színe a barna.
Van, aki szoláriumban,
van aki krémekkel, és van,
aki barnító szalonokban
igyekszik elérni a kellő hatást. Legtöbben azonban
még mindig a Napban bíznak. Vajon joggal?

Állandóan halljuk, hogy a
napozás egészséges, a fény
feltölt energiával, eláraszt
élettel, de. És ez a de az, ami
a legtöbb embert foglalkoztatja, hiszen, hála ennek az
apró kötőszónak, a napozás kellemes szórakozásból sokak számára kiszámíthatatlan veszélyforrássá
vált. Tegyük hozzá, hogy a
Nap valóban egy megérinthetetlen akkumulátortöltő
az emberi test számára, ezt
számos kutatás igazolja. Főként a szem recehártyája által érzékelt fény az, amely a
kedélyállapot hormonjának

szabályozása révén erőteljesen javítja a hangulatot, és
feltölti az embert energiával.
Vannak azonban olyan tévhitek is a témában, ami miatt
valóban veszélyessé válhat
ez az amúgy kellemes és pihentető elfoglaltság.
Például az, hogy mindenkinek jót tesz a napozás. Ez
nagyban múlik a bőrünkön
is. Ha húsz fölötti a szeplők,
foltocskák, anyajegyek száma a testen, jobb árnyékban

maradni.
Emellett rendszeresen konzultáljon bőrgyógyásszal, ha
azt veszi észre, hogy valamelyik folt, pötty bármilyen változáson ment át. Különösen a
hát és a lábszár elváltozásaira
figyeljünk!
Az sem igaz, hogy minél
több időt töltünk a Napon,
annál barnábbak leszünk.
A küszöböt a napozás tízedik napján éri el a napozás
folyamata. Attól kezdve elég

csupán napi félórát napozni átlagosan, hogy megőrizzük a színünket anélkül,
hogy tönkretennénk a bőrünket. A bőr ugyanis hajlamos
öregedni a túlzott napozás
hatására.
Arra is érdemes figyelni,
hogy a víz nem biztosít védelmet a leégéstől! Az ultraviola sugárzás behatol a hullámok közé is, ezért a vízben
is kell tartani a leégéstől. És
van még egy aranyszabály,
amit a legrutinosabb napozóknak is érdemes betartaniuk: 11-től 14-ig ne menjünk
napra. Ez az időszak ugyanis
a legveszélyesebb a bőrünkre
nézve, és még a legjobb adottságokkal rendelkező napimádóknak sem tesz jót, ha ebben
az intervallumban hódolnak
a nyár egyik legnépszerűbb
kikapcsolódási formájának.
SZI - BM

Pályázatzárás zenével az Irinyiben

■ Lezárult az Irinyi János Református Szakgimnázium, Szakközépiskola és Diákotthon
Zenei Tehetséggondozó Műhelyének legutóbbi pályázata.

Az iskola a 2016 nyarán
a szakképzésben részt vevő tehetséges fiatalok tehetséggondozásának, és az ezt
segítő alkotópedagógiai műhelyek működésének támogatására kiírt pályázaton közel 2 MFt támogatást nyert.
Ezt az összeget a zenei tehetséggondozó műhely működtetésére, valamint hangszerek vásárlására fordíthatták.
Az a mostani pályázat egy
tavalyi projekt folytatása,
amelynek keretében kialakításra és berendezésre került a zenei felvételek készítésére is alkalmas stúdió,
és elkészült a zenei műhely
tagjainak kedvenc dalait

tartalmazó CD is. Mindebből jól látszik, az Irinyiben
valóban ráléptek a zenélés
dalos ösvényére.
A pályázat lezárása alkalmából 2017. június 23-án sajtótájékoztatót tartottak az
iskolában, ahol Harsányiné
Kovács Marianna igazgatóhelyettes köszöntötte az
egybegyűlteket. A tanév
során elvégzett munkáról
Lukácsné Járdánházi Emese, a pályázat szakmai vezetője számolt be. Az egybegyűltek megtudhatták,
hogy a pályázat keretében
megvalósult tevékenységek
öt területet öleltek fel: a felkészülést az élő fellépésekre, az élő fellépéseket az
iskolában és külső helyszíneken, egy zenei tábor megszervezését és lebonyolítását, hangszerek vásárlását
és nem utolsó sorban egy fotókiállítás megszervezését

a zenei műhely tevékenységéről. Az élő fellépésekre
kisebb csoportokban, heti
rendszerességel készültek
a zenészek, énekesek és
technikusok. Ezeken a foglalkozásokon tapasztalatot
szerezhettek a közös munkával kapcsolatban, illetve
folyamatosan bővítették a
repertoárt. A tanévben első
sorban ismert régebbi és mai
slágerek akusztikus feldolgozásait készítették el, illetve adták elő koncertjeiken.

A zenei műhely produkcióinak híre eljutott az iskola falain kívülre is, így több
mint huszonöt alkalommal
hívták fellépni az ifjú zenészeket. Olyan híres előadókkal léptek együtt színpadra, mint Deniz és Animal
Cannibals. Aki kíváncsi a
fiatalok munkájának részleteire, az a Zenei Tehetséggondozó Műhely youtube
csatornáján követheti az
alkotói folyamatokat!
SZI
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Föld, kert
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Kazincbarcika,
Egressy tér 2.
(Mozi mellett)

06-70/315-34-86

Kertes, 150m2-es családi ház
Sajószentpéteren eladó. Irányár:
12,5M Ft. Tel.: 06-30/330-5060.

410144

Múcsonyban 4 szobás, ebédlős, szintes
családi ház eladó! Irányár: 12 M Ft. Tel.:
06-70/315-34-86

Sajóivánkán 24m2-es borospince
eladó.15 éve épült. Irányár: 1,2M Ft.
Alkuképes. Tel.: 06-20/222-8477.

