
A KolorLab Innovációs Központban, amely a Jószerencsét út 
1/A. sz. alatt található irodák és raktárhelyiségek kiadók. Az 
inkubátorház teljes energetikai felújításon és átalakításon 
esett át a közelmúltban. Műszaki szempontból korszerűsí-
tették, amelynek keretében teljes homlokzati felújítás, nyílás-
zárócsere, hőszigetelés, hűtés-fűtés korszerűsítés, valamint 
a kor igényeinek megfelelő irodák kialakítása is megtörtént.

Az általános bérleti díj 2000 Ft/m2+áfa, amely tartalmazza a 
teljes rezsiköltséget is, de egyéb még kedvezőbb bérleti díj-
kategóriákat is megállapítottak.

I. emelet m2

Irodák 34,45
Irodák 53,59
Irodák 57,66

II. emelet m2

Irodák 53,87
Irodák 53,82
Irodák 53,78
Irodák 55,44

KOLORLAB INNOVÁCIÓS KÖZPONT
Irodák kiadók

Raktárhelyiségek 20 
m2-től bérelhetőek.
Részletes információt a 
Barcika Szolg Kft.-nél 
kaphatnak az érdeklő-
dők a következő elér-
hetőségeken:

kapcsolattartó: Kecskeméti Andrea
telefon: +36-20/461-3627

e-mail: kecskemeti.andrea@barcikaszolg.hu

KULTURÁLIS ÉS KÖZÉLETI HETILAP

KAZINCBARCIKA ÉS TÉRSÉGE
2018. 03. 16. IV. ÉVF. 10. SZÁM

DIÁKSPORT
Elismerés a felkészítőknek
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SZE N IOR SZA BA DEGY ETE M

FOGYASZTÓVÉDELEM 
IDŐSKORBAN
A Kolorakadémia – Észak-Magyarországi Szenior Szabadegyetem 2017/2018-as tan-
év második félévének harmadik előadását tartották meg március 8-án a Mezey István 
Művészeti Központban. A képzés témája ezúttal a fogyasztóvédelem időskorban volt. 

A rendezvényen első-
ként Szitka Péter polgár-
mester és Klimon István 
alpolgármester köszön-
tötte nőnap alkalmából a 
szabadegyetem női hall-
gatóit: egy szál virággal 
és apró ajándékkal ked-
veskedtek a megjelen-
teknek.
A képzésen dr. Mély-
pataki Gábor, a Miskolci 
Egyetem tanársegédje a 
fogyasztóvédelem idős-
korban témájáról tartott 
előadást. Kiemelte: van-
nak olyan esetek, ahol 
az idősebb korosztályt 

könnyebb becsapni, ilyen 
például az üzlethelységen 
kívüli termékbemutatók, 
vagy az egészségügyi 
szűrővizsgálatokra való 
meghívás, ahol különböző 
termékek megvásárlását 
kapcsolják a rendezvény-
hez. Fontos megemlíteni 
a pénzügyi fogyasztóvé-
delmet: az idős korosz-
tály sok esetben nem tud 
– életkorából adódóan – 
hitelre termékeket vásá-
rolni, így életkori diszkri-
minációról beszélhetünk 
a bankok és a pénzügyi 
intézmények részéről.

Dr. Mélypataki Gábor a kép-
zés zárásaként elmondta: 
ha az időskorú emberek 
az információk birtokában 
vannak, valamint körülte-
kintőbbek és óvatosabbak, 
illetve tudják, hogy hová kell 
jogorvoslatért fordulni, ak-
kor kevesebb probléma ér-
heti őket egy-egy vásárlás 
alkalmával, vagy szolgálta-
tás igénybevételénél.
A szeniorok legközelebb 
március 22-én prof. dr. Di-
nya Zoltán akadémikus „A 
táplálékod legyen a gyó-
gyítód” című előadását 
hallhatják majd.

M USK ÁTLI N Y UG DÍ JASH ÁZ

A SZEBBIK NEMET 
ÜNNEPELTÉK
Minden évben hagyo-
mány, hogy a Muskátli 
Nyugdíjasházban már-
cius 8-án nőnapi ün-
nepséget tartanak. Idén 
Pásztor László önkor-
mányzati képviselő kö-
szöntötte a bentlakó 
szépkorúakat, majd a 
Nefelejcs Tagóvoda ki-
csinyei zenés, verses 
műsorral kedvesked-

tek az időseknek. A ren-
dezvényen részt vett Kó-
kai Péter, a Barcika Szolg 
Kft. ügyvezető igazgató-
ja, Malejkó Norbert ingat-
langazdálkodási igazgató 
és dr. Erdei Sándor házi-
orvos. A Barcika Szolg Kft. 
férfi munkatársai az ün-
nepség végén virággal és 
süteménnyel kedvesked-
tek a bentlakóknak.

KOLOR A K A DÉ M I A

FELNŐTTEKHEZ SZÓLNAK
A 2016-ban szépkorúaknak indított Szenior Szabadegyetem sikerein felbuzdulva ta-
valy ősszel Kolorakadémia gyűjtőnéven egy olyan rendezvénysorozat vette kezde-
tét Kazincbarcikán, mely az idős korosztály mellett a 30-50 évesek számára is olyan 
programokat/előadásokat biztosít, mely az őket érintő kérdésekre ad választ.

