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Alig zárult le a svájci projekt, újabb, közel négy-
milliárdos, többnyire európai uniós pályázati for-
rásból megvalósuló fejlesztési programcsomagot 
mutattak be.
Május 31-én lezárult a Ka-
zincbarcikán és térségében a 
Svájci Hozzájárulási Program 
támogatásával megvalósuló 
„Kazincbarcika és vonzás-
körzete munkahelyteremtő 
fejlesztése” című projekt. Az 
ötéves program teljes költ-
ségvetése 1,78 Mrd Ft volt, 
amihez a partnerek átlago-
san közel 22%-os önerővel 
járultak hozzá. A főcél az 
volt, hogy Kazincbarcika tér-
ségében a foglalkoztatás fel-
tételei javuljanak, amelyhez 
háromféle részcél kapcso-
lódott: a vállalkozások mű-
ködési környezetének inf-
rastrukturális fejlesztése, a 
vállalkozások innovációs célú 
fejlődésének támogatása és 
a korábban nehéziparáról is-
mert térség imázsának ja-

vítása. A program keretében 
inkubációs központtá ala-
kult a volt Központi Általá-
nos Iskola épülete, a Pályá-
zati Alap 2013 és 2016 között 
négy pályázati körben, négy 
prioritás területen nyújtott 
vissza nem térítendő támo-
gatást helyi vagy a térség-
be betelepülő vállalkozások 
innovatív projektjeihez. A 
102 millió forint magántőkét 
megmozgató 188 millió Ft 
támogatás révén elsődlege-
sen kisléptékű, átlagosan 9 
millió Ft értékű projektek (36 
db) valósultak meg, amelyek 
összesen 37 új munkahelyet 
teremtettek a térségben, 
kialakult és mára országo-
san is ismertté vált a színes 
város, vagyis a KOLORCITY 
szemléletformáló koncep-

ció, melynek fő hírvivő-
je az ország leghosszabb 
programsorozata, a Kolor-
fesztivál.
Alig zárult le a svájci pro-
jekt, június 7-én újabb, kö-
zel négymilliárd forintnyi, 
túlnyomó részben euró-
pai uniós, önkormányzati 
és TAO-forrásból megva-
lósítható térségi fejlesz-
tési programcsomaggal 
ismerkedett meg a kép-
viselő-testület, amely 
infrastrukturális, munka-
helyteremtő és sportfej-
lesztéseket, illetve további 
intézményrekonstrukció-
kat tartalmaz.
A programcsomag részben 
nyertes pályázati eredmé-
nyeket, részben újabb le-
hetőségeket vázol fel, me-
lyek a jövőben nemcsak 
Kazincbarcika, hanem a 
térség több településének 
összefogása révén újabb 
kapukat nyithat meg.

KAZINCBARCIKA ÉS A TÉRSÉG JÖVŐJE
FEJLESZTÉS

FIATALOK BELVÁROSA
Az Irinyi Tornacsarnok és 
az autóbusz-végállomás 
közötti elhanyagolt, alul-
hasznosított régi üzem- és 
nyomdaépület, valamint 
környékének fejlesztése iz-
galmas színfoltja lehet a 
városnak, mely kulturális 
és sportesemények, kiállí-
tások és vásárok helyszí-
neként funkcionálhat. Az 
előreláthatólag közel 800 
ülőhellyel és többszáz fős 

állóhellyel rendelkező mul-
tifunkciós ifjúsági központ 
modern külseje és extrém 
kialakítása révén lehető-
séget ad egy nagy méretű 
skate-park kialakítására és 
egyéb közösségi sportese-
mények megvalósítására. A 
református egyház együtt-
működésével új, szemlélet-
formáló, fiataloknak szóló 
rendezvények honosíthatók 
meg a városban, és a tradi-

cionális programok is to-
vább ápolhatók a megújult 
létesítményben és a hozzá 
kapcsolódó modern, bel-
városi környezetben.
A városközpont rehabili-
tációjára igényelt 1,75 mil-
liárd forintos támogatás 
mellett a teljes beruházás 
megvalósítása érdekében 
az önkormányzatnak to-
vábbi források felkutatá-
sán kell dolgoznia.

KÖZÖSSÉGI INTEGRÁCIÓ, 
INTÉZMÉNYEK REKONSTRUKCIÓJA

A program keretében folytatódhat a szociális rehabilitáció a 
Hámán Kató úton egészen a Don Bosco iskoláig, mely a nyolc 
általános iskolával nem rendelkező lakosok képzettségi szint-
jének javítását, munkaerő-piaci kompetenciáinak erősítését, 
a lakosság életvitelének támogatását, mentális állapotának 
javítását célozza meg, mindemellett az alacsony jövedelmű 
családok, fiatalok számára tartalmas szabadidős elfoglaltsá-
got kínál. Az integrációs projektben kiemelt szerepe lehet a 
Szalézi Rendnek, akik segíthetik az akcióterületen élő lakos-
ság együttműködésének erősítését. 
Fedett közösségi tér kialakítása, közösségi kert létrehozása, 
közlekedési beruházások (közútfejlesztés, járdakorszerűsítés, 
parkolóhely-kialakítás), a Május 1. úti szolgáltatóházban lévő 
üres ingatlanok egy részének elbontása, a törmelékkel, illegális 
szeméttel terhelt területek felszámolása és a helyén zöldfe-
lületi övezet kialakítása, közterület rendezés, parkosítás, az 
orvosi ügyelet melletti játszótér fejlesztése is a program része. 
Emellett infrastrukturális beruházás valósulhat meg az ipari 
parkban, a Május 1. úti, Gépész úti orvosi rendelők és neve-
lési-oktatási intézmények újulhatnak meg. A Napsugár, Me-
sevár és a Kertvárosi Tagóvodák energetikai korszerűsítése, 
a Csokonai úti bölcsőde és a Május 1. úti orvosi rendelő teljes 
körű felújítása várható.
A kulturális és civil szektor, valamint a turizmus fejleszté-
sére, új programcsomagokra több egymilliárd forintos, kész 
tervekkel rendelkezik Kazincbarcika, melyben a Kolorcity és 
Kolorcountry koncepció kiemelt hangsúlyt kap.

TÉRSÉGI KERÉKPÁRÚT-HÁLÓZAT
A tervezett fejlesztések szerint több ponton bővül a kazinc-
barcikai kerékpárút-hálózat.
Új kerékpárút építésére kerül sor az Attila út, az Építők útja 
és a Tesco körforgalom között (700 m, külön kerékpársáv), a 
Pollack Mihály úton az Egressy út és Mátyás király út között 
(500 m, járdák szélesítésével kialakított elválasztott gyalog- 
és kerékpárút), valamint a Tardonai úton a Május 1. úttól a 
Gábor Áron úti buszmegállóig (1681 m, egyes szakaszokon 
zöldsávban, más szakaszokon szervizúton vagy járdával 
közösen vezetett kétirányú kerékpárút kiépítésével).
A térség településeinek terveit is kihasználva, valamint to-
vábbi, források igénybevételével, az utak hálózatba építésével 
Sajószentpéter és a szlovák határ között egységes, megsza-
kítás nélküli kerékpárút jöhet létre.