Ház, házrész eladás
Családi ház eladó Sajószentpéteren
a parasznyai út végénél 2 szobás.
Tetőtér beépíthető. Irányár: 13M Ft.
Tel.: 06-31/782-1045

Dédestapolcsányban 2+fél szobás
70 nm-es szuterénes gazdálkodásra
alkalmas családiház eladó. Garázs
ipariáram hagyományos fűtés iá
7,2m Tel 06-46/331-240

Eladó Berentén családi ház. Érd: 17

Mályinka központjában, Árpád út
4 szám alatt kétgenerációs családi ház eladó, 5 szoba, 2 fürdőszoba, étkező, 2 konyha, kamra, nagy
terasz. Irányár: 7,5M Ft. 1500m2es telken eladó. Tel.: 06-30/9534037.
Miskolc-Perecesen, jó lakókörnyezetben 500 m2-es telken, felújításra szoruló, 68
m2-es, 3 szobás hagyományos
kockaház tulajdonostól azonnal birtokba vehetően eladó. Ár:
5,9 MFt. Tel.: 06-70/337-2884,
06-46/757-282.
Sajókazán 2 szoba összkomfortos ház eladó, vagy cserélhető
barcikai lakásra. Tel.: 06-20/5325054, 06-20/200-4457
Völgy úton eladó 67m2-es felújított ház 1075m2 telken. Ár: 8,9M
Ft. Tel.: 06-30/492-8349.

Lakáseladás
Berentén, ár alatt tehermentes
lakás eladó. Érd: 06-20/3376195.Ára.4,5M
Kazincbarcika egyik legjobb
helyén, a Thököly téren 28m2-es,
földszinti, erkélyes garzon igen
kedvező áron eladó. Álmai szerint
felújíthatja! Műanyag nyílászárós,
tehermentes, azonnal költözhető.
3,4M Ft 06-30/738-5062

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

410673
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Egressy úton, a városközpontban 2
szobás nagy erkélyes sétáló utcára néző
szép lakás eladó! Tel.: 06-70/315-3486

Eladó Sajószentpéteren,csendes
környezetben, téglaépítésű, földszinti 57m2-es lakás első tulajdonostól, egyedi gázfűtéssel,
részben cserélt műanyag nyílászárókkal. Zöldövezeti ingatlan, garázzsal, saját kertrés�szel, melléképülettel, kilátással
a Sajó árterére. Az épület jól karbantartott, egyéni izlés szerint a
konyha és a mellékhelységek felújíthatók. Irányár: 5,3M Ft. Tel.:
06-70/409-6170.

Üdülő, hétvégi ház
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Kazincbarcikán a Belvárosban 2. emeleti
gázkonvektoros nagy erkélyes átlagos
állapotú lakás eladó.
Tel.: 06-70/315-34-86

óra után 06-48/412-072

Eladó Kazincbarcikán az Izbonyó
dűlőben 1176m2-es zártkert 12m2es épülettel, borházzal, pincével.
Ideális hétvégi telek kemencével
szalonnasütővel. Pihenésre kikapcsolódásra alkalmas. 06-20/4984803, 06-20/976-3351
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ĐƋ Videós ingatlan közvetítés
(2% közvetítési díj)
ĐƋ Adás-vételi szerződés készítése
ĐƋ Teljeskörű CSOK és hitelügyintézés
ĐƋ Devizahiteleseknek tanácsadás

Vasvári téren 1 + 2 félszobás jó
állapotú 2. emeleti lakás eladó!
Tel.: 06-70/315-34-86
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Kazincbarcikán a Tavasz úti kockában eladó 1 szobás főzőfülkés
lakás. Érdeklődni az esti órákban
lehet. Tel.: 06-30/386-6715
Kazincbarcikán eladó 51m2 2 szobás lakás a Jókai téren. Részben fel
van újítva. Ár: 4,3M Ft. Alkuképes.
Tel.: 06-30/731-5447.

Eladó a Kakas dombon 970m2
telken 3X24m2 hétvégi ház. Villany van, víz megoldható. Érd:
06-30/296-2394.
Kakas dűlőben 230 négyszögöl telken 3 szintes hétvégi ház
berendezéssel együtt eladó. Tel.:
06-70/560-1004

Üzlet, műhely, iroda

Kazincbarcikán Mátyás király úton,
Eldorádóval szemben földszinti 1,5
szobás felújított, üres lakás eladó.
Irányár 4,8M Ft. 06-70/429-4601

Dupla üzlethelység eladó vagy
kiadó a Veres Péter úton (2x18m2).
Tel.: 06-30/689-0488.

Kazincbarcikán
panelprogramos Május1 úti lakás eladó. Tel.:
06-20/532-5054,
06-20/2004457.

Strand mögött garázs eladó. Tel.:
06-30/296-2394.

Mezey mellett Építők úti kockában III.emeleti, 3 különálló szobás
lakás eladó. Irányár: 5,1M Ft. Érd.:
06-30/847-1987.
Tulajdonostól eladó felújított 2
szobás Augusztus 20 téren lévő
1.emeleti lakás. Tel.: 06-70/6646074.

Garázs

Garázs eladó a Csók István úton.
Tel.: 06-20/425-4111.

Jármű
Szép, esztétikus állapotban lévő
Kymco Agility 4 ütemű 50cm3 robogó eladó. Érd: 06-20/591-1973.
1998. évjáratú, garázsban tartott
Opel Corsa 1000. autó eladó. Irányár: 280E Ft. 06-48/310-129.

4.emeleti 2 szobás, erkélyes lakás
eladó. Ár megegyezés szerint. Tel.:
06-20/500-0423.

Eladó Mitsubishi Colt 1,3 GLI
1996os. Irányár: 260E Ft. Tel.:
06-70/327-7398.

L a k á scs e r e

Állat

Nagy Lajos úti 4.emeleti 52m2es lakásomat (500E Ft)ráfizetéssel
földszinti vagy 1.emeletire cserélném ugyanezen a környéken. Tel.:
06-30/462-2110.