A felnőtteknek szóló Kolor-
akadémia március 22-én 
18.00 órától az Egressy Béni 
Művelődési Központ szín-
háztermében várja először 
az érdeklődőket Tari An-
namária pszichoanalitikus
„Tényleg engem szeretsz? 
Párkapcsolatok és gyerek-

nevelés a XXI. században” 
című előadásával. A prezen-
táció olyan kérdésekkel fog-
lalkozik, amely mindenkit 
érint a 21. században: ebben 
a felgyorsult világban szinte 
minden az interneten törté-
nik, így a párkapcsolatok és 
a gyermeknevelés is gyak-

ran ezen a fórumon zajlik. Az 
előadó többek között azt a 
kérdést firtatja majd, hogy 
mennyire jó, ha az online tér 
behálózza a mindennapja-
inkat.
A rendezvénysorozat május 
17-én Müller Péter „Az élet 
művészete” című előadásá-

val folytatódik, majd a nyári 
szünetet követően október 
18-án dr. Hevesi Krisztina, 
szexuálpszichológus „TESTI 
MESÉK helyett: generációk 
párbeszéde a szexuális élet 
kérdéseiről” című előadásá-
val zárul majd.
– A felnőtteknek szó-
ló Kolor akadémián belül 
szeretnénk elégedettségi 
kérdőíveket kitöltetni, mert 
tudni akarjuk, hogy azok az 
előadók, akiket elhozunk el-

nyerik-e a közönség tetszé-
sét, illetve azt a célt is szol-
gálja majd, hogy megtudjuk, 
mik azok a témák, amikre a 
jövőben kíváncsiak lennének 
– mondta el Pogány-Varga 
Vivien, a Barcika Art Kft. ren-
dezvényszervezője.
Jegyek kaphatók a Mezey 
István Művészeti Központ 
és az Egressy Béni Műve-
lődési Központ jegypénz-
táraiban, valamint online a 
www.kolorcity.hu oldalon.

FE LH ÍVÁS

KolorAPP 
Már letölthető!

Az idősek izgatottan várták a műsort

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

2018. augusztus 5. 
KAZINCBARCIKA
Versenykiírás és nevezés:
www.kolorcity.hu/kolorfutas/
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A hirdetések tartalmáért a kiadó felelősséget nem vállal! A lapban megjelenő 
cikkek, képek bármilyen formában való felhasználása a kiadó írásos engedélyével 
lehetséges.  Kéziratokat, fotókat nem őrzünk meg, és nem küldünk vissza. Tájé-
koztatjuk olvasóinkat, hogy a cikkekben, hirdetésekben megjelenő személyek 
személyes adatai az információs önrendelkezésről és az információszabadságról 
szóló 2011. évi CXII. törvénynek megfelelően kerülnek kezelésre. Az adatok 
kezelése az érintettek hozzájárulásával történik. Az adatokat a hirdetések, 
cikkek közzététele céljából kezeljük. Az érintettek felvilágosítást kérhetnek az 
általunk kezelt személyes adatok köréről, felhasználásuk módjáról és céljáról, 
és bármikor kérhetik azok helyesbítését, felhasználásuk korlátozását, törlését. 
Az adatkezelésekkel kapcsolatos panasszal a fenti elérhetőségeken élhet.

Kazincbarcika Város Önkormányzatának megbízása alapján a Barcika Szolg Vagyon-
kezelő és Szolgáltató Kft. jelen pályázat kiírásával bérbeadásra meghirdeti a Bercsé-
nyi út 14. sz. alatti fiatalok garzonházában lévő 4 db önkormányzati tulajdonú bérla-
kást, az alábbiak szerint:

A helyiség megtekintését kezdeményezni, pályázati kérelmet, illetve bővebb felvilá-
gosítást kérni, a Barcika Szolg Kft. irodájában, 3700 Kazincbarcika, Munkácsy tér 1. 
szám alatt lehetséges.

A pályázatot 2018. március 29. (csütörtök) 12.00-ig lehet benyújtani.

Ügyintéző: Kecskeméti Andrea Telefon: 06 48 799-235, vagy 06 20 461 36 27

Cím
Bercsényi út 14.

I. em. 3. I. em. 5. fsz. 3. II. em. 4.

Alapterület (m2) 38 34

Komfortfokozat összkomfortos

Szobaszám 1

Lakbér és külön szolg. díj összesen (Ft/hó) 12 184 10 306

Előtakarékosság mértéke Ft/hó 28 000

FIATALOK GARZONHÁZA

A Barcika Kontroll Kft.

Pénzügyi előadó
munkatársat keres

Feladatok:
• bejövő szállítói számlák rögzítése,
• vegyes bizonylatok rögzítése,
• bankszámlabizonylatok kontírozása, rögzítése, könyvelése,
• kimenő készpénzes és átutalásos számlák rögzítése, könyvelése,
• pénztár könyvelése,
• telefonszámla továbbszámlázáshoz szükséges analitikus nyilvántartás vezetése havi szinten,
• egyeztetési, ellenőrzési feladatok ellátása, a szükséges javítások elvégzése,
• közreműködés az adóhatásági bevallások előkészítésében
• iratrendezési feladatok.

Szakmai elvárások:
• pénzügyi számviteli ügyintézői végzettség,
• előnyt jelent mérlegképes könyvelői végzettség,
• M
• hasonló területen szerzett gyakorlat.

Személyiség béli elvárások:
• szabálykövető attitűd,
• folyamatszemlélet,
• döntési képesség,
• önálló munkavégzés képessége.

Amit kínálunk:
• alkalmazotti jogviszony, határozatlan idejű munkaszerződés,
• 3 hónap próbaidő,
• általános munkarend,
• változatos szakmai feladatok, fejlődési lehetőség.

Munkavégzés helye: Kazincbarcika, Munkácsy tér 1. sz.

Jelentkezés módja: http://www.barcikacentrum.hu-n az álláshirdetés menüpont alatt 

Jelentkezés határideje: 2018. március 31.