Multifunkciós Ifjúsági Központ látványterve Kazincbarcikai hálózat

JELMAGYARÁZAT:
— Meglévő bicikliút
— Tervezett bicikliút

 • 2,881 km új kerékpárút
 • 292 039 400 Ft 

elnyert támogatás
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FEJLESZTÉS

PROFI LABDARÚGÁS, 
MULTIFUNKCIÓS SPORTKOMPLEXUM

A fejlesztési csomagban ki-
emelt szerepet tölt be a Ka-
zincbarcikai Sportközpont 
többszakaszos megújítása. 
A már megkezdett, többnyi-
re TAO-forrásból finanszíro-
zott pályák építése tovább 
folytatódhat a közeljövőben, 
a meglévő center- és mű-
füvespályák mellett újabb 
műfüves és élőfüves pályán 
edzhet majd 80 felnőtt já-
tékos, és 1200 utánpótlás 
gyermek; összegyűjtve és 
közös összefogással, Kádár 
Zsolt szakmai igazgató által 
irányítva a térség tehetsé-
geit Bánhorvátiból, Putnok-
ról, a Sajóvölgye Focisuliból 
és az idén NB II-be feljutó KB-
SC-ből. 
Mindemellett szakaszonként 
haladva a jelenlegi munka-
csarnok épületét is felújíthat-
ják, új, NB II-es kritériumok-
nak megfelelő főépület jöhet 
létre klimatizált öltözőkkel, 
VIP-lelátóval, játékos kijáró-
val, dopping- és orvosi szo-
bával, a jelenlegi centerpálya 
melletti lelátókon pedig 900 

hazai és 200 vendégszurkoló 
nézheti egyidőben a labdarú-
gó-mérkőzéseket.
A Magyar Atlétika Szövet-
ség segítségével a követke-
ző ütemben megvalósulhat 
egy komplex atlétikapálya, 
esetlegesen egy új sportlé-
tesítménnyel.
A Kazincbarcikai Ördögök 
Jégkorong Egyesület, a Ka-
zincbarcika Kézilabda SE, a 
Kazincbarcikai Delfinek és 
amennyiben a röplabda is 
TAO-források által támogat-
ható sportággá válik, akkor a 
Kazincbarcikai Vegyész Röp-
labda Clubbal való együttmű-
ködés révén az uszoda, vala-
mint a jégpálya is új formában 
valósulhat meg. A Kazinczy 
Tornacsarnokban közel 400 
fős lelátón szurkolhatnak 
majd a kézilabdásoknak a 
városlakók, és az Irinyi Tor-
nacsarnok is megújulhat be-
lülről.
A szakági szövetségek ál-
tal nyújtott keretek szerint 
a lehetséges TAO-források 
a beruházások maximum 

70%-át fedezhetik, így az 
infrastrukturális fejleszté-
sek költségének fennma-
radó 30%-át más források 
segítségével szükséges fi-
nanszírozni, melyre az ön-
kormányzat folyamatosan 
keresi a megoldást.
A tavalyi évi, a térség-
ben egyedülálló módon, 
több mint 500 millió forin-
tos TAO-feltöltést a Wan-
hua-Borsodchem Zrt. tud-
ta biztosítani, mely a városi 
sportéletet kiszolgáló be-
ruházásokat kimagaslóan 
tudta és tudja majd a jövő-
ben is előremozdítani. 

A fejlesztési programcso-
magban a központi konyha 
bővítése, elektromos töl-
tőállomások kiépítése, fel-
újításra váró épületek, mint 
például a Táncsics Mihály 
Művelődési Ház energeti-
kai korszerűsítése és helyi 
foglalkoztatási együttmű-
ködés, valamint a Csónaká-
zó-tó környékének meg-
újulása is szerepel.

RIZ GÁBOR megyei fejlesztési biztosként kiemelt 
figyelmet fordít minden olyan fejlesztésre, amely 

Borsod-Abaúj-Zemplénben történik.
– Különösen kedves az ember szívének, ha szűkebb pátri-
ájának fejlesztésével kapcsolatban lát és hall olyan kiforrott 
terveket, amelyekkel Kazincbarcika esetében megismerked-
tem. A város jól átgondolt fejlesztési koncepcióval rendelkezik, 
a projektek egymásra épülnek, kiegészítik egymást, és ami 
külön öröm, hogy a város nemcsak a közigazgatási határain 
belül gondolkodik, hanem azon túl is. Kazincbarcika a térség 
szellemi, oktatási és gazdasági központja, és örömömre szol-
gál látni ezt a csomagot, amelyből azt szűrtem le, hogy a város 
vezetése arra alapoz, hogy ezt a funkciót erősítse.
Gratulálok Kazincbarcika vezetésének, mert, bár nem egy po-
litikai családhoz tartozunk, de a tudás előtt, a kialakult jövőkép 
miatt meghajtom a fejemet! Gratulálok minden barcikainak, 
hiszen egy ilyen gazdag, tartalmas fejlesztési programmal 
rendelkező városban mindig jó élni. Jó átutazni is rajta, de még 
jobb megállni, hiszen rengeteg olyan dolog van itt, amit min-
denkinek látnia kell - hangsúlyozta Riz Gábor.

DEMETER ZOLTÁN, a térség országgyűlési 
képviselője mind Szitka Péter-

rel, mind a választókerületéhez tartozó közel 80 település 
polgármesterével egyeztetett jövőbeli fejlesztési elképze-
léseikről, a helyi anyagot azonban különösen erősnek találta.
– A fejlesztési program nagy részével én már találkoztam 
korábban, annak viszont külön örülök, hogy most már nem 
csupán tervekről beszéltünk, hiszen a projektek nagyjából 
felében már pozitív döntés is született. Bízom benne, hogy 
hasonlóan döntenek majd a többi pályázat esetében is” - 
fűzte hozzá Demeter Zoltán, aki kiemelte: minden helyben 
megvalósult beruházás javítja majd nemcsak a kazincbar-
cikaiak, hanem a térségben élők életminőségét is. Hang-
súlyozta, amennyiben elkészül a Kazincbarcikát Vadnával 
összekötő szakasz, Riz Gáborral együtt fog lobbizni azért, 
hogy a már Bánrévétől majd’ Dédestapolcsányig elkészült 
kerékpárúttal összeköthessék, így ugyanis – az országban 
szinte egyedülálló módon – Sajószentpétertől egészen az 
országhatárig el lehetne jutni kétkeréken. 