Német és belga juhász keverék kiskutyák, kitűnő örző-védő szülőktől
1x oltva, féregtelenítve eladók. Ár:
12E Ft. Tel.: 06-20/992-7778.

Albérletet kínál
Egyedülálló, józan életű, fiatalember részére külön bejáratú szoba
albérletbe kiadó. 06-20/473-5393

Ép í t é si t e l e k

Médiareferens

Kazincbarcikától 7 km-re Vadnán
a Mátyás k. úton 900m2, közművesített építési telek eladó. Víz bevezetve. 06-30/375-4488.

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

Vadnán az Árpád fejedelem
úton 1085m2 építési telek ára
alatt. eladó. Irányár:2M Ft. Tel.:
06-70/329-8076.

Rostás Szabolcs

Eladó a Bondor dűlőben kőház nyaraló, nagy udvar, gyümölcsfák, veteményes. A telek 2535m2. Rendezett porta. Az ár megegyezés alapján. Irányár:1M Ft. Tel.: 06-30/7315447.

Szlovák kopó kiskutyák eladóak.
06-30/565-8840.
Csirke, növendék, háztáji jérce,
kakas eladó. 20/223-0154

Alig használt kandallóm eladnám,
vagy jó állapotú kályhára cserélném.
06-20/381-4882.
Eladó önjáró fűnyíró, benzines és
elektromos szegélynyíró, rotációs
kapa, 500L-es szüretelő kád, szőlőprés, műanyag hordó, üveg ballon, raklapok teteje, étkező asztal 6
székkel. Tel.: 06-30/229-9493.
Eladó szürke bramac cserép, Pb
gázpalack, étkező asztal 6 db székkel, fehér szekrénysor, 3+2+1 ülőgarnitúra. Tel.: 06-30/229-9493.
Eladó 80X80 cm-es belmérettel,
kutakba betongyűrű. Irányár 12E
Ft. Tel.: 06-20/946-9723.
Konyhakész

Tűzifa

erdészet-

től ömlesztve 345×215×83 raktérben.

Garantált mennyiség! Tel

06309649571

Olcsón eladó cipősszekrény,
TVszekrény, babaülés, gyerek-felnőtt íróasztal, gyerekheverő bőrönd,
zsíros nagyedények, porcelán leveses tál, antik tükör 80X40es, irodai
forgószék. Tel.: 06-20/233-5104.
Tüzifa az erdészettől eladó. Tel:
06-70/532-20-21.
Tüzifa eladó kalodába rendezve.
Bükk, tölgy, gyertyán. Ingyen fuvar.
06-20/933-7465
Tüzifa szén kapható. Tekézett,
hasított, kalodás, méteres szálakban is. Gyors kiszállítás hétvégén is. Tel.: 06-70/545-7791
Eladó E514-es kombájn, kockabálázó, rendsodró adapterrel, vetőgépek, ekék, vontatott vegyszerező,
MTZ motorok, kerekek, gumik, sima
hengerek, válaszfal blokk, házhelyek, borospincék. Tel.: 06-20/4087301, 06-20/938-3410

Egyéb keresés
Becsüs magas áron vásárol festményeket, porcelánokat, benzinbiztonsági lámpát, régiségeket,
hagyatékot, felhúzós karórátzsebórát, ezüst kétszázasokat.
Tel.: 06-20/247-1538.
Ezüst, platina, palládium pasz-

Egyéb eladás

ta, nitrát, forrasztópálca, amal-

Akciós tüzifa, tölgy-bükk
14EFt/m3, ingyen házhozszállítás, közvetlenül a termelőtől.
Kisebb mennyiséget is szállítunk. Tel.:06-20/382-3027.

lás minden formában, ezek ötvö-

Akciós,-hasított tüzifa számlával: 13EFT/m3 kiszállítással.
Ugyanitt legelő tisztításból származó gallyfa 17EFT/m3. Tel.:0670/561-3996.

gám, érintkező pogácsa felvásárzeteit. Tel.:06-20/923-4251

Személyautókat és vashulladékot
vásárolok. Tel:70/555-12-62.
Vásárolok készpénzért régi bútorokat, dunnát, párnát, házi szőtteseket, zsákot, népviseleti ruhákat,
hagyatékot. Tel.:06-70/217-3347

5

2017. június 30.

Szuper ügyek

Erősít a KBSC.

A Merkantil Bank Liga NB II. újonca már megszerezte kispadjára a Diósgyőr legendájának számító Vitelki Zoltánt.
Mindemellett a DVTK tartalékcsapatából három játékos is érkezett
erősítésnek: Boros Gábor, Mahalek Marcell és Lőrincz Patrik már
sárga-kékben kezdte meg a felkészülést.

Új mikrobusz segíti a mozgáskorlátozottakat

■ Új szállítójárművet

vásárolt a Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak
Egyesülete, mely elengedhetetlen fejlesztés
volt a térségben fogyatékkal élők számára.
Maga az egyesület 1995 óta
dolgozik a Kazincbarcikai és
az Edelényi Járás településein
élő mozgáskorlátozottak érdekképviseletén. Támogatja
és segíti mindennapjaikat, az
orvosi ellátástól az ügyintézésen át a gazdasági és munkaerő piaci tanácsadásig.
A Kazincbarcikai Kistérségi Esély Támogató Szolgálatukat is hasonló célok
érdekében működtetik, ám
ennek keretében már nemcsak több mint kétezer tagjuk, hanem más emberek is
kérhetnek és kapnak is segítséget. Tomkóné Kiss Mária,
az egyesület elnöke a következőképpen nyilatkozott a