,
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HIRDETÉS
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Kazincbarcika Város Polgármestere a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX. törvény 45. (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

jogi szakreferens munkakör betöltésére. 

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
• okiratszerkesztés, szerződések jogi véleményezése,
• beszerzésekben, közbeszerzésekben való közreműködés,
• a Polgármesteri Iroda munkájának jogi támogatása,
• képviselő-testületi előterjesztések készítése,
• az önkormányzati rendeletek egységes szerkezetbe foglalása, a rendeletek, határozatok 

határidőben történő honlapra történő feltöltése, nyomon követése,
• az önkormányzati jogszabályok Nemzeti Jogszabálytárba történő rögzítése,
• az önkormányzat társulási üléseinek előkészítése,
• a képviselő-testület működésével kapcsolatos feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra 
a „Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a 7/2015. 
sz. egységes közszolgálati szabályzat rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek:
• magyar állampolgárság,
• cselekvőképesség,
• büntetlen előélet, 
• főiskolai szakirányú (jogi) végzettség.
 A határozatlan időre szóló köztisztviselői jogviszony teljes munkaidőben, négy hónap 

próbaidő kikötésével jön létre.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
• önkormányzatnál szerzett szakmai gyakorlat,
• jogi vagy szakigazgatási szakvizsga megléte.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• végzettséget igazoló okmányok,
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglaltak személyes adatainak a 

pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
• 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
• fényképpel ellátott szakmai önéletrajz,
• a pályázó nyilatkozata az előírt vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség vállalásáról. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 15. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gresnyer Katalin nyújt
a 48/514-725-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a 
Kazincbarcikai Város Polgármestere címére történő megküldésével
(Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal, 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. ). 

Kazincbarcika Város Polgármestere a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 

törvény 45. (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet könyvelő munkakör betöltésére. 

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
• Kazincbarcika Város Önkormányzata, a Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal és a 

Nemzetiségi Önkormányzatok költségvetésének és beszámolóinak elkészítésében való 
közreműködés,

• gazdasági események kontírozása,
• főkönyvi könyvelés,
• kincstári adatszolgáltatás,
• analitikus nyilvántartás vezetése.

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra 
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a 7/2015. sz. egységes 
közszolgálati szabályzat rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek:
• magyar állampolgárság,
• cselekvőképesség,
• büntetlen előélet, 
• főiskolai szakirányú végzettség,
• mérlegképes könyvelői képesítés, legalább 1-3 év szakmai tapasztalattal,
• vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása,
• megbízható, precíz munkavégzés,

önálló munkavégzés.
 

•

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
• főiskola – államigazgatási szakirány,
• önkormányzati pénzügyi-számviteli területen szerzett tapasztalat,
• mérlegképes könyvelői képesítés – államháztartási szakon.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, 
• a végzettséget igazoló okiratok másolata, 
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a 

pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
• fényképpel ellátott szakmai önéletrajz. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 15. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gresnyer Katalin nyújt
a 48/514-725-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a 
Kazincbarcikai Város Polgármestere címére történő megküldésével
(Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal, 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. ). 

A határozatlan időre szóló köztisztviselői jogviszony teljes munkaidőben, három hónap 
próbaidő kikötésével jön létre. 

Kazincbarcika Város Polgármestere a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tör-
vény 45. (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet projektmenedzser munkakör betöltésére. 

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
• hazai és/vagy uniós támogatású pályázatok figyelése, előkészítésében való részvétel, 

pályázati dokumentációk teljes körű összeállítása, a támogatással megvalósuló projektek 
szakszerű menedzselése, elsősorban TOP, KEHOP, GINOP, NGM, NFM, BM által finanszírozott 
pályázatok területén, 

• pályázati adatlapok kitöltése, partnerekkel való kapcsolattartás, fejlesztéshez szükséges en-
gedélyezési/hozzájárulási eljárások szervezése, szakmai egyeztetések lebonyolítása, projekt 
előkészítése, projekttervezés és ütemezés előkészítése, 

• pályázati dokumentáció kidolgozásában való részvétel: kapcsolódó tanulmányok (megvaló-
síthatósági, háttér, stb.) üzleti terv, projekt költségvetés el(ő)készítése, 

• hazai és/vagy uniós támogatásból megvalósuló projektek teljes körű szakmai és pénzügyi 
menedzselése (a projekt szakmai megvalósulásának, beruházások helyszíni nyomon 
követése, előrehaladási jelentések, pénzügyi jelentések, kifizetési igénylések, elszámolások 
készítése, összeállítása, munkafolyamatok és ütemtervek kialakítása, koordinálása, részvétel 
helyszíni és monitoring ellenőrzéseken, kapcsolattartás a Támogató és a Közreműködő 
Szervezettel, partnerekkel).

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra 
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a 7/2015. sz. egységes 
közszolgálati szabályzat rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek:
• magyar állampolgárság,
• cselekvőképesség,
• büntetlen előélet,
• befejezett felsőfokú tanulmányok (pénzügyi, gazdasági, jogi, bölcsész vagy műszaki 

végzettség),
• vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása,
• pontos, precíz munkavégzés, kitartás, magas fokú koncentrációs képesség, kiváló kommu-

nikációs és problémamegoldó készség, rugalmasság, önálló munkavégzés, csapatszellem, 
szakmai területhez kapcsolódó intézményrendszer, jogszabályok, eljárásrendek ismerete, 

• a határozatlan időre szóló köztisztviselői jogviszony teljes munkaidőben, három hónap 
próbaidő kikötésével jön létre.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
• a végzettséget igazoló okiratok másolata, 
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a 

pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
• fényképpel ellátott szakmai önéletrajz a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 

tv. 5. mellékletében foglalt adattartalommal. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 15. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gresnyer Katalin nyújt
a 48/514-725-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a 
Kazincbarcikai Város Polgármestere címére történő megküldésével
(Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal, 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. ). 
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító-
számot: HUM/86/2018, valamint a munkakör megnevezését: projektmenedzser.