SZITKA PÉTER, Kazincbarcika polgármestere 
szerint ez a fejlesztési csomag Kazinc-

barcika jövőjét jelenti.
– Még maga a képviselő-testület is először találkozott ezzel 
a szakmai anyaggal, azonban a következő időszakban mind 
a grémiumot, és ami talán ennél is fontosabb, a lakosságot is 
részletesen tájékoztatjuk a csomag elemeiről. Azt gondolom, 
hogy ezek a projektek az itt élők életminőségét, biztonságát, 
közérzetét és lehetőségeit nagyban javítják majd. Nagyon 
büszke vagyok Kazincbarcikára, és köszönöm szépen a munkát 
szakértőinknek és mindenkinek, aki ebben részt vett. Illetve kö-
szönöm az országgyűlési képviselőknek is, hiszen azért, hogy 
ezek a projektek megvalósulhassanak, ők is lobbiztak és ezt 
teszik a jövőben is. Fontos, hogy a 26-os út fejlesztési prioritása 
továbbra is szem előtt legyen tartva, hiszen évek óta központi 
téma ez, melyre eddig nem született megoldás, így az ország-
gyűlési képviselő urak segítségére ebben az ügyben is számí-
tunk. Köszönet a Wanhua-Borsodchem Zrt-nek, aki a várossal 
minden erejét és lehetőségét kihasználva folyamatosan együtt 
lélegzik, a stratégiai megállapodás minden pontjában tartja 
magát az együttműködéshez – hangsúlyozta Szitka Péter.

Látványterv centerpálya és új főépület

Május 1. út 13. szám alatti egészségügyi intézmény látványterve



Igazi spártai időjárás mellett, több mint ötezren telje-
sítették a nem mindennapi akadályokkal tarkított 13 
kilométernél is hosszabb távot a Spartan Race Superen 
június 17-én, a Csónakázó-tótól indulva. A világ egyik 
legnépszerűbb és legismertebb akadályverseny- so-
rozatának kazincbarcikai állomása a hazai versenyek 
sorában a nyolcadik volt, és az első olyan, melyet nyá-
ron rendeztek meg.

A rendezvényt reggel Szitka 
Péter polgármester nyitot-
ta meg, aki örömét fejezte 
ki, hogy a Spartan Race Su-
per Kazincbarcikára is elju-
tott. A megnyitót követően a 
résztvevőket körülbelül ne-
gyed óránként indították el a 
14.5 kilométernél is hosszabb 
pályán. Sisak Zsófia a Spar-
tan Race versenyigazgatója 
a Kolorline-nak elmondta, a 
megmérettetést követően a 
résztvevők legtöbbje elége-
dettségét fejezte ki a pályával 
kapcsolatban. 
– Nagy örömünk volt halla-
ni, hogy mind a pályaveze-
téssel, mind az akadályokkal 
elégedettek voltak, nem is 
beszélve a táj szépségéről, 
melyet külön is dicsértek. 
Ráadásul az időjárás is méltó 
volt a Spartan Race-hez, hi-
szen az ég többször is lesza-
kadt, máskor meg égető volt 
a napsütés, szóval mondhat-

ni, hogy igazán spártai volt – 
mondta.  
A Kazincbarcika Superen kö-
zel 5000-en indultak el, és a 
középtávú verseny mellett 
két kísérő futamot is elhoz-
tak a szervezők. Az egyik a 
Spartan Race Kids volt, ahol 
a gyerekek, a serdülők, a ka-
maszok mérethették meg 
magukat. A legkisebbek egy 
hat-hétszáz méteres tá-
von kocoghattak szülői fel-
ügyelettel. A 6-8 évesek 
nyolc-kilencszáz méteres, a 
8-10 évesek körülbelül más-
fél kilométeres, a 10-14 éve-
sek pedig 2-2.3 kilométeres 
pályákon futhattak kisebb 
akadályok közt. Sisak Zsófia 
érdeklődésünkre elmondta, 
a Kids futammal is nagyon 
elégedettek voltak, hiszen a 
várakozásokhoz képest jó-
val többen, körülbelül 700-an 
álltak rajthoz a négy kategó-
riában. 

Emellett szombat hajnal-
ban rajtolt el a Spartan Race 
Hurrican Heat is, ami egy ka-
tonai jellegű, kiképzésszerű 
csapatjáték. Itt a verseny-
zők kifejezetten nehezített 
feladatokat kaptak, és ezeket 
csak együttműködve tudták 
megoldani.  
A Csónakázó-tó környékén 
kialakított fesztiválterüle-
ten egész napos, látványos, 
ingyenes programok várták 
az érdeklődőket. A verseny 
rajt- és célkapuja is itt ka-
pott helyet, a legkisebbek a 
NERF-pályán próbálhatták 
az akadályokat, a „Kolorcity 
shop és relax”-nél unikornis 
tetoválás, lufihajtogató bo-
hóc, interaktív rajzóra és sok-
sok meglepetésprogram szí-
nesítette a napot. 
Az érdeklődők városné-
ző segway-túrákon tekint-
hették meg a kazincbarcikai 
színes házfalakat, a Kolor-
city-alkotásokat, a város leg-
szebb pontjait, a tónál pedig 
street food különlegessé-
gekkel és egyéb kísérőprog-
ramokkal vártak mindenkit. 
Az egész napos program in-
gyenes after partyval, Mys-
tery Gang-koncerttel és retro 
discoval zárult.

Bevették a spártaiak Kazincbarcikát
SPARTAN  RACE
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SPARTAN  RACE

A kazincbarcikai Spartan Race Training Group 
02:10:03 eredménnyel a 221 csapatból a 10. helyezést 
szerezte meg:
46. Karmanóczki Péter 1:55:23
88. Varga Péter 02:01:35
159. Sánta Róbert 02:09:26
169. Szatmári Lajos 02:10:03
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700 ÉVES SZUHAKÁLLÓ
Kétnapos programsorozattal és emlékfa-avatással ünne-
pelte fennállásának hétszázadik évfordulóját Szuhakálló 
június 9-én és 10-én.