sikeres pályázat kapcsán:
„A 2005-ben alapított támogató szolgálat elsődleges feladata, hogy segítséget nyújtson a fogyatékossággal élő
személyek számára. Legyen
az bármilyen fogyatékosság;
látás, hallás, értelmi vagy
mozgásszervi, de halmozott
fogyatékossággal élő vagy
autista embereknek is segítünk. Célunk, hogy szolgáltatásainkon keresztül maximálisan támogassuk és segítsük
az egyének „önrendelkező
életének” megőrzését, megvalósítását a saját otthonukon
belül. Személyi segítségnyújtás keretében különlegesen
képzett dolgozóink, az egyént
mind lakásában, mind pedig azon kívül segítik, akár
a napi rutinban, akár más
feladatok ellátásában. Szállító szolgáltatásunkat átalakított gépkocsival biztosítjuk, így akár a kerekesszékkel

történő utaztatást is meg
tudjuk oldani
az egyén igényének megfelelő helyre.
Ezek leggyakrabban közés egészségügyi, valamint oktatási- és
kulturális intézmények. Eddig négyszázötven ügyfél
számára biztosítottuk a szinte pótolhatatlan szolgáltatásokat, s a jövőben szeretnénk
a tevékenységben résztvevők
számát és a kapacitást is növelni, mert nagy igény lenne
rá sorstársaink részéről”
Aki ismeri az elnök aszszonyt, jól tudja, hogy nemcsak tapasztalja és átérzi a
mozgáskorlátozottak problémáit, hanem óriási tudással, hittel és akarattal folyamatosan tesz is sorstársaiért,
s töretlenül és szüntelenül

Fotó: Kolorline.hu

pályázik. Így történt ez idén
évelején is, amikor a Magyar
Nemzeti Bank felé nyújtott
be támogatási kérelmet egy
9 személyes szállító jármű
megvásárlására.
„Szolgálatunk eddig egy
különleges, hét személyes
szállító járművel rendelkezett, mely több mint tíz éves,
és háromszázezer kilométert
futott. Ez az évek folyamán
óriási segítség volt a súlyosan mozgássérült személyek
szállításában. Ám az elmúlt
időszakban egyre gyakrabban kellett szervizbe vinni,
ugyanakkor a folyamatos és

megbízható szállításra egyre nagyobb igény lenne a felnőtt és az iskoláskorú gyermekek esetében is. Vidékről
a városi iskolákba, fogyatékos napközibe, kórházba nőtt
különösen a szállítási igény.
A gépkocsi műszaki állapota ennek gátat szabott. Ezért
nyújtottam be a pályázatot
egy új mikrobuszra, hiszen
egyesületünk ezt támogatás
nélkül nem tudta volna megvásárolni.”- zárta gondolatait
Tomkóné Kiss Mária.
Az új gépjármű akadálymentesítését az egyesület saját forrásból finanszírozta, s
így napjainkban már kibővült
kapacitással és még több ügyfél számára nyújtott szolgáltatással látja el nagyon fontos
feladatait a Kazincbarcikai
Mozgáskorlátozottak Egyesülete.
SZI – Forrás: BorsodMédia Ügynökség

Régiónkban is lezajlott a Múzeumok éjszakája

■ A nyárközép éjszakája nem csak tüzet és
misztikumot, de tudást
és történelmet is rejt
már egy ideje.

A Szent Iván éjszakáját a
történészek a legpogányabb
ünnepnek tartják. Nem csoda, hogy Shakespeare, a leghíresebb drámaíró ilyen
címen írt különös történetet tündérekről és erdei
félszerzetekről. Az ünnepet
az év legrövidebb éjszakáján
ülik, mely hazánkban a június 23-ról 24-re virradó nap.
A napfordulóhoz világszerte különböző ünnepek, rituálék kapcsolódnak, mivel a
régi kor embereinek számára
a fény és a sötétség váltakozása mágikus eredettel bírt.
Azonban a nyár legbűvösebb
éjszakája jó pár éve nem csak
a misztikum, de a kultúra jegyében telik.
Aki megégette már magát

a hagyományos Szent Iván éji
tűzugrás során, annak valószínűleg nem lesz kedve újra a népi hagyományok szerint ünnepelnie a nyárközép
estjét. Ezeknek az embereknek, és azoknak, akik egyszerűen vonzódnak a kulturális kincsekhez, nagyszerű
opciót nyújt a Múzeumok
Éjszakája.
Ez év június 24-én is a fővárosi és vidéki múzeumok
lesték a tartalmas szórakozásra vágyó közönség kívánságait. A programkínálatot
számos egyetem, könyvtár,

galéria kínálata színesítette.
Nem csak érdekes tárlatvezetésekkel bűvölték
el a közönséget,
és szórakoztató
látványosságok
sorát állították
a kulturális intézmények kapuihoz, de különböző akciókat is tartottak
sok helyen. Olcsón többet: ez
az üzenet úgy látszik csont
nélkül ér el az emberekhez,
hiszen idén is számos érdeklődő gyűlt össze országszerte a több száz programhelyszínen. A térségben is több
kiállító terem csatlakozott a
rendezvényhez. Rudabányán
például a Bányászattörténeti
Múzeum és a Gvadányi József
Művelődési Ház közös szervezésében, gyermekjátékokkal tarkítva tartottak érdekes
programokat.

Szendrőben is három tárlatot tekinthettek meg az érdeklődők. A „Természeti katasztrófák megelőzése és kezelése
a Rakacai víztározónál” projekt eredményeként létrejött
„A Bódva Völgy Természeti
Kincsei” kiállítás nem csak
a környéken fellelhető építészeti stílusokat, hanem a növény-és élővilág ritkaságait is
bemutatja. Az Amerikás Ház
a múlt század elején kivándorolt honfitársaknak állít emléket, míg az oktatástörténeti
tárlat a régi idők „oskoláinak”
életébe enged betekintést.
Ebből is jól látszik, hogy a
Múzeumok éjszakája olyan
összefogás a kultúra zászlója
alatt, ami nem csak a nagyvárosok aranykoronákat rejtő kincseivel számol, hanem
a kistérségek jellegzetes mementóival is. Szent Iván Éj,
mi így szeretünk.
SZI - BM

Nyári frissítő

■ A legjobb választás természetesen a víz a nagy
melegben.