Kazincbarcika Város Polgármestere a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tör-
vény 45. (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet szociális ügyintéző munkakör betöltésére.  

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
• a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben, a gyerme-

kek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben, valamint 
az önkormányzati rendeletekben foglalt pénzbeli és természetbeni ellátásokat érintő 
feladatok ellátásra, döntések előkészítése, nyilvántartások vezetése, kapcsolattartás 
szakhatóságokkal, társszervekkel, 

• a jegyző hatáskörébe tartozó gyámhatósági feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra 
a „Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az 
irányadók. 

Pályázati feltételek:
• magyar állampolgárság,
• cselekvőképesség,
• büntetlen előélet, 
• szakirányú főiskolai végzettség,
• vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása,
• a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7) Korm. rend. I. 

melléklet 9. pontjában előírt, az alábbiak szerinti végzettség,   
• felsőoktatásban szerzett közszolgálati, gazdaságtudományi, társadalomtudományi, jogi, 

bölcsészettudományi, orvos és egészségtudományi, hittudományi, pedagógus szakkép-
zettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és szociális szakmacsoportba 
tartozó szakképesítés, vagy gyámügyi, vagy gyermekvédelmi, vagy szociális területen 
szerzett gyakorlat,

• középiskolai végzettség és szociális szakmacsoportba tartozó szakképesítés, vagy 
gyámügyi, vagy gyermekvédelmi, vagy szociális területen szerzett gyakorlat.

 A határozott időre szóló köztisztviselői jogviszony teljes munkaidőben, négy hónap 
próbaidő kikötésével jön létre.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
• szociális területen szerzett szakmai tapasztalat, 
• közigazgatásban szociális területen szerzett szakmai gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, 
• a végzettséget igazoló okiratok másolata, 
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a 

pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
• fényképpel ellátott szakmai önéletrajz. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 15. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gresnyer Katalin nyújt
a 48/514-725-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a 
Kazincbarcikai Város Polgármestere címére történő megküldésével
(Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal, 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. ). 

VA JÁ N Y I LA JOS BA JTÁ RSI EGY E SÜ LET 

JUBILEUMI 
KÖZGYŰLÉS
Ünnepi közgyűlést tartott a Vajányi Lajos Bajtársi Egyesület március 9-én Kazinc-
barcikán, a Mezey István Művészeti Központban. A civil szervezet megalakulásának 
tizedik évfordulóját ünnepelte.

Mozgalmas, programok-
ban gazdag 10 évről szá-
molt be Husonyica Gábor, 
az egyesület vezetője. 
Az elmúlt időszakban hő-
sök napi ünnepségek, doni 
megemlékezések szerve-
zése, hadisírok kutatása – 
ezek felújítása –, katonai 
emlékművek helyreállítá-
sa és koszorúzása, mind-
mind szerepelt az egye-
sület tevékenységében.
– Vannak 1848/49-es 
emlékek is Kazincbarci-
kán, sok helyi és herbo-
lyai fiatal áldozta életét 
az I és a II. világháború üt-
közeteiben. Sokan em-
lékeznek még a köze-
li Tardona rakétásaira, 
az egykori MHSZ barci-
kai lőtérre, haditechnikai 
parkjára, a lövész, rádi-
ós klubok működésére, a 
repülőnapokra, amelyek 
mind-mind öregbítették 
a város jó hírét. Volt tehát 
jogosultsága a katonai ha-
gyományok ápolásának, 
és 10 évvel ezelőtt ilyen 
céllal alakult meg a Vajá-
nyi Lajos Bajtársi Egyesü-
let – mesélte az egyesület 
vezetője.

Az ünnepi műsor a Him-
nusszal vette kezdetét, 
majd az edelényi férfikó-
rus és a Galagonya cite-
razenekar zenés produk-
ciójával folytatódott.
Az ünnepi közgyűlés ele-
jén Szitka Péter Kazinc-
barcika polgármestere 
köszöntötte a meghívot-
takat, aki beszédében ki-
emelte, hogy elenged-
hetetlen a hagyományok 
ápolása, valamint hadi-
gondozottak és hadiárvák 
emlékének őrzése, a ka-
tonai és háborús történe-
tek felelevenítése.
A jubileumi közgyűlés ele-
jén Husonyica Gábor, Vö-
rös Lászlóné nyugállomá-

nyú ezredesnek, a Bajtársi 
Egyesületek Országos 
Szövetségének alelnöké-
nek emléklapot nyújtott 
át, ezzel is megköszön-
ve az elmúlt időszakban 
nyújtott támogatását. 
Ezen kívül Szitka Péter-
nek egy 1954. március 11-
ei keltezésű, a Kazincbar-
cikai Városi Tanács alakuló 
ülésének megtartásáról 
szóló eredeti meghívót 
ajándékozott.
Az ünnepi közgyűlés az 
elmúlt időszak értékelé-
sével, a jövőbeni tervek és 
célok meghatározásával 
folytatódott. A rendez-
vény kötetlen beszélge-
téssel zárult.