A jubileumi esemény pén-
teken kezdődött, amikor a 
Csillagfürt Néptáncegyüt-
tes és a Búzavirág Népdalkör 
adott műsort a kastélykert-
ben. Majd Postás Józsival 
mulattak a kilátogatók. Ezen 
az estén bált is tartottak az 
évforduló jegyében.
Szombat délelőtt a Sajó-
menti Népművészeti Egye-
sület alkotásaiból nyílt tárlat 
a Simon-udvarban, ahol Dá-
vid István, Szuhakálló köz-
ség polgármestere méltat-
ta a kiállítást. Az ünnepség a 
községháza udvarán foly-
tatódott. Elsőként Demeter 
Zoltán országgyűlési kép-
viselő mondott beszédet, 
melyben az összetartozás 
jelentőségét hangsúlyozta, 

majd Szuhakálló polgármes-
tere beszélt a település múlt-
járól, jelenéről és jövőjéről. Ezt 
követően felavatták az em-
lékfát, amit Szarka József es-
peres szentelt meg. Az ünne-
pélyes pillanatokat követően 
Szuhakálló Község Önkor-
mányzata, a Gárdonyi Géza 
Tagiskola, a Zöld Titok Kas-
tély Tagóvoda, a Szuhakálló 
Orvosi Rendelő és a Védőnői 
Szolgálat, valamint a Szuha-
kálló Polgárőr Egyesület kép-
viselői az emlékezés virágait 
helyezték el az emlékműnél. 
A rendezvényen közreműkö-
dött Simkó Rebeka és Orbán 
Zita, akik a „Magyarország 
az én kedves, szép hazám” 
című produkciójukat adták 
elő a résztvevőknek.

A jubileumi programok a 
kastélykertben folytatód-
tak, ahol elsőként a Galago-
nya Citerazenekar lépett a 
színpadra, majd a Zöld Ti-
tok Kastély Tagóvodába já-
rók zenés-táncos műsor-
ral mutatkoztak be, őket 
követték a Gárdonyi Géza 
Tagiskola diákjai. Majd az 
Ildi Rider zenekar gondos-
kodott a jó hangulatról. Az 
est sztárfellépője Takács 
Nikolas volt, aki saját dala-
ival és az X-faktorból már 
jól ismert dalokkal szóra-
koztatta a település apra-
ját-nagyját. Emellett volt 
még mesterségbemutató, 
kézműves játszóház, inter-
aktív rajzóra az Izsó Miklós 
Képzőművészeti Körrel, to-
vábbá a Kazincbarcikai Ifjú-
sági Mazsorett Együttes 
előadását is megnézhették 
az érdeklődők.

TÉRSÉG

HIRDETÉS

TÁJÉKOZTATÓ A GINOP 5.2.1  
IFJÚSÁGI GARANCIA PROGRAMRÓL

A Kormány az Ifjúsági Garancia Rendszert tekinti a fiatalok foglalkozta-
tását elősegítő elsődleges eszköznek. A program lényege, hogy azon 25 
év alatti fiatalok számára, akik sem nem tanulnak, sem nem dolgoznak, 
a foglalkoztatási szolgálat meghatározott időn belül valamilyen konkrét 
lehetőséget ajánl fel az elhelyezkedésre, a munkatapasztalat szerzésre, 
vagy a tanulásra. 

A programban nyújtható támogatások
• Foglalkoztatást elősegítő képzési támogatások
• Bérjellegű támogatások 

- Akár 100%-os bérköltség-támogatás, 
legfeljebb 10+5 hónap időtartamra 
- 90 napos, 100%-os bérköltség-támogatás  
- Munkába járáshoz kapcsolódó helyközi utazás  
    költségeinek megtérítése

• Vállalkozóvá válás támogatása 
• Lakhatási támogatás

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Kazincbarcikai Járási 
Hivatalának Foglalkoztatási Osztályán az érdeklődők részletes tájékoz-
tatást kérhetnek a program támogatási lehetőségeiről.

Képzések:
Gombos Zsanett 
Fsz. 2. asztal 48/510-070,gombos.zsanett@borsod.gov.hu 
Orosz Kinga Katalin 
Fsz. 3. asztal 48/510-070, orosz.kinga@borsod.gov.hu 
Foglalkoztatás bővítését elősegítő támogatások 
(bér-, bérköltség-, utazási és lakhatási támogatások):
Gombárné Majoros Anikó 
I. em. 14. iroda 48/510-077, gombarne.majoros.aniko@borsod.gov.hu

ÁLLÁSAJÁNLATOK 2017. 06. 15.
Szakma/állás Fő Hol Érdeklődni lehet

szerződéses katona 50 változó 06-48/313-758

tehergépkocsi -vezető (nemzetközi) C, E 1 változó 06-30/257-8023

villanyszerelő 10 változó 06-48/313-758

pék 1 Kazincbarcika 06-48/510-070 27-es mellék

ruházati eladó 1 Sajószentpéter 06-48/313-758

rendszerkezelő 1 Kazincbarcika 06-48/510-070 27-es mellék

villanyszerelő 5 Kazincbarcika 06-48/313-758

csőhálózat-szerelő 1 változó 06-30/293-4207

szakács 1 Kazincbarcika 06-48/510-070 27-es mellék

nehézgép-kezelő 2 Kurityán 06-30/945-2318

építésvezető/művezető 1 Kurityán 06-30/945-2318

segédmunkás 6 Kurityán 06-30/945-2318

kézi csokicsomagoló 5 Miskolc 06-48/510-070 27-es mellék

kocsirendező 8 Kazincbarcika 06-48/510-070 27-es mellék

cukrász 1 Kazincbarcika 06-48/510-070 27-es mellék

napelemesrendszer-szerelő 5 Kazincbarcika 06-48/510-070 27-es mellék

raktáros 1 Nagybarca 06-48/313-758

üzletkötő 1 Nagybarca 06-48/313-758

pizzasütő 1 Sajószentpéter 06-48/510-070 27-es mellék

autószerelő 2 Berente 06-48/313-758

autóvillamossági szerelő 2 Berente 06-48/313-758

KULTÚRA ÉS KULINÁRIS
élvezetek Dubicsányban

Dubicsányban a Du-
bicsányért Egyesület 
szervezésében június 
10-én falunapot tar-
tottak. A rendezvényt 
Riz Gábor országgyű-
lési képviselő, miniszte-
ri biztos nyitotta meg. 
A főzőversenyen ké-

szült finomságokra kóstolás után szavazhattak. A leg-
ízletesebbnek ítélt étel készítője párjával kétnapos well-
nesshétvégére utazhatott. A korábban átadott magtár 
épületében most avatták fel a Turista Információs Pontot, 
valamint átadták a kézművesházat, mely a későbbiekben az 
agyagozás, a szövés és a kosárfonás művelőinek ad otthont. 
Az ebédhez az Agyagbanda zenekar hangulatos muzsikája 
biztosította a jó kedvvel teli étvágyat. Levezetésként a helyi 
színjátszók és a Garagulya gólyalábas komédiás kompánia 
műsora szórakoztatta a közönséget. A nap sztárja a JAM-
Republic Cover Band zenekar volt. Este Fórizs Sándor talp-
alávalójára utcabál vette kezdetét. A jól sikerült ünnepségen 
a kulturális előadásokon túl kézműves vásár, valamint kuli-
náris élvezetek várták a látogatókat.  
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PORTR É

AKIRE BÜSZKÉK LEHETÜNK
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma június 2-án hozta nyilvánosságra a Magyaror-
szág jó tanulója-jó sportolója címet elnyert tanulók listáját. Nagy örömünkre szolgál, 
hogy idén a Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagiskolája 
7. osztályos tanulója, Géczy Ákos is a díjazottak között van. Ennek apropóján kérdeztük 
az ifjú tehetséget.