Nyáron sokaknak jól esik
egy hideg üdítőital, ám a
cukros, vagy édesítőszeres
hűsítőkkel érdemes mértékkel bánni. Az egyszerű limonádé is jó választás lehet, de
cukor helyett inkább a citromot és a limeot adagoljuk
bőséggel. Ne feledjük, az alkohol nem alkalmas a folyadékpótlásra. Hogy mi a legjobb ital a víz után nyáron?
A tej természetesen! Mindemellett érdemes próbálkozni az alternatív folyadékbevitellel is.
SZI - BM
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gumidiszkont@gmail.com
e-mail címre.

Szolgáltatást kínál
Cserép-, pala, lapostető felújítások akár napelemmel együtt.
06-70/275-9175 gemerkoronahu@
gmail.com +36-70/275-9176

Cserepes lemeztetők készítése akár bontás nélkül a palára is.
Palatetők átfedése bitumenes zsindellyel. Lapostetők hő-és vízszigetelése. Csatornázás, Kéményrakás. Ingyen árajánlat!15%
kedvezmény!www.lackoteto.5mp.
eu T:06-70/591-9739
Fűnyírást, fűkaszálást, bozót
írtást, fa kivágást vállalok. Minőségi munka reális áron, számlával. Tel.: 06-70/703-7460
Költöztetést vállalok. Háztartási
gépeit lim-lomját elszállítom. Tel.:
06-70/327-4629.
Lelassult a gépe? Sokáig tölt a
Windows? Vállalom számítógépek javítását, telepítését, programok, vírus írtók telepítését. Tel.:
06-30/630-4028.

Palatető bontásnélküli felújítása
színes, mintás, bitumenes zsindellyel. Ingyenes árajánlatkészítés.
Akció -10%. 06-30/229-2206,
www.palatetofelujitasjavitas.hu
Szobafestés-KőművesSzigetelés munkát vállalunk,
pályázatírással.06-20/943-5564
Víz-gáz-fűtés szerelés, hibaelhárítás, illetve duguláselhárítás, gázkészülékek szerelése, javítása garanciával. Tel.: 06-20/628-5085.
Víz, gáz fűtés szerelés, hiba illetve duguláselhárítás, gázkészülékek
szerelése, javítása garanciával. Tel.:
06-20/628-5085.
Életerős, jó fizikumú férfi kéri olyan
munkáltatók hívását, akik hosszú
távon foglalkoztatnák fizikai munkára Kazincbarcikán, Miskolcon,
Putnokon vagy környékén. Sirköves,
kőműves, építőipar, faipar, egyéb.
Tel.: 06-30/881-5057, 06-48/310193
Női-Férfi fodrász Pogonyi Szilvia
06-20/920-8058. Festés, melir,
vágás, dauerolás, hajhosszabbítás, fonások. Cím: Prímavéra
Szépségszalon, Kazincbarcika,
Szabadság tér 7.

Állás
Ausztriai Nightclub hostess munkára keres csinos lányokat 19 éves
kortól, top keresettel. Tel.: 00-43664-599-96-95, 06-30-313-3516.

AWI minősítéssel rendelkező
hegesztőket keresünk tiszaújvárosi
partnercégünkhöz egy műszakos munkarendbe. Elvárás: önálló munkavégzés műszaki rajzból. Versenyképes fizetés, vidéki munkatársaknak munkába járás
támogatása. Jelentkezés: az iroda.
miskolc@adecco.com vagy személyesen a Miskolc Szentpéteri kapu
80. 2. emelet címen. Adecco Kft.
06-30/210-5584

Gépkezelő munkatársakat keresünk alsózsolcai partnercégünkhöz több műszakos munkarendbe.
Elvárás: tolómérő használat, önálló
munkavégzés műszaki rajzból. Versenyképes fizetés, Cafetéria, vidéki munkatársaknak munkába járás
támogatása. Jelentkezés: az iroda.
miskolc@adecco.com vagy személyesen a Miskolc Szentpéteri kapu
80. 2. emelet címen. Adecco Kft.
06-30/210-5584

Betanított dolgozókat keresünk kiemelt bérezéssel győri,
sopronkövesdi, ajkai és mosonmagyaróvári munkahelyünkre. Szállást, cafetériát, utazást biztosítunk.
06-70/354-9321

Győri munkahelyre férfi betanított
dolgozókat, targoncásokat, CNCseket és hegesztőket felveszünk.
Szállás ingyenes, utazást térítünk.
Tel.:06-20/494-1044

Bódvaszilvásra keresek tárcsázáshoz szabad kapacitást. 06-30/2387313

Betanított munkásokat keresünk folyamatos munkavégzésre Kazincbarcikán. Tel.:
06-48/512-907.

Cégünk AWI hegesztő, csőszerelő
és lakatos munkákba jártas szakembereket keres belföldi munkára. Jelentkezésüket fényképes
önéletrajzon, vagy telefonon várjuk. Email: lutterbari@gmail.com
Tel.: 06-70/210-9870.
Édesipari csomagoló pozícióba
keresünk női munkatársakat miskolci partnercégünkhöz. Jelentkezés fényképes önéletrajzzal:
az
iroda.miskolc@adecco.com
vagy a Miskolc Szentpéteri kapu
80. 2. emelet címen Adecco Kft.
06-30/210-5584

KOCKA • HETI MENÜ

Július 6. CSÜTÖRTÖK: Legényfogó leves
A) Bolognai spagetti
B)Jgklgf[kajc]e]ddkr]d]lnYbYkh¦jgdlr¹d\k_]cc]d

Július 4. KEDD: Zöldséges KOCKA leves
A)R¹d\^ņkr]j]kk¾dl[kajc][geZZmj_gfqYh¾jn]d
B)R¹d\Zgjk¶^Ńr]dcl¾c¹jlgb¦kkYd