K AZI NC BA RC I K A I POLLAC K M I H Á LY Á LTA LÁ NOS ISKOLA

„ISKOLÁS LESZEK!” 
A Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola és tagintézményei összevont szülői 
értekezletét tartották március 7-én az Egressy Béni Művelődési Ház színháztermé-
ben. A programokon résztvevő szülők betekintést nyertek az iskolák működésébe, 
és részletes tájékoztatást kaptak a beiskolázás menetéről.

A szülői értekezlet iránt 
hatalmas volt az érdek-
lődés, a művelődési köz-
pont színházterme tel-
jesen megtelt. A délutáni 
rendezvényen előbb Szitka 
Péter, Kazincbarcika pol-
gármestere köszöntötte 
a megjelenteket, ahol el-
mondta, hogy amellett, 

hogy az önkormányzat 
támogatja a város iskolá-
it és törekszik a további jó 
kapcsolat fenntartására, ő 
is ugyanolyan szülői figye-
lemmel ül majd most be a 
sorok közé.
Ezután Kondorné Sztoj-
ka Ágnes igazgató tartott 
előadást a résztvevőknek 

a beiskolázási program-
ról, annak menetéről, be-
szélt a nevelési módsze-
rekről, az iskolaérettségről 
és az egységes pedagógiai 
szemléletről is.
Az előadás során tagintéz-
ményenként mutatták be 
a leendő elsős tanítókat, 
valamint a beiskolázáshoz 

szükséges dokumentu-
mok listáját is megkapták 
a szülők.
– A Kazincbarcikai Össze-
vont Óvodák vezetőségé-
vel egyeztetve nem lesz-
nek beiskolázási gondjaink, 
minden tagiskolában, va-
lamint a székhelyintézmé-
nyünkben is be tudjuk majd 
indítani a két osztályt, kö-
zel 270 gyermekre számí-
tunk. A beiratkozásra ápri-
lis 12-én és 13-án kerül sor 
a székhelyiskolában, attól 

függetlenül, hogy mely 
tag iskolába szeretné a 
szülő a gyermeket beírat-
ni – mondta el az igazgató.
Az értekezleten Székelyné 
Varga Mária, a Kazincbar-
cikai Tankerületi Központ 
igazgatója is részt vett. A 
beiskolázással kapcsolat-
ban bővebb információt és 
a tagintézményi nyílt na-
pok rendjét megtalálják 
a www.pollackiskola.hu 
weboldalon a beiskolázás 
menüpont alatt.

MOZGÓ PLA N ETÁ R I U M

LEHOZTÁK NEKIK 
A CSILLAGOKAT
Utazó planetáriumban szerezhettek alapvető csillagá-
szati információkat általános iskolások március 9-én 
az Ádám Jenő és a Kazinczy Ferenc Tagiskolákban. Az 
egész napos programon a Kazincbarcikai Pollack Mi-
hály Általános Iskola összes tagintézményének diákja 
részt vett.

Az Utazó Planetári-
um-projektet két csil-
lagász család üzemelteti 
azzal a szándékkal, hogy 
a lehető legtöbb helyre 
elvigye és népszerűsít-
se a csillagászatot és a 
tudományt. Az előadáso-
kat az ELTE Csillagászati 
Tanszékének és az MTA 
Csillagászati Kutatóinté-
zetének oktatói és kuta-
tói készítik.
Az érdekes, nem minden-
napi előadást egy felfúj-
ható mobil planetáriumi 
kupolában mutatták be 
a szervezők a gyere-
keknek, így a csillagos 
ég csodáival és a szabad 

szemmel nem látható égi 
jelenségekkel is megismer-
kedhettek a résztvevők. Az 
előadások alkalmával bete-
kintést nyerhettek az isko-
lások a csillagok életébe és 
olyan információkhoz ju-
tottak, ami alapján jobban 
megértették az Univerzum 
keletkezését. A térhatású 
műsort a planetáriumi ku-
pola belső felületén speci-
ális technikával vetítve le-
hetett megtekinteni.
A látványos előadás során 
a diákok szórakoztató mó-
don sajátíthatták el a csil-
lagászat alapjait, árulta el 
Szabó Ágoston, az utazó 
planetárium munkatársa.

Az általános iskolások alapvető csillagászati információkat szereztek

Szitka Péter polgármester átveszi a meghívót Husonyica Gábortól
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ELISMERÉS A 
FELKÉSZÍTŐKNEK
Kolorcitys melegítőkkel jutalmazta Kazincbarcika Város Önkormányzata és a Bar-
cika Art Kft. a Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola és tagiskolái testne-
velőit és edzőit március 9-én.

A rendezvényen Szitka 
Péter, Kazincbarcika pol-
gármestere üdvözölte a 
résztvevőket, majd mon-
dott köszönetet a város-
vezetés és a Barcika Art 
Kft. nevében a kazinc-
barcikai összevont is-
kolák testnevelőinek és 
edzőinek a 2016-os, illet-
ve a 2017-es évben elért 
sportsikerekért, egy-egy 
kolorcitys melegítőszet-
tel és kisebb emléklappal.
A 2016/2017-as tanév 
legkiemelkedőbb sport-
programja a diákolimpia, 
melynek keretén belül a 
különböző korcsoportos 
tanulók több sportágban 
is jeleskedtek, ráadásul 
hatalmas elismerés volt a 
legeredményesebb diák-
olimpiai köznevelési in-
tézmény díjának átvétele, 
melyet a Kazincbarcikai 
Pollack Mihály Általános 
Iskola érdemelt ki.
A Magyar Diáksport Szö-
vetség azokat a peda-
gógusokat és intézmé-
nyeket jutalmazta, akik 
kimagasló eredménye-