– Milyen kritériumnak kel-
lett megfelelni e cím elnye-
réséhez?

– Minden évben meghirde-
tik a Magyarország jó tanu-
lója-jó sportolója pályáza-
tot, melyen indultam, mivel 
a tanulmányi átlagom kitűnő 
(min. 4.8-nak kellett lenni), 
valamint jelentős eredmé-
nyeket értem el az Orszá-
gos Diákolimpia versenyein 
atlétika szakágban (futás-
ban és magasugrásban). 

– Kik segítettek a nagysze-
rű eredmény elérésében?

– A kitűnő tanulmányi 
eredményemet elsősorban 
szaktanáraimnak köszön-
hetem. Mivel sportorientá-
ciójú osztályba járok, test-
nevelő tanáraim mindennap 
azon dolgoznak, hogy minél 
jobb eredményt érjek el a 
különböző sportversenye-
ken. Első osztályos korom-

tól Barna Imre tanár úr fog-
lalkozik velem, az atlétikai 
edzéseket Tóthné Szepesi 
Éva tanárnő vezeti. Ezen túl 
a szüleim is sokat segítenek 
a megfelelő háttér biztosí-
tásával mind a tanuláshoz, 
mind a sportoláshoz.

– Milyen indíttatásból vá-
lasztottad az emelt óraszá-
mú testnevelést?

– Mint általában minden 
hatéves gyermeknek, úgy 
nekem is a szüleim válasz-
tottak iskolát, illetve taní-
tó nénit. Úgy gondolom, 
sem ők, sem én nem bán-
tuk meg, mivel a tanulás és 
a sportolás terén is bejött 
a számításuk. Ugyanakkor 
elmondhatom, hogy az osz-
tálytársaim is nagyon szép 
sikereket értek el a sport és 
a tanulás területén is.

– Hogyan tudod össze-
egyeztetni a sportot és a 

tanulást? E két tevékeny-
ségre mennyi időt fordí-
tasz?

– Nálam ez nem jelent prob-
lémát. A tanítási órákon túl 
délután különböző sportkö-
ri foglalkozásokon veszek 
részt, gyakran vannak ver-
senyek is. Számomra napi 
egy óra tanulás elegendő.

– Az elmúlt években sok-
féle sportággal ismerked-
tél meg. Melyiket szereted 
a legjobban?

– Természetesen az atléti-
ka áll hozzám közelebb, de 
nagyon szeretem a labda-
játékok közül a kosárlabdát. 

– Ennyi elfoglaltság mellett 
van-e szabadidőd egyálta-
lán?

– Hét közben kevesebb, 
hétvégén, ha nincsenek 
versenyek több időm van, 

de ekkor is legszíveseb-
ben sportolok, a barátaim-
mal kosarazunk, kerékpá-
rozunk. 

– Térjünk vissza a másik 
fontos területre, a tanulás-

ra, amelyben szintén sike-
res vagy. Mi motivál arra, 
hogy ilyen szép eredményt 
érj el a tanulásban is?

– Fontosnak tartom a ta-
nulást is, a jövőben még 
nagyobb gondot szeret-
nék fordítani erre, mivel to-
vábbtanulási tervemben a 
Miskolci Herman Ottó Gim-
názium szerepel. Kedvenc 
tantárgyaim a matematika 
és az angol, de érdekel az in-
formatika is. 

– Mire ezek a sorok meg-
jelennek, megkezdődik a 
vakáció. Hogyan alakul a 
nyarad? 

– Június végéig valószínű-
leg lesznek edzések. Bará-
taimmal kosarazunk, ke-
rékpározunk, kipróbáljuk a 
Völgy parkban lévő sport-
eszközöket. Természete-
sen a családdal is több kö-
zös program várható, és 
nyaralás is lesz. 



HIRDETÉS
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Itt mindent megtalálsz amire vágysz! 

A  kicsitől (30 Mbit/s) 
a legnagyobbig (1000 Mbit/s)

Akár közvetlen optikán.
Széles választék, kedvező árak.

200 TV csatorna, amelyből
45 Full-HD minőségű.

Sok-sok műsor Kódolatlanul is.
Telefon INGYEN számhordozással.

Érvényes Kazincbarcikán.
Részletek az Ügyfélszolgálaton.

Megrendelés:
PARISAT Kazincbarcika, Építők útja 54.

Telefon: 06-48/512-448 E-mail: parisat@parisat.hu
Üzletkötő: 06-20/563-6496, 06-20/537-2550

HELYBEN 
VAGYUNK

ÁLLATORVOSI
RENDELŐ

Dr. Minár Gyula
állatorvos

Veszettség elleni oltás féregtelenítéssel:
4 000 Ft

Parvo, szopornyica éves, kombinált oltás:
4 000 Ft

Műtétek: pl. kandúrmacska-ivartalanítás
6 000 Ft,

szukamacska-ivartalanítás
10 000 Ft

KAZINCBARCIKA, VERES PÉTER ÚT 11.
TELEFON: +36-30/928-9477, +36-48/311-214

BETEGVIZSGÁLAT, 
DIAGNÓZISFELÁLLÍTÁS: INGYENES

* 
SUZUKI 

SZABÓ SUZUKI 
márkakereskedés 

Értékesítés: (48) 510-060 
Kazincbarcika, Tardonai u. 59. 
Nyitvatartás: H-P: 08-17-ig; Szo: 08-13-ig 
www.szabosuzuki.hu info@szabosuzuki.hu 