Július 7. PÉNTEK: Jókai bableves
A)ĴkraZYjY[ccYd\geZgj±lgll[kajc]e]ddh¦jgdljarrk]d
B) Juhtúrós sztrapacska szalonnapörccel

Július 5. SZERDA:ĴkraZYjY[ccjed]n]kl]bkr±f`YZZYd
A) Budapest sertésszelet hagymás törtburgonyával
B) Rakott kelkáposzta

Július 8. SZOMBAT: Zöldborsóleves
A)Kl]^¦faYk]jlkk¾dlh]lj]rk]dqe]kZmj_gfq¦nYd
B)KYbllYdkgfc¦nYd_¹f_q¹dl[kajc]e]dd_jadd&r¹d\k_]cc]d

Autószerelő munkatársat keresünk, hosszú távú munkára. Önálló munkavégzés, gyakorlat előnyt
jelent. Tel.: 06-70/365-4776.
Kazincbarcikai zöldségesbe keresünk azonnali kezdéssel szakképzett eladót. zoldsegeskbarcika@
gmail.com
Gépkocsivezetőket
keresünk
kazincbarcikai telephelyre. C + E
kategóriás jogosítvány, GKI kártya, sofőrkártya szükséges. Tel.:
06-70/365-4776.

Munka szállással! Előleg megoldott! Sárvárra keresünk dolgozókat,
több műszakba! Bruttó 210.000.Ft-tal. Tel.: +36-20/224-0242.,
+36-30/791-0950
Sajószentpéteri, vagy kazincbarcikai optikai üzletbe érettségizett női eladó munkatársat
hosszútávra felveszünk. Betanítást vállalunk, ha nyitott vagy
egy új szakmát tanulni és szeretnél egy új közegben dolgozni.
Amennyiben felkeltettük érdeklődésedet, küldd el fényképes
önéletrajzodat a fokuszoptika1@
gmail.com e-mail címre fizetési
igény megjelölésével!

Szabadidő, üdülés
Balatonvilágoson strandközeli,
önálló apartmanok kiadók! 06/208044-196 www.gluck-haz.atw.hu
Horvátországi
tengerparton
apartman kiadó. 06-30/318-1810,
06-20/956-7766

Vegyes
Kultúr Kuckó Szemere Bertalan tér 11. (Toto-Lotto, Tipmix
stb.) fogadásai mellett, vegyes
bolti jellegben is működünk.
Nyitva tartás: H-P: 7:00-19:00,
Szo.: 7:00-18:00, V: 8:00-18:00.
Újdonságaink: 8 tojásos házi tészta, különféle gyorsfagyasztott,
készre sütött termékekkel és
ezen kívül sok minden mással
is várjuk kedves vásárlóinkat.
Nézzen be hozzánk!

Állandó MENÜ: Csontleves
A)J¦flgllkYbljarrk]dnY_q`Yk¦ZZmj_gfq¦nYd
B) Rántott hús rizzsel vagy hasábburgonyával

9e]f¾¦jY2)&)-(>l
[kgeY_gd¦k2)((>l
cakr¦dd±l¦k2AF?Q=F=K

Kazincbarcika, Mátyás király u. 56.

www.kockapub.hu • facebook.com/kockapub

Eaf\]fe]f¾e]ddb¦j]_qAJÁNDÉK!
9e]f¾cgjd¦lgrglle]ffqak_Z]fcYh`Yl¶$]dŃÚr]lk
Y#+./(-*(1//)%]kl]d]^gfkr¦egfY\`Yl¶d]&

N HOROSZKÓP 27. HÉT (2017. július 3-tól július 9-ig)

Kazincbarcika

Munkácsy tér 2.

410135

Új
különleges
KÁVÉK

KAZINCBARCIKA
Megjelenik: Kazincbarcika, Sajószentpéter és Edelény környékén minden pénteken
Kiadó: Szuperinfó Média Kft. Ügyvezető igazgató: Fodor István B.-A.-Z. megyei vezető, főszerkesztő: Maros Éva
Felelős szerkesztő: Rostás Szabolcs; szabolcs.rostas@szuperinfo.hu
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: 3VTTNFEJB,GU%FCSFDFO #BMNB[ÞKWÈSPTJÞU5FM GBYtwww.russmedia.hu
Nyomdavezető: Dubóczki Tibor Terjeszti: Szuperinfó Média Kft. Sokszorosítás ideje: csütörtök
Megrendelési szám: 2017/26. Eng. szám: 163/1426/2011 „2012-ben Superbrands díjas!”

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

Kos - Ez a hét nem lesz
egészen egyszerű az Ön számára, mert a Nap, a Merkúr és a
Mars kedvezőtlen fényszögeket
vetnek a Kos jegyére. Tartsa
távol magát a konfliktusoktól és válogassa meg a szavait. Ez nem megy könnyen,
mert a türelem és a nyugalom nem tartoznak az erősségei közé.
Bika - A munkahelyén egyremásra érik a megpróbáltatások. Felettesei újabb és újabb
kihívások elé állítják, illetve
vállalkozóként szembesülhet
olyan helyzetekkel, amire azt mondaná,
hogy a sors teszi próbára. De szerencsére minden téren megállja majd a
helyét és nincs mitől tartania.
Ikrek
Bizonytalannak,
félénknek érezheti magát
anélkül, hogy tudná az okát.
Ne újabb csapásnak fogja
fel, hanem egyfajta ösztönös
viselkedésnek. Viszont ezzel együtt egyfajta tisztánlátás birtokába is kerül, amely
segítségével jobban átlátja a gondjaikat
és velük együtt a megoldásokat is.
Rák - A csillagok minden
tekintetben azt javasolják, hogy
legyen óvatos és körültekintő.
Nem kevesebb a tét, mint a
párkapcsolata, vagy éppen a
munkája. Ne menjen bele átláthatatlan
ügyekbe. Ugyanakkor tökéletes ez a hét
a felzárkózásra és a pihenésre egyaránt,
mivel nem lesz túl sok dolga.