ket értek el a harminca-
dik jubileumi Diákolimpia 
versenysorozaton, illetve 
a legtöbbet tették a jövő 
nemzedékének egész-
séges és erkölcsi neve-
léséért. A leg jobbakat 
összesen négy kategóri-
ában díjazták, ahol az el-
ért eredmények voltak 
mérvadók, a sikeressé-
gében pedig nagy szere-
pet játszott a testnevelők 
és az iskolák lelkesedése 
és kitartó munkája.
Ezért az elkötelezett 
és fáradhatatlan mun-
káért fejezte ki hálá-
ját a városvezetés, hi-
szen úgy gondolják, hogy 
a sport a város életének 
egyik kiemelkedő és el-
e nge d h e te tl e n rés ze 
lett a Nemzeti Sportvá-
ros megtisztelő cím vo-
natkozásában. Tavaly 
októberben ugyan már 
kiemelték és megkö-
szönték az oktatók mun-
káját a diáksport napja 
alkalmából, most azon-
ban egy újabb kedves-
séggel szerették vol-

na kihangsúlyozni, hogy 
mennyire fontos a test-
nevelők és edzők szere-
pe az iskolák, így a város 
életében.
– Kazincbarcikán tud-
hatjuk azt az általános is-
kolát, amely országosan 
is kiemelkedő és első a 
sportban, ez pedig büsz-
keséggel tölt el nemcsak 
engem, hanem minden 
egyes városlakót, hiszen 
tudjuk azt, hogy a test-
nevelőtanároknak és 
edzőknek ebben milyen 
markáns szerepe van. 
Ezért szeretnénk most 
egységesen eléjük áll-
ni és megköszönni nekik 
ezt a típusú hozzáállást – 
mondta el Szitka Péter.
Az eseményen részt vett 
Klimon István, Kazincbar-
cika alpolgármestere, Ko-
vács László önkormány-
zati tanácsadó, Kondorné 
Sztojka Ágnes, a Kazinc-
barcikai Pollack Mihály 
Általános iskola igazga-
tója, valamint dr. Makkai 
Orsolya, a Barcika Art Kft. 
ügyvezetője is.

K AZI NC BA RC I K A I K ÉZI LA BDA SE

KEVÉS HIÁNYZOTT
A kazincbarcikai női és férfi NB II-es kézisek hazai pályán léptek pályára március 2. 
hétvégéjén. A hölgyeknek 1 gól hiányzott a bravúrhoz, fiúk viszont hozták a kötelező 
győzelmet.

A KKSE női együttese ed-
dig mindössze két győ-
zelemmel állt a bajnok-
ságban. A lányok nagyon 
fogadkoztak, hogy hazai 
pályán végre ismét győz-
ni tudnak. A mérkőzés első 
félidejében mindössze 3 
gól volt a hazaiak hátránya 
a Vásárosnamény ellen. A 
második 30 percet ugyan 
14-12-re megnyerték Po-
nyi Szabináék, de 26-25-
ös vereséggel zárták a 
fordulót. Az együttes je-

lenleg 4 ponttal a 9. he-
lyen áll. Legközelebb áp-
rilis 7-én szombat délután 
3 órától a Kazinczy Sport-
csarnokban fogadják Me-
zőkeresztes együttesét.
A férfiegyüttes a füzesa-
bonyi vereség után a győ-
zelem reményében lépett 
pályára a Hajdúböször-
mény ellen. A KKSE sem-
mit sem bízott a véletlen-
re, szép támadásokkal már 
az első félidőben vezettek, 
de ekkor még szoros volt 

az állás. Fordulás után fel-
javult a hazaiak védekezé-
se, és folyamatosan nőtt 
Csörgőék előnye. A talál-
kozót végül magabiztos, jó 
játékkal 29-20-ra hozta a 
KKSE. A barcikai együttes 
így 22 pontjával tovább-
ra is listavezető az NB II 
Északkeleti csoportjában. 
A Kazincbarcika legköze-
lebb március 17-én szom-
baton este 6 órától Fehér-
gyarmat vendégeként lép 
pályára.

FITN E SZM A R ATON

NŐNAP A JAVÁBÓL
Több mint száz hölgy gyűlt össze március 8-án kora 
este a Kazinczy Ferenc Tornacsarnokban, hogy ré-
szesei legyenek a Nőnapi Fitness Maratonnak.

A mozgás szerelmese-
it elsőként a Kolorcity-
ben már jól ismert Sipter 
Imre, capoeira- aerobik-
edző egy kőkemény 
tornával mozgatta meg, 
majd Czégel Erika, azaz 
Miss Gymstick Hunga-
ry tartott fergeteges 
edzést az érdeklődők-
nek.
– Nagyon büszke va-
gyok arra, hogy ren-
geteg sportolóval ta-
lálkozok nap, mint nap 
Kazincbarcikán, és min-
dig öröm számomra, ha 
a szülővárosomban áll-
hatok a közönség elé – 
árulta el Czégel Erika.
Őt Horváthné Szatmári 
Andrea követte a szín-
padon, aki saját testsú-
lyos edzésével rázta fel 
a látogatókat. A kőke-
mény fitt este zárása-
ként Apostol Vivien, a 
Fitt Barcika programso-

rozat egyik állandó edző-
je buzdította a hölgyeket a 
mozgásra.
– Természetesen azokra 
is gondoltunk, akik nyu-
godt körülmények kö-
zött szeretnek mozogni, 
így Sütő Ágnessel jógáz-
ni is lehetett a Kazinczy 
Ferenc Tagiskola torna-
termében – mondta Róth 
Zoltán, a Barcika Art Kft. 
sportszervezője.
A nemzetközi nőnap al-
kalmából a résztvevő-
ket egy-egy szál virág-
gal, ajtódísszel és a Fitt 
Barcika eseménysoroza-
tot tovább népszerűsítő 
nyakpánttal köszöntöt-
ték.
Az edzések ideje alatt a 
Gyermekek Háza-Kéz-
művesház munkatár-
sai várták a kicsiket, akik 
gyöngyöt fűzhettek és 
papírsárkányt is készít-
hettek.