GÉPI FÖLDMUNKA
HOMOK-, 

SÓDER-,

BETONSZÁLLÍTÁS

30/686-3396
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EGÉSZSÉGNAP

REKORDKÖZELI ÖSSZEG A 
KAZINCBARCIKAI KÓRHÁZNAK 
A Richter Egészségváros 
program történetének má-
sodik legnagyobb adomá-
nyát, vagyis több mint 8.5 
millió forintot gyűjtöttek 
össze a kazincbarcikaiak a 
helyi kórháznak, pusztán 
azzal, hogy részt vettek a 
rendezvény által kínált szű-
réseken, június 10-én.
A program szombat reggel 
egészségsétával kezdő-
dött, majd a Kazincbarcikai 
Majorette Együttes műso-
rát láthatták az érdeklődők 
a Fő téren. Ezt követően 
az ünnepélyes megnyitón 
előbb Demeter Zoltán or-
szággyűlési képviselő, majd 
Szitka Péter polgármester 
köszöntötték a megjelente-
ket, akik örömüket fejezték 
ki azzal kapcsolatban, hogy 
a Richter Egészségváros 
történetében először Ka-
zincbarcikára is ellátogatott. 
Mint elhangzott, a Kazinc-
barcikai Kórház kiemelten 

fontos a város lakosságá-
nak, annak fejlődése szív-
ügye a helyieknek.
Tóth Gábor, a Kazincbarcikai 
Kórház Nonprofit Kft. ügy-
vezető igazgatója úgy fo-
galmazott, a program hár-
mas célt szolgál: egyrészt 
nagyon hasznos megelő-
ző szűréseken vehet részt 
bárki, másrészt családi 
programokkal, koncertek-
kel, filmvetítésekkel várnak 
mindenkit a szervezők, va-
lamint – nem utolsó sorban 
– még jelentős támogatást 
is szerezhettek a város leg-
nagyobb egészségügyi in-
tézményének. Mint mond-
ta, a befolyt összegből egy 
kolonoszkópot szeretnének 
vásárolni, mely a vastag-
bél-szűréseknél fontos.
Az egész napos program-
nak Rákóczi Ferenc, rádiós 
műsorvezető volt a házi-
gazdája, és azon fellépett 
többek között Pál Dénes, 

a Flash Táncstúdió, a Ka-
zincbarcikai Kodály Zoltán 
Alapfokú Művészeti Iskola 
és Katus Attila is.
A résztvevők összesen 
harminchétféle szűrésen 
vehettek részt, és minden 
egyes helyszínen 300 fo-
rint értékű bélyeget szerez-
hettek a pontgyűjtő füze-
tükbe, ez alapján számolták 
ki a végösszeget, melyet 
a Richter Gedeon gyógy-
szergyár fizet ki az egész-
ségügyi intézménynek. 
Késő délutánra kiderült, 
nyolc és félmillió forintnál 
is több pénzt „szűrtek ösz-
sze” a helyiek a Kazincbar-
cikai Kórháznak. Ez a Rich-
ter Egészségváros eddigi 9 
éves történetében a máso-
dik legnagyobb adomány, 
a közel 60 városból egye-
dül Komló utasította maga 
mögé Kazincbarcikát, ott 
9 millió forint körüli összeg 
folyt be a helyi kórháznak.

ELISMERÉS

IDÉN IS KÖSZÖNTÖTTÉK 
A MENTŐSÖKET
Ötödik alkalommal rendezték meg a Mentősnapot Kazinc-
barcikán a helyi mentőállomás dolgozóinak.

A június hetedikei esemé-
nyen elsőként Szitka Péter 
polgármester köszöntötte a 
résztvevőket, aki beszédé-
ben méltatta a mentőállo-
más dolgozóinak munkáját.
A városvezetőt Bartha Ta-
más, az OMSZ Észak-ma-
gya rországi Regioná l is 

mentőszervezetének ve-
zetője és Csala András, a 
Kazincbarcikai Mentőál-
lomás vezetője követték, 
akik köszönetet mondtak 
Kazincbarcika városának az 
elismerésért.
A rendezvényen Kazinc-
barcika Város Polgármes-

terének Elismerő Oklevele 
kitüntetésben Fóris Attila 
mentőápoló és Pintér Ber-
talan gépkocsivezető ré-
szesültek.

A kitüntetéseket Szitka Pé-
ter polgármester és Klimon 
István alpolgármester adták 
át. A program közös ebéddel 
és kötetlen beszélgetéssel 
zárult.

MEGELŐZÉS

BULIHANGULAT  
AZ ELŐADÁSON
Megdöbbenve érkeztek 
a diákok június 7-én az 
Egressy színháztermébe, 
ahol dübörgő zenével, fé-
nyekkel és füsttel várta 
őket a Rendőrtiszti Főis-
kola adjunktusa. A nem 
mindennapi programon 
Klobusitzky György meg-
történt eseteken és valódi 
fotókon keresztül szem-
léltette a drogfogyasztás 
menetét a bekínálástól a 
drogambulanciáig, mind-
ezt a tanulók nyelvén. Az 
adjunktus a Kolorline ér-
deklődésére elmondta: óri-

ási bajban vannak a fiatalok 
a dizájner drogok elterjedése 
miatt. Az előadó hozzátet-
te: a szülőknek a gyerme-
kük készpénzforgalmára és 
szabadidejére kell leginkább 
odafigyelniük, továbbá azt 
javasolja, ha gyanúsat észlel-
nek, nyissanak folyószámlát 
a gyereküknek és saját tele-
fonjukon kövessék nyomon 
a pénzforgalmat.
Klobusitzky György pre-
zentációja „A felelősség a 
miénk” elnevezésű ren-
dezvénysorozat részeként 
valósult meg.

KÖSZÖNTÉS

ISTEN ÉLTESSE 
ERZSIKE NÉNI!
Kilencvenedik születésnapja alkalmából köszöntötte 
Szitka Péter polgármester Forgács György Mátyásné Er-
zsike nénit június 14-én. A városvezető egy csokor virág 
kíséretében átadta a miniszterelnök oklevelét, mely az 
ünnepelt 90. életévéről tanúskodik.

Erzsike néni és férje 1964-
ben költöztek Kazincbar-
cikára. Aktív éveiben ta-
karítónőként, majd az 
Irinyi középiskolában ké-
ziszerszám-raktárosként 
dolgozott. Két gyermeke 
született, valamint négy 
unokája és hat déduno-
kája van.
A születésnapos korát 
meghazudtolóan aktív, 
s kiváló szellemi és fizi-

kai állapotban van: néha fáj 
a térde vagy a foga, de azt 
mondja, ezeket leszámítva 
igazán jól érzi magát. Hét-
köznapjaiban virágait gon-
dozza, szereti a televíziós 
szappanoperákat, melye-
ket leginkább a lépcsőhá-
zukban élő barátnőjével néz.
A hosszú életet titka szerin-
te nemes egyszerűséggel: a 
kemény, élethosszig tartó 
munka.
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SPORT
DÍJÁTADÁS

Kazincbarcika az ország 
legsportosabb települése
Kazincbarcika idén harmadik alkalommal lett kategóriájának 
nyertese a május 31-ei kihívás napján. Viszoczky Sándor, a 
Barcika Art Kft. sportszervezője június 13-án Budapesten, a 
Magyar Sportok Házában vette át a Magyarország legspor-
tosabb települése 2017 címhez járó oklevelet és kupát Cze-
ne Attilától, a Magyar Szabadidősport Szövetség elnökétől.