Oroszlán - Olyan dolgok
kísérthetik meg, amelyeknek
nehezen tud ellenállni. Régi
rossz szokások próbálhatnak
meg eluralkodni magán. Egy
hirtelen fellángolás kaphatja el, de gondolkozzon el rajta, hogy megérné-e a
biztosat eldobni az újért. Az eszére hagyatkozzon az érzelmeivel szemben!
Szűz - Több sikert könyvelhet
el magának, mint azt eddig
remélte. Szinte száguld célja
felé, amiben több bolygó is
a kezére játszik, szerencsére
általuk rendkívüli teljesítményre képes.
Kollégáival jól tud együtt dolgozni. Arra
is lehetősége lesz, hogy a saját lábára
álljon, ha ez a terve!
Mérleg - Nem szabad, hogy
mindent a pénzhez mérjen
és arra alapozzon. Menjen
mindig biztosra, keressen
jobb lehetőségeket, de sose
veszítse szem elől a valós értékeket
és abba a csapdába se essen, hogy túl
sokat álmodozik. Mostanában jellemzően
rengeteget vár el, de keveset tesz érte.
Skorpió - A napokban nem
csak a hangulata indul javulásnak, hanem fizikai és szellemi erőnléte is gyarapodni
kezd. Most különösen áldásosnak éli meg a nyugalmat, amely körbeveszi. A csillagok arra biztatják, hogy
hallgasson nyugodtan a megérzéseire,
amelyek mutatják Önnek a helyes irányt.

Nyilas - Sajnos viták, veszekedések adódhatnak a kapcsolataiban. Nem jó megoldás
a mosolyszünet, ettől még
nem oldanak meg semmit,
sőt, valószínűleg főleg csak ártanak
vele, hiszen a távolságtartás nem az Ön
asztala. Inkább beszéljék meg nyíltan, mi
gerjeszt feszültséget Önök között.
Bak - Nem csak, hogy jó
hangulatban, de nyugalomban
is fog telni a hete. Ezzel a
viselkedéssel csak úgy vonzza
magához az embereket. Bármilyen nehézségbe és akadályba ütközzön, szinte mosolyogva birkózza le. Biztos
az a jó hír is emeli majd növekvő kedvét,
amit a héten fog hallani.
Vízöntő - Arra döbben rá,
hogy túl sok mindennek állt
neki egyszerre és most azt
sem tudja, milyen sorrendben lásson hozzá elvégezni a
teendőket. Ha lehetősége van rá, vonja be
szeretteit is a munkálatokba és legyen a
lakásfelújításból vagy nagytakarításból,
kertépítésből családi mókázás.
Halak - Rá kell döbbennie, hogy magára maradt
és csak a saját erejében és
képességeiben bízhat. Ne
másoktól várjon csodát. Az
álmai eléréséért tennie is kell, méghozzá
keményebben ahhoz képest, ahogy eddig
próbálkozott. Akár egy komolyabb változtatás is időszerű lehet az életében.

410134

nagy gyakorlattal
miskolci munkahelyre,
kiemelt bérezéssel felveszünk.
Szakmai önéletrajzát küldje:

410507

AUTÓSZERELŐT
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AUTÓMENTÉS
6 tonnáig
0-24 óráig

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

PUSKÁS JÁNOSNÉ
MEZŐGAZDASÁGI
ÉS KERTÉSZ ÁRUHÁZ

410348

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.

410155

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

(az Autóker mögött)

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

SAJTÓKÖZLEMÉNY

30/542-42-33

KB, Mátyás k. út 22.

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

GINOP-5.3.3-15-2015-00002
Észak-Magyarországi JOGpontok
2017.07.26.
KERESKEDŐK ÉS VENDÉGLÁTÓK
ORSZÁGOS ÉRDEKKÉPVISELETI SZÖVETSÉGE KISOSZ

- Gépi földmunka
- Beton
- Homok, sóder,
föld

Német
alapanyagokból
Magyarországon
gyártott
műanyag nyílászárók
kedvező áron
Nyitva: H-P 8-16-ig
Tel/fax: (48) 820-820
Mobil: (30) 968-7272

Európai Szociális
Alap

-¬E,=;,
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AZ ALTERNATÍV VITARENDEZÉSRŐL

A Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti
Szövetsége KISOSZ munkaadói és munkavállalói érdekképviseletekkel együttműködve működteti az ingyenes
jogsegélyszolgálatokat egy országos program keretében. A konzorciumot a KISOSZ az Észak-Magyarországi
régióban vezeti, ahol 22 helyszínen biztosít személyes
ügyfélfogadást, emellett telefonos, e-mailes és online
tanácsadást. A program keretében új típusú szolgáltatásként jött létre az alternatív munkaügyi vitarendezést
szolgáló intézményként a Munkaügyi Tanácsadó és Vitarendező Szolgálat.
Az új intézmény ingyenes segítséget nyújt munkavállalók csoportjai és munkáltatók részére olyan kollektív
jellegű munkaügyi problémákhoz, vitás helyzetekhez,
ahol cél a felek közötti kölcsönös elégedettséget biztosító kompromisszum kialakítása, a létrejött konfliktushelyzet feloldása és megszüntetése, és ezáltal a felek
közötti munkaügyi bizalom helyreállításával a munkahelyi béke visszaállítása és megtartása. Az eljárás célja,
hogy a szolgálat szakemberei meghallgassák az érintett
felek előadásait és érveit, mindkét érintett csoportnak
vagy félnek megfelelő tanácsokat tudjanak adni, és a
jogszerűségen túl elősegítsék a méltányos megoldás
kialakítását. A szolgáltatás nem csak a nagyvállalatoknak szól, hiszen kollektív jellegű munkaügyi problémák