BIRKÓZÁS

Kazincbarcikai sikerek 
Zalaegerszegen
Nagyszerű kazincbar-
cikai eredmények szü-
lettek március 10-én, a 
Zalaegerszegen megren-
dezett birkózó Diák II. kö-
töttfogású országos baj-
nokságon. A versenyen 59 
egyesület 170 verseny-
zője mérte össze erejét.
Kazincbarcika színeiben 
Szakács Verner 42 kg-

ban ezüstérmet szerzett, 
38 kg-ban Pálkutas Leven-
te bronzéremmel, míg 69 
kg-ban Kapusztik Márk 6. 
hellyel, Kerekes Viktor 54 
kg–ban 10. hellyel zárta a 
versenyt.
Felkészítők: Kónya La-
jos vezetőedző, Csepre-
gi György edző, Fodor Pál 
technikai vezető

U-15 LA BDA RÚGÁS

VERETLEN 
KAZINCBARCIKA 
Nyerő hétvégét zárt a 
KBSC U-15-ös csapa-
ta az egri focisták elleni 
küzdelemben. Március 
10-én az Eger ellen ját-
szott meccsen Kazinc-
barcika most is veret-
lennek bizonyult.
Az első gólt Szitai Mar-
tin a harminckettedik 
percben lőtte, majd Er-
délyi Dominik a hatvan-
egyedik és a hetvenötö-
dik percben ezt kettővel 
még megtoldotta.
A meccs alatt egy cse-
re volt Kazincbarcika 

részéről, Balogh Rolan-
dot Szabó Péter váltotta a 
negyvenegyedik percben. 
A játék végeredménye 
Kazincbarcika győzelmé-
vel 3-0-ra végződött.
A KBSC csapatot Mes-
ter Marcell József, Vaszil 
Valentin, Csernely Zsolt 
László, Kunvári Dominik, 
Rehor Attila, Géresi Kristóf 
István, Szitai Martin Trisz-
tán, Balogh Roland, Erdé-
lyi Dominik, Réti József, 
Henez Kevin erősítette. A 
csapatot Divinszki József 
utánpótlásedző kísérte.

K AZI NC BA RC I K A I ÖR DÖGÖK SE FUTSA L

VERESÉGGEL KEZDTÉK  
A RÁJÁTSZÁST
A férfi futsal NB II Keleti csoportjának felsőházi rájátszásban Berettyóújfaluban lé-
pett pályára a Kazincbarcikai Ördögök SE. A barcikaiak szoros mérkőzésen szen-
vedtek vereséget.

A rájátszást a barcikai 
alakulat 4, míg a Berety-
tyóújfalu 1 hozott pont-
tal kezdhette. A találkozó 
első félidejében a tartalé-
kos a mérkőzésre mind-
össze 7 játékossal ér-
kező borsodiak remekül 
tartották magukat. A gól 
nélkül zárult első 20 perc 
után a második félidő ele-

jén az első percben Kis-
marton góljával a ven-
dég Kazincbarcika jutott 
előnyhöz. A folytatásban 
7 perccel később jött a 
hazai egyenlítés. A ven-
dégcsapat azonban jól 
tartotta magát sok hely-
zetet dolgozott ki, de ezek 
rendre kimaradtak. A má-
sik oldalon aztán a hazai-

ak újabb gólt szereztek és 
előnyüket megtartották 
a mérkőzés végéig. A Ka-
zincbarcika így 2-1-re ki-
kapott Berettyóújfaluban. 
Kőrösi Gábor tanítványai 
legközelebb jövő héten 
hétfőn este 7 órától a Don 
Bosco Sportközpontban a 
Kincsem együttesét fo-
gadják a rájátszás során.

TE R E M LA BDA RÚGÁS

DOBOGÓN A DÓZSÁS 
FOCISTA CSAJOK
Nőnapi teremlabdarúgó mérkőzést tartottak március 
9-én a Kazinczy Ferenc Tornacsarnokban, amit a Bar-
cika Art Kft. és a Kazincbarcikai Diáksport Bizottság 
hirdetett meg általános iskolák részére.

A tornacsarnokban ren-
dezett rangadón a Ka-
zincbarcikai Pol lack 
Mihály Általános Isko-
la Dózsa György Ta-
giskolája, Kazinczy Fe-
renc Tagiskolája, Ádám 
Jenő Tagiskolája és a 
Dédesta polcsányi La-
jos Árpád Általános Is-

kola vett részt. A közel 
egyórás küzdelem során 
az első helyen végzett a 
Dózsa György Tagiskola, 
másodikként a Kazinczy 
Ferenc Tagiskola, harma-
dikként pedig a Dédesta-
polcsányi Lajos Árpád Ál-
talános Iskola léphetett 
dobogóra.