KOLORFESZTIVÁL

HITELESÍTETTÉK A KOLORFUTÁS TÁVJÁT

KBSC

HIVATALOSAN IS BAJNOKOK
Hivatalosan is bajnok a KBSC felnőtt labdarúgócsapata, 
ugyanis június 8-án csütörtökön a játékosok és vezetőik 
átvehették az aranyérmet Csiki Károlytól, a Magyar Labda-
rúgó Szövetség versenybizottsági tagjától.

Az ünnepségen Gulyás Ti-
bor ügyvezető igazgató 
köszöntötte a csapattago-

kat, majd Koleszár György 
szakmai igazgató értékelte 
az NBIII-as tavaszi szezont. 

Szitka Péter, Kazincbarcika 
polgármestere elismeré-
sét fejezte ki a csapat min-
den tagjának a kiemelkedő 
eredményért.
Az éremátadó ceremónia 
kötetlen beszélgetéssel 
zárult.

UTÁNPÓTLÁS LABDARÚGÁS

BRONZÉREM FRANCIAORSZÁGBÓL
A KBSC FC U15 csapata 
Franciaországban Estaires 
városában egy nemzetközi 
labdarúgótornán vett részt 

június 1-je és 5-e között. 
A nehéz, küzdelmes mecs-
cseket követően két fran-
cia csapat mögött a nagyon 

előkelő 3. helyen végez-
tek a fiúk, tovább öregbítve 
a KBSC és a város jó hírét. 

A csapat tagjai:
Bera Bence, Czár Máté, Far-
kas Martin, Fazekas Mi-
lán, Harnócz Balázs, Harzsó 
Péter, Kapaló Csaba, Kocsi 
Levente, Papp Ádám, Pál Bá-
lint, Réti József, Rozgonyi Do-
minik, Szabó Zsombor, Szitai 
Trisztán, Taskó Máté, Vaszil 
Valentin, Válint Krisztián
Edző: Harnócz Róbert
Másodedző: Csipke Zsolt

Az ötödik Kolorfesztivál 
keretében idén is megren-
dezi a Kolorfutást a Bar-
cika Art Kft. augusztus 
5-én, szombaton 9 órá-
tól. A megmérettetés az 
Egressy Béni Művelődé-
si Központ előtti terület-
ről indul. A szervezők az 
eddigi évekhez hasonlóan 
több távot alakítottak ki, 
hogy mindenki megtalálja 
a legalkalmasabbat. Ennek 

kapcsán június 16-án Kazinc-
barcikára érkezett Ignéczki 
Péter, hogy felmérje és hi-
telesítse a verseny távját. 
A szakember a Kolorhét ér-
deklődésére elmondta: egy 
mechanikus fordulatszám-
lálót szerelt a kerékpárjára, 
aminek segítségével megha-
tározta, hogy hány fordulat 
egy kilóméter. Ignéczki Péter 
hozzátette: a folyamatokról 
jegyzőkönyvet is készített.

Vitelki Zoltán az NB II-es KBSC vezetőedzője
Egyéves szerződést írt alá a 
KBSC Vitelki Zoltánnal, aki 
a következő szezonban irá-
nyítja majd vezetőedzőként 
a másodosztályba feljutó 
együttest – írja a kék-sár-
gák honlapja.

A közlemény emlékeztet, 
azt már korábban tudni 
lehetett, hogy Koleszár 
György szakmai igazgató 
távozik a csapat éléről, lévén 
a másodosztályban kizárólag 
pro licenszes edző, vagy 

a képzést már megkezdő 
szakember ülhet a kispadon.
A kbsc.hu szerint a klubveze-
tés több játékossal is tárgya-
lásban áll, egy-két héten be-
lül kiderül, kikkel kezdi meg a 
felkészülést a barcikai csapat.

https://www.kbsc.hu
https://www.kbsc.hu
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VÁLTSA KEDVEZMÉNYRE  
A FESZTIVÁLBÉRLETÉT!

A bérlet az alábbi napokra (7+1 nap) érvényes:
Augusztus 4-5-6., 10-11-12-13.  

Kazincbarcika, Csónakázó-tó helyszínen
+1 nap: augusztus 26.  

After party – LIGHTS OFF SHOW a Vadna Parkban

A fesztiválbérlet névreszóló plasztik-
kártya formájában kerül értékesítésre, 
amely sorszámot és vonalkódot tartal-
maz, a belépéskor személyazonosságot 
igazoló okmány felmutatásával érvényes.

BÉRLETÁRAK:
Early bird akció június 30-ig: 7900 Ft
Július 1-jétől: 9900 Ft

Az 5. Kolorfesztivál ideje alatt (augusztus 1-20.)  
A FESZTIVÁLBÉRLET FELMUTATÁSÁVAL  

TOVÁBBI KEDVEZMÉNYEK VEHETŐK IGÉNYBE:
• Ambrózia Étterem és Panzió: Egyet fizet, kettőt kap 

akció a Summer Fresh Kolor koktélból
• Baró Bőr: 10% kedvezmény a vásárlás végösszegéből
• Hotel BorsodChem: 10% kedvezmény az éttermi és 

wellness-szolgáltatásokból, valamint a szobaárakból
• Margó Papír-Írószer: 10% kedvezmény a vásárlás 

végösszegéből
• Norbi Update Kazincbarcika: 10% kedvezmény a vásárlás 

végösszegéből
• Rafael Virág: 10% kedvezmény a vágott és cserepes 

virágokból

JEGY- ÉS BÉRLETÉRTÉKESÍTÉSI PONTOK

EGRESSY BÉNI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT  
(Kazincbarcika, Fő tér 5., +36-48-510-220, info@kolorcity.hu)  
hétfő-péntek 12.00-18.00, a fesztivál ideje alatt 10.00-15.00
MEZEY ISTVÁN MŰVÉSZETI KÖZPONT  
(Kazincbarcika, Rákóczi tér 9., +36-48-310-116, info@kolorcity.hu) 
hétfő-péntek 10.00-18.00, szombat 10.00-14.00
MISKOLC BOLT ÉS KÁVÉZÓ  
(Miskolc, Széchenyi út 16., +36-46-320-447,  
miskolcbolt@hellomiskolc.hu)  
hétfő-péntek 08.00-18.00, szombat 09.00-17.00

Online jegy és bérletvásárlás: www.kolorfesztival.hu/jegy/
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jegyértékesítés

STRAND-
RÖPLABDA- 
BAJNOKSÁG 
2017. július 1. 9.00

Várjuk férfi, női és vegyes párosok jelentkezését!