már a KKV szektorban is felmerülhetnek, de a csoportos
jellegű problémák miatt különösen fontosak a szakszervezeti egységek és üzemi tanácsok részére. Az egyéni
vitás kérdések a jogsegélyszolgálat során személyes
ügyfélfogadással, vagy a már említett eszközökkel kerülhetnek rendezésre, ezért nem tartoznak az új szolgáltatás hatálya alá.
A Munkaügyi Tanácsadó és Vitarendező Szolgálatot
online kérelem benyújtásával a www.jogpontok.hu
honlapon az alternatív vitarendezés menüpontban lehet kezdeményezni. E során a következő szolgáltatások
vehetők igénybe: tanácsadás akár egyoldalúan is, ezt
követően békéltetés és közvetítés, majd egyeztetés és
szükség esetén döntőbíráskodás. Az Észak-Magyarországi JOGpontok program keretében a szolgálatot Dr.
Tóth Hilda vezeti, aki a toth.hilda@jogpontok.hu e-mail
címen közvetlenül elérhető. A szolgálat tagjai személyükben nem csak munkajogászok, hanem megfelelő
tapasztalattal és szaktudással rendelkeznek a mediáció,
a közvetítés és az érdekek összhangba hozása területén,
miközben pályáztatásuk biztosította, hogy a hozzáértés
mellett független testületként tudjanak működni.
Felhívjuk a régió munkáltatóit és munkavállalóit, hogy
az új intézményrendszer szolgáltatását probléma esetén vegyék igénybe!

395 Ft/nap

4 féle menü, eldobható edény, házhoz szállítással.

0]V^[]Í\Tc]hT[ecdSÅbT[Ù]h
?Å[hPZTiSÙZYT[T]cZTiÍbÍcXbeÅaYdZ

Kazincbarcika, Építők u. 35-37 Tel.: 30/859-7371, 30/545-6999

h–p.: 9.00–17.00, szo.: 9.00–12.00 8]VhT]TbWÅiW^ibiÅ[[ÑcÅb $Z\XV

NYÁRNYITÓ AKCIÓ!

Tel.: 06-70/395-00-85
06-46/781-010

908E0?6©E4>-071©7/4
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Akció 2017. június 31-tõl a készlet erejéig tart!

BÚTOR ÉS LÁMPA VÁSÁR

&$c^]]ÅbcTWTaPdc×aP
]hTaVTbbiTaT[eÍ]haT

410544

10-50% minden bútorra és lámpára.

hirdetésfelvételi p

0\XcZÑ]Å[d]Z)
:XT\T[ZTSÙYdccPcÅbRb^\PV
1TcP]d[ÅbX[TWTcÙbÍV
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410218

HITELÜGYINTÉZÉS
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410140

LAKBERENDEZÉS • BÚTOR • LÁMPA

ÉLIM Szolgálat
Nyugdíjasok, rokkantnyugdíjasok részére

·iSXcT[T_WT[hßRÍVZTaTb

Kulturált kiszolgálás, korrekt ár,
HOGY 6 FŐVEL is jól járjon; utazzon féláron!
1-4 főig 160 Ft/km
IN
0
70
5 fő
180 Ft/km JÁZ41M
0-7
I
/
X
0
2
6 fő
200 Ft/km
TA

410158

410394

SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS

nt!

409759

410129

KAZINCBARCIKA, Vasvári tér 1. (Kultúr Kuckó), Egressy út 43. (Szinkron Műszaki üzlet)
SAJÓSZENTPÉTER, Kossuth út 200. (Puskás Festék Szaküzlet)
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Munkatársakat keresünk hosszú
távra Alsózsolcai munkahelyre:

GÉPKEZELŐ

(szakmunkás végzettség,
tolómérő és műszaki
rajzismerettel,
bér: br. 1.000 Ft/h)

Kazincbarcika, Gorkij út 3. (a régi kenyérgyár mögött)
Nyitva tartás: H.-P.: 8.00-16.00; Szo.: 08.00-12.00
Tel.: 06-20/338-1725; 06-20/943-0647

Barcika Garden Bt.
FAISKOLAI LERAKAT

Kazincbarcika, Attila út
(Tesco-val szemben)

Álló- és futómuskátlik,
balkonnövények, egynyári
virágok, konténeres
gyümölcsfák és szőlőoltványok!
Örökzöldek, díszfák,
díszcserjék, évelők,
vetőmagok, tápoldatok,
műtrágyák, virágföldek,
növényvédőszerek.

INGYENES ORVOSI SZEMVIZSGÁLAT*
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

Növényorvosi tanácsadás!
Kertépítést vállalunk!
410157

409666

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

410130

Vas és fémhulladék mellett leadható telepünkön
akkumulátor 130 Ft/kg, alumínium italos doboz 120 Ft/kg,
vegyes papír hulladék 6 Ft/kg, számítógép alaplap 500 Ft/kg.

Akció időtartama: 2017. június 01. - augusztus 31. * A részletekről érdeklődjön üzleteinkben!

Bejárás:
ingyenes céges buszokkal.

410152

METAL-SOUND Kft.
Fémhulladék kereskedés

Most 20% kedvezményt adunk az
egyfókuszú lencse árából és
30% kedvezményt a keret árából.

ÖSSZESZERELŐ

(8 általános végzettség,
bér: br. 735 Ft/h)

Jelentkezés: 06 (30) 864-2350
andrea.molnar@kellyservices.hu

30%

Hűtőgépek, klímaberendezések
javítása, beüzemelése, telepítése
Háztartási gépek javítása
Dojcsák László•Kazincbarcika, Deák tér 13.
06-30/399-6599

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

410132

20%

www.folia.barcika.hu

409730

KAZINCBARCIKA

407454

Tel.: 06-30/913-57-86

Tel.: 06-70/948-87-95
407326

Rövid határidő, precíz kivitelezés!

HŰTŐGÉPSZERVIZ

AUTÓ- ÉS ÉPÜLETABLAK FÓLIÁZÁS, SÖTÉTÍTÉS

Mindenféle kőműves
munkát, burkolást,
festést vállalok.
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