NAP IDŐPONT ÓRATÍPUS HELYSZÍN OKTATÓ

Hétfő 
18.00-19.00 
19.00-20.00

Vízitorna Kazincbarcikai Fedett Uszoda Cselei Béláné

Kedd
11.30-12.30 Gerinctorna Egressy Béni Művelődési Központ klubterem Szopkó Roland

14.00-15.00 Kismamatorna Egressy Béni Művelődési Központ klubterem Szegediné Aleva Andrea

Szerda

9.00-10.30 Fitt-baba Egressy Béni Művelődési Központ klubterem Varga Judit

15.00-16.00 Jóga 40 felett Egressy Béni Művelődési Központ klubterem Sütő Ágnes

18.00-19.00 Alakformáló edzés Kazinczy Ferenc Tagiskola aula Grcsics Judit

19.00-20.00 Vízitorna Kazincbarcikai Fedett Uszoda Cselei Béláné

Csütörtök
10.00-11.00 Egészségmegőrző torna Egressy Béni Művelődési Központ klubterem Szopkó Roland

19.00-20.00 Erősítő edzés Szalézi tornaterem Apostol Vivien

Péntek 11.00-12.00 „Jóga 40 felett” Egressy Béni Művelődési Központ klubterem Sütő Ágnes

Vasárnap 16.00-18.00 Tollaslabda KSK Munkacsarnok (Akácfa u. 2.)
Csorba Róbert, Székelyné 

Amászta Enikő

FITT BARCIKA!
Március 19-étől, kéthavonta változó órarenddel.  

MINDEN EDZÉS DÍJTALAN!
Információk: sportszervezes@barcikaart.hu, +36 20 271 4121

Az edzésekhez szükséges eszközöket biztosítjuk, törölközőt, vizet, polifoamot hozz magaddal!Március 17-18. 
(szombat, vasárnap)

HETI MŰSOROK ISMÉTLÉSE 
(Kolorlive, Kék Arany, Helyzetkép)

Március 20. 
(kedd) 10.00

KOLORLIVE (ismétlés 18.00)

Vendégek: Elleh Emily Chioma, a Szalézi Szent Ferenc 
Gimnázium tanulója és Elleh Hajnalka, a Szalézi Szent 
Ferenc Gimnázium pedagógusa
Téma: Siker az országos ünnepi rajz- és esszépályázaton 

Vendég: Vincze Csaba, a Kazincbarcikai Önkormányzati 
Rendészet vezetője
Téma: Hogyan parkoljuk az iskolák környékén?

Vendég: Kovács László, a Kazincbarcikai Polgármesteri 
Hivatal önkormányzati tanácsadója
Téma: Fitt Barcika – egy hónapja tart a programsorozat

Március 22. 
(csütörtök) 18.00

HÍRADÓ 
Hírek, aktualitások – heti hírösszefoglaló

  
MŰSORAJÁNLÓ

VRCK

A HETEDIK KUPADÖNTŐ
A férfi röplabda Magyar Kupa fináléjában a Vegyész Röp-
labda Club Kazincbarcika a Kecskeméttel mérkőzik. A két 
együttes március 17-én szombaton este 6 órától Érden 
küzd a trófeáért.

A sorozat 1951-ig vissza-
nyúló történetében még 
nem találkozott a két csa-
pat a döntőben. A VRCK 
eddigi hat döntőjét rendre 
a Kaposvár ellen játszotta, 
mérlege 2 győzelem és 4 
vereség. A kék-sárgák leg-
utóbb 2007-ben 3-0-ra el-
veszítették mérkőzésüket a 
somogyiak ellen, a legutóbbi 
győzelmük 2005-ben 3-0. 

A Kecskemét eddig ösz-
szesen 16-szor szerepelt 
kupadöntőben, vagy né-
gyes döntőben, amikor 
legalább ezüstérmes volt. 
Az első győzelmüket 1983-
ban érték el. A siker után 5 
évet kellett várni, amikor 
Kaposváron győzték le a 
Nyíregyházát. 
A kecskemétiek legutóbbi 
sikere a békéscsabai dön-

tőben született, ahol 3-2-re 
győztek a Kaposvár ellen; 
azóta két finálét veszítet-
tek el 3-0-ra a Kaposvár 
ellen.
A mostani összecsapás az 
együttesek első egymás 
elleni Magyar Kupa döntő-
je lesz. A VRCK szlováki-
ai csapatok ellen játszott 
felkészülési mérkőzéseket 
a döntőig. Az izgalmas finá-
léra március 17-én szomba-
ton este 6 órától kerül sor 
Érden, a találkozót az M4 
sporton követhetik nyo-
mon az érdeklődők.



HIRDETÉS
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CSEMPE  AZONNAL
ÓRIÁSI  VÁLASZTÉKBAN

Alu- és horganyzott
csatornák

MAPEI termékek,
lambériák, fűrészáruk, OSB,

nádszövet, drótfonat,
kerítésoszlop,

palák, gipszkarton,
profilok, csavarok,

tetőcserepek

SZÁLLÍTÁST ÉS DARUZÁST IS VÁLLALUNK!

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

O R C I T Y K A Z I

K  O L Már a Parisat, a UPC 
digitális csomagjában, 

valamint a Dual Plus 
szolgáltató hálózatán is!

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

Cím: Kazincbarcika,
Táncsics Mihály út 11.

Bomba energiaital üveges 
grapefruit 250 ml:
Hell energiaital minden íz 250 ml:
Topjoy minden íz 250 ml:
Malizia tusfürdő több illat  250-300 ml:
Dalma padlófelmosó 1 l:
Borsodi friss zero alk.ment. 3 íz 500 ml:
Soproni Zero alk.ment. 3 íz 500 ml:
GO Ice tea citrom-barack 250 ml:

40 Ft
129 Ft
125 Ft
260 Ft
220 Ft
190 Ft
190 Ft
40 Ft

160 Ft/l
516 Ft/l
500 Ft/l
1040-866 Ft/l
220 Ft/l
380 Ft/l
380 Ft/l
160 Ft/l

Húsvéti csokinyulak, csokitojások nagy választékban