Bővebb információ: +36-20/271-4121

A versenykiírás és a nevezési lap letölthető 
a www.barcikaart.hu/sport/ oldalról.

Nevezni lehet személyesen a Kazincbarcikai Sportközpontban 
vagy a nevezes.barcikaart.hu oldalon.

Nevezési díj: 1000 FT/csapat
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Cím: Kazincbarcika, 
Táncsics Mihály út 11.

www.mazsoko.hu

Alu- és horganyzott csatornák

Lambériák, fűrészáruk, OSB, 

nádszövet, drótfonat, kerítés-

oszlop, palák, gipszkarton, 

profilok, csavarok.

CSEMPE AZONNAL AZONNAL

06-48/312-823, info@lilatuzep.hu

Creaton, Terrán, Tondach 
cserepek.

ÓRIÁSI VÁLASZTÉKBAN

SZÁLLÍTÁST ÉS DARUZÁST 
IS VÁLLALUNK!

 
szerelés, 
duguláselhárítás 
és hibajavítás

VÍZ, GÁZ, FŰTÉS

Kenéz Dániel 
Tel.: 06-20/282-5884

BÉRLETES PROGRAM
Dátum Kezdés Helyszín Program 

Jegyár 
elővétel helyszín

Augusztus 4.  
péntek

19.00 Kazincbarcika, 
Csónakázó-tó

DENIZ LIVE
1 500 Ft 2 000 Ft 

21.30 HALOTT PÉNZ

Augusztus 5.  
szombat

19.00 Kazincbarcika, 
Csónakázó-tó

HERCZKU ÁGI ÉS A BANDA 1 500 Ft,  
ülő:  

4 000 Ft 

2 000 Ft,  
ülő:  

4 000 Ft21.30 CSÍK ZENEKAR

Augusztus 6.  
vasárnap

19.00 Kazincbarcika, 
Csónakázó-tó

PIRAMIS 
1 500 Ft 2 000 Ft 

21.30 P. MOBIL
Augusztus 10.  

csütörtök
19.00 Kazincbarcika, 

Csónakázó-tó
MARGE

1 500 Ft 2 000 Ft 
21.30 WELLHELLO

Augusztus 11.  
péntek

19.00 Kazincbarcika, 
Csónakázó-tó

VÖLGYESI GABI - UNIQUE AKUSZTIK
1 500 Ft 2 000 Ft 

21.30 MAGNA CUM LAUDE

Augusztus 12.  
szombat

19.00 Kazincbarcika, 
Csónakázó-tó

LOTFI BEGI
1 500 Ft 2 000 Ft 

21.30 RÚZSA MAGDI
Augusztus 13.  

vasárnap
19.00 Kazincbarcika, 

Csónakázó-tó
CHILDREN OF DISTANCE

1 500 Ft 2 000 Ft 
21.30 MAJKA & CURTIS LIVE

Augusztus 26.  
szombat 21.00 Vadna,  

Vadna Park

KOLOR AFTER PARTY LIGHTS OFF SHOW: 
DJ KOKO JR., JULIA CARPENTER,  

DJ SZECSEI, BEATBROS LIVE SHOW
1 500 Ft 2 000 Ft 

BÉRLETÁRAK:
Early bird akció május 1. – június 30. között: 7 900 Ft, július 1-jétől: 9 900 Ft

Print jegyeket és bérleteket június 1-jétől árusítunk kazincbarcikai és miskolci jegyértékesítési pontjainkon.

TOVÁBBI PROGRAMOK ÉS BÉRLETHEZ KÖTŐDŐ AKCIÓK,  
ONLINE JEGYVÁSÁRLÁS:  WWW.KOLORFESZTIVAL.HU

www.kolorfesztival.hu

AUGUSZTUS 1-20.
+AFTER

Aki velünk költözik, 
időt és pénzt spórol meg!
BELFÖLDI ÉS NEMZETKÖZI
FUVAROZÁS, KÖLTÖZTETÉS

Gyorsan, pontosan, megbízhatóan!
Tel.: 06-30/958-1200
www.nemethtrans.hu

Nyitvatartás: 
hétfő–péntek 
6.00–17.00, 

szombat 
6.00–12.00

   Hell :

Borsodi friss zéró 0,5 l:

Topjoy 1,75 l:

Garden 100 %-os 
gyümölcslé 0,5 l:

Color hajfesték 
60 ml + 40 ml:

200 Ft

169 Ft

500 Ft

1000 Ft

90 Ft

165 Ft

200 Ft/l

2600 Ft/kg

7142 Ft/kg

1000 Ft/kg

36 Ft/l

110 Ft/l

Anyáknapi desszertek nagy választékban!

Anyák napi desszertek 
nagy  választékban!

Cím: Kazincbarcika, 
Táncsics Mihály út 11.

www.mazsoko.hu 
Tel.: 06-48/310-993

   
Domestos 750 ml: 

Adrien öblítő 1 l több illat:   

Pepsi dobozos-Miranda-
Moutan Dew 330 ml: 

Milka táblás több íz 90-100 g:

Boci táblás több íz 90-100 g:

Vipa chips 40 g:

Műanyag gulyástál-tányér-pohár-villa-kanál-kapható!

   

Földimogyorós drazsé 1 kg
Kakaóban-cukorban: 

Földimogyorós drazsé 500 g
Szezámmagban:

Napraforgó drazsé 1 kg
Kakaóban-cukorban:

Borsodi friss zero 0,5 l 3 íz:

Radler 0,0 % 0,5 l meggy-citrom:

Surf mosógél 2,8 l color-white:

Adrien öblítő 1 l:   

Lays 65 g sós: 

Airwaves extreme rágó 5 cs x 14 g:

Roshen ladybird gumicukor 1 kg:

Adrien öblítő 1l : 200,-
200,-/l

Lays 65g sós: 169,-
2600,-/kg

Airwaves extreme rágó 5cs×14g: 500,-
7142,-/kg

Roshen ladybird gumicukor 1kg:1000,-
1000,-/kg

Flash üdítő 2,5l több íz :90,-
36,-/l

Xixo tea 1,5l csak nálunk ! 2 új íz!:165,-
110,-/ több íz
A végére ez a szöveg kellene:
Pályakezdő férfit felveszünk rakodói munkakörbe. 
Jelentkezni önéletrajzzal személyesen 
a Táncsics út 11. szám alatt. 

PÁLYAKEZDŐ FÉRFIT 
FELVESZÜNK 
RAKODÓI 

MUNKAKÖRBE. 
Jelentkezni önéletrajzzal 

személyesen a Táncsics út 
11. szám alatt. 

Xixo tea több íz, 1,5 l 
csak nálunk! 2 új íz!:

Flash üdítő 2,5 l több íz:


