
KULTURÁLIS ÉS KÖZÉLETI HETILAP

KAZINCBARCIKA ÉS TÉRSÉGE
2018. 06. 01. IV. ÉVF. 21. SZÁM

Cím: 1071 Budapest, Lorem u. 11-15.     Tel.: (+ 36) 30/ 8282-822     Fax: (+ 36) 30/ 8282-822     E-mail: info@zoldvolgy.hu

Cégjegyzékszám: 01-09-877391     Adószám: 12674532-2-42      Bankszámlaszám: MKB 10300002-20246572-00003285

Szabaduljon meg abroncsaitól!
Gumiabroncs gyűjtő kampány

2018. június 18-30. között
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Reggeli bringás módra
A gyerekeké
volt a vasárnap
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BIRTOKBA VETTÉK AZ OVISOK  
AZ ELSŐ MULTISPORTPÁLYÁT

KIHÍVÁS NAPJA
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KIHÍVÁSOKKAL TELI N AP VOLT
CHALLENGE DAY

Foci, floorball, kézilabda, birkózás, tánc – többek között ezeket a sportágakat 
vonultatták fel a barcikai sportegyesületek május 30-án, a kihívás napja déle-
lőttjén a város óvodáiban és iskoláiban.

 A kihívás napja kezde-
ményezés 1982-ben in-
dult Kanadából, Ma-
g ya rorsz á gon ped i g 
1991-től vált népszerűvé, 
s minden év május utol-
só szerdáján tartják or-
szágszerte. Az eredetileg 
„Challenge Day” néven 

ismertté vált játékban a 
világon majd 50 ország 
városa, falva vesz részt. 
A sportrendezvényt or-
szágunkban idén 26. al-
ka lom ma l szer vez i k 
meg, s eddig összesen 
1596 hazai település vett 
részt valamilyen for-

mában rajta, a résztve-
vők száma pedig eléri a 
8 millió főt. Természe-
tesen Kazincbarcika is 
képviselteti magát év-
ről évre, kategóriájában 
pedig 3 esztendeje a leg-
jobb, első helyezést érte 
el.

 A szakszerűen kivitelezett pálya lehetőséget ad a 
gyermekeknek akár az egész napos szabadtéri sporto-
lásra, mozgásra, ezzel együtt a különböző csapatjáté-
kok megismerésére, alkalmas a tartós vagy részleges 
mozgássérültek rehabilitációjára, valamint lehetővé te-
szi, hogy mindezt biztonságos, kulturált, az uniós nor-
máknak megfelelő keretek között tehessék meg.
 Horváthné Geleta Mária, a Kazincbarcikai Összevont 
Óvodák vezetője úgy fogalmazott, ismét egy rendkívüli 
lehetőség nyílik meg a gyerekek és az óvodapedagó-
gusok előtt. Bízik benne, hogy ezzel a komplex prog-
rammal talán még inkább hozzá tudják segíteni az ap-
róságokat a későbbi sportsikerek eléréséhez.
Az átadó ünnepségén a kicsiket Rubint Réka rendhagyó 
alakreform edzéssel mozgatta meg, majd az új sport-
pályán tartottak röplabdabemutatót, melyhez Ludvig 
Zsolt, a Magyar Röplabda Szövetseg főtitkára is csat-
lakozott.

BIRTOKBA VETTÉK AZ OVISOK   AZ ELSŐ MULTISPORTPÁLYÁT

MI A CÉLJA A KIHÍVÁS NAPJÁNAK?

Nem más, mint hogy 
kedvet teremtsen az 
egészséges, és a moz-
gásban gazdag, sportos 
életmódhoz.
A délelőttön a kazinc-
barcikai sportegye-
sületek mutatták be 
sportágaikat az ovi-

soknak és az általános 
iskolásoknak, így volt 
floorball, foci, kézilab-
da, birkózás, röplabda, 
kézilabda és táncbe-
mutató is, majd a Nap-
sugár Tagóvodában át-
adták az első Ovi-Sport 
Pályát. Az átadót köve-

tően Rubint Réka tar-
tott sportfoglalkozást 
a tagóvodában, majd az 
Árpád Fejedelem Tagis-
kola diákjait egy rend-
hagyó testnevelésóra 
keretén belül izzasz-
totta meg.

A programokkal párhuzamosan az uszodában és a Kazinczy Tornacsarnokban 
Kolor Game sportvetélkedőn mérhették össze erejüket, a Don Bosco Sportköz-
pontban pedig a válogatott röplapdacsapattal edzhettek a diákok, este pedig 
a kutyusos gazdik futhattak kedvencükkel a Csónakázó-tó mellett.

Május 30-án, a Kihívás Napján került átadásra az első multisportpálya 
a Napsugár Tagóvodában.
Az igazán sportosra sikerült ünnepséget az ovisok műsorát követően 
Szitka Péter, Kazincbarcika polgármestere interaktív módon nyitotta 
meg, majd Dr. Molnár Andreának, az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány 
elnökének adta át a szót.

Kazincbarcika Város Önkormányzata 2017 őszén sikeres pályázatot 
nyújtott be a Nemzeti Ovi-Sport Programra, melynek köszönhetően 
multifunkcionális műfüves sportpályák létesülnek a Napsugár, a Me-
sevár, a Százszorszép és a Nefelejcs Tagóvodák udvarán.
Az Ovi-Sport Pályák palánkkal körülkerítve, hálóval lefedve készül-
nek, méretük a nagyobb sportpályák arányainak megfelelően 6 x 12 
méter. Komplex jellegük lehetővé teszi, hogy több sportág alapjait 
elsajátítsák a gyerekek, mint például a kézilabda, labdarúgás, kosár-
labda, röplabda, tenisz és lábtenisz; ezeken kívül alkalmasak eséstan 
oktatásra, valamint ügyességi játékok, mozgáskoordinációs feladatok 
gyakorlására egyaránt.

Magyarországon több mint 270 multifunkcionális pálya létesült eddig, 
amelyet több mint negyvenezer gyermek használ a mindennapokban. 
2018-ban 56 pálya építése indul meg országos szinten, melyből négy 
darab a kazincbarcikai óvodákban kap helyet.
 

„A multifunkcionális pályák kivitelezésével Kazincbarcikán egy 
komplex óvodai sportolást támogató program indul el. Úgy gon-
doljuk, nem elegendő az, hogy ezek a speciális rendszerek meg-
jelenjenek, fontos, hogy az óvodai sportolás szakmailag megtá-
mogatott fejlesztési programmal, a helyi sportági szakemberek 
és pedagógusok részvételével valósuljon meg. Ezért döntöttünk 
úgy, hogy Kazincbarcikán ezt a programot mi továbbgondol-
juk. Az önkormányzat tizenöt millió forintot különített el az inf-
rastrukturális fejlesztésre, majd további együttműködésekkel, 
melyben a sportegyesületeinknek és az óvodai fejlesztő peda-
gógusoknak az összefogása is kulcsszerepet játszik, alakítja ki 
és központilag irányítja majd a teljes rendszert.” – mondta Szitka 
Péter polgármester.
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A gyerekeknek egyetlen percük sem volt unatkozni má-
jus 27-én, a városi gyereknapon. Bár az eső már az első 
produkciók alatt eleredt, ez nem szegte kedvét a látoga-
tóknak. Az új helyszín, a Mezey-ház udvara egész délután 
tele volt vidám, kíváncsi apróságokkal és nem kevésbé 
jókedvű felnőttekkel.

A színpadon a Kazincbar-
cikai Összevont Óvodák 
és tagóvodái színes, zenés 
produkciói alapozták meg a 
jó hangulatot, majd a Flash 

Táncstúdió előadását az 
időjárás ugyan félbeszakí-
totta, azonban hamarosan 
kiderült, és az Apnoé Ze-
nekar „Kincskereső kisköd-

mön” című mesés zenejáté-
kát már a színpadon ugrálva, 
táncolva élvezhették végig 
a kicsik.
A „Bringázz a suliba!” rajz-
pályázat legjobbjait szintén 
aznap díjazták, az alkotáso-
kat pedig egy rendhagyó ki-
állítás keretében tekinthet-
ték meg a résztvevők.
Mihályi Réka „Masni és 
Pocó” interaktív mesés 
műsorán is rendkívül aktív 
volt a kis közönség. Az éne-
kesnő elárulta, hogy nyolc 
éve énekel gyermekeknek. 

A dalai megszületéséhez 
édesanyájától kapott se-
gítséget, aki óvónőként jól 
tudja, mi kell a lurkóknak.
Az udvar tele volt érdeke-
sebbnél, érdekesebb hely-
színekkel, ahol a színpadi 
produkciók között a Gyer-
mekek Háza-Kézműves-
ház munkatársai invitálták 
az ünnepelteket kézműves-
kedni. Az állatok szerelme-
sei számos kis kedvencet 
ismerhettek meg egészen 
közelről, hiszen a simoga-
tás sem volt tilos. Az egyik 

nagy siker – melyet szin-
te egy gyermek sem ha-
gyott ki – a mentő-, ren-
dőr-, tűzoltó- és kukásautó 
volt a Mezey-ház udvarán, 
amelyeknek még a volánjai 
mögé is beülhettek a vállal-
kozó kedvűek. Az élő szo-
bor is nagy népszerűségnek 
örvendett, sokan szelfiztek 
vele.
A nap végén még egy ha-
talmas meglepetés várt a 
látogatókra, a művészeti 
központ emeletén átadták 
Nagy Gyula életnagyságú 

BRINGANAP

REGGELI  
BRINGÁS MÓDRA
A „Bringázz a suliba, bringázz a munkába!” felhí-
vásnak köszönhetően a megszokottnál is többen 
pattantak kerékpárra május 25-én. Őket a Szalézi 
Szent Ferenc Gimnázium előtt már reggel hét órától 
finom meleg teával és reggelivel várták a szervezők. 

A nassolás közben az arra járók totó segítségével fris-
sítették fel a kerékpározással kapcsolatos tudásukat. 
– Szerencsére Kazincbarcikán, a meglévő bicikli-
út-hálózatnak köszönhetően egyre inkább népsze-
rű közlekedési mód a kétkerekűzés. Mivel a hálózat 
idén újabb 3 kilométerrel bővül, és a régi nyomvona-
lakat is felújítják, így a város szinte bármelyik pont-
jára biztonságosan el lehet jutni bicajjal – mondta el 
Szitka Péter polgármester, aki szintén ellátogatott a 
bringás reggelire. 

Sajnos az időjárás kedvezőtlen alakulása miatt, a 
szervezők aznap a délutáni programokat lefújták, 
de lapzártánk után, május 30-án be is pótolják azt. 
Az előzetes tervek szerint a remek program a Me-
zey-ház udvarán játszóházzal indul. A Hegeshow be-
mutatóján rendkívül látványos produkcióval bizonyít-
ják be az extrém bringások, hogy kétkeréken sincs 
lehetetlen. Az általános 
iskolások ügyességi  
KRESZ-pályán csiszol-
ják tudásukat; miközben 
öltözködési és szervize-
lési tanácsadással is se-
gíthetik a kerékpároso-
kat, de látványos bringás 
graffiti is készül a hely-
színen. Kazincbarcika bicikliútjait egy rendhagyó túra 
keretében tekerik körbe a jó kondiban lévő bicajosok, 
melyet meglepetés flashmob zár. 
A nap végén ByeAlex és a Slepp szuper élő koncertje 
pörgeti fel a közönséget.

A gyerekeké volt a vasárnap
GYEREKNAP

A gyerekeké volt a vasárnap
„Kabarci” szobrát is, ahol 
a művész előbb megkö-
szönte segítőinek munká-
ját, majd leleplezve alkotá-
sát, néhány finom részletre 
is felhívva a figyelmet: nem 
egyszerű szoborról van 
szó, ugyanis ez a műve 
mozog is. Aki kíváncsi erre 
a nem mindennapi attrak-
cióra, menjen el a Gyer-
mekek Háza-Kézműves-
házba, álljon meg a szobor 
előtt, majd várjon pár má-
sodpercet! A hatás nem 
marad el.
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HIRDETÉS
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kábeltévé
internet
telefon

A döntés rajtad múlik mit nézel, mekkora sebességgel 
netezel és hová telefonálsz. Nálunk mindent megtalálsz 

amire szükséged van. Egyszerűen, olcsón, helyben...
Állítsd össze igényed szerint a saját OKOS OTTHON

csomagodat
SZUPERGYORS INTERNET WiFi opcióval, GARANTÁLT

sávszélességgel, akár 1000 Mbit/s letöltési sebességgel.

128 DIGITÁLIS TV (36 HD) csatorna kódolatlanul.
További 60 TV (10 HD) műsor kódoltan.

Prémium műsorok reklám nélkül: HBO GO, 
FilmBox live, DIGI FILM, 6 felnőtt csatorna.

Négyféle TELEFON csomag kedvező percdíjakkal. 
Díjmentes számhordozás, 

PARISAT hálózaton belül ingyenes.
MEGRENDELÉS: 

PARISAT Kazincbarcika, Építők útja 54.
Telefon: 48/512-448, E-mail: parisat@parisat.hu

Üzletkötő száma: 20/537-2550

0 Ft Bekötési díj. 
AKCIÓNK régi és új Ügyfelek részére egyaránt érvényes. 

1000 Mbit/s optikai bekötés előzetes technikai felmérés után. 
Ajánlatunk nem teljes körű, részletek az Ügyfélszolgálaton.

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

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

Gyorsan, pontosan, megbízhatóan!

Tel.: 06-30/958-1200
www.nemethtrans.hu

Ingyenes
jogi tanácsadás

2018. június 
5-én (kedden)

15 órától
Helye:
MSZP városi iroda 
Kazincbarcika, Rákóczi tér 4.
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1–20

BÉRLETES
PROGRAM

20.00 Sky Fanatic 

21.30 Punnany Massif  

Jegyár elővételben: 1000 Ft  |  H
elyszínen: 1500 Ft

AUG.

7.
KEDD

AUG.

10.
PÉNTEK

21.00 
Lights Off

 Color Festival

Jegyár elővételben: 1500 Ft

Helyszínen: 2000 Ft

20.00

Pataky Művek 

21.30
Edda 

Művek 
Jegyár elővételben: 1500 Ft 

Helyszínen: 2000 Ft

20.00 Z!ENEMi 

21.30 Tankcsapda 

Jegyár elővételben: 2000 Ft  |  H
elyszínen: 2500 Ft

AUG.

8.
SZERDA

AUG.

11.
SZOMBAT

AUG.

12.
VASÁRNAP

Bérletárak:

Early bird (május 15-június 30. között): 5 500 Ft  

Teljes árú (július 1-től): 6 500 Ft

Online jegyek és bővebb jegyinfó: 

www.kolorcity.hu/jegy/

20.00 SMINK  

21.30 Rúzsa Magdi 

LÉGZÉS TURNÉ

Jegyár elővételben: 1500 Ft

Helyszínen: 2000 Ft

A KÖLTŐ TITKAI

Fecske Csaba költővel 
találkozhattak rajon-
gói Edelényben, a Városi 
Könyvtárban május 23-
án, ahol a Kiűzetés című 
verseskötetét mutat-
ta be a közönségnek. 
A gyűjtemény Fecske 
Csaba eddigi költői mun-
kásságának kvintesz-
szenciája. Fő szervező 
elve a kronológia, mely 
nagy időtávot fog át. 
A könyv nyitóciklusá-
nak alapja az 1998-ban 
megjelent Majd máshol 
című kötet, ám korábbi 
köteteiből nem kerültek 
be darabok, mint ahogy 
kimaradtak a munkás-
ságának jelentős részét 
képező gyermekver-
sek is. Ennek ellenére a 
gyűjtemény igazán vál-
tozatos és sokszínű, 
tükrözi a szerző sokol-
dalúságát, tehetségét, 
amely már gyermekko-
rában megmutatkozott. 
Tizennégy éves volt, mi-
kor első költeményét, a 

Madárijesztő dala címűt a 
Szabad Föld közölte, majd 
bátorságát összeszed-
ve még általános iskolás-
ként megkereste verse-
ivel Weöres Sándort, aki 
a versírás folytatására 
biztatta. 1978-ban jelent 
meg az első műve Arcok 
holdudvara címmel. A ma-
napság is igen termékeny 
költő 1976-ban Nívódíj-
ban, 1989-ben és 1994-
ben Szabó Lőrinc-díjban 
részesült. 2003-ban kap-
ta meg az Alkotói díjat, 
2006-ban a Pro Literatura 
díjat. 2008-ban kiemelke-
dő irodalmi munkásságát 
József Attila-díjjal jutal-
mazták. Az esten Dr. Jáno-
si Zoltán, József Attila-dí-
jas irodalomtörténész, 
a Magyar Napló főszer-
kesztője, valamint Kaló 
Béla tanár, kritikus beszélt 
a szerzőről. Közreműköd-
tek a Szent János Görög-
katolikus Gimnázium és 
Szakképző Iskola tanulói 
és Hudák Réka.

Rangos eseménynek adott 
otthont Edelény a múlt 
hétvégén. Május 25-én 
és 26-án Edelény Város 
Önkormányzata, a Szent 
Miklós Görögkatolikus Ál-
talános Iskola, Óvoda és 
Alapfokú Művészeti Is-
kola, valamint a Magyar 
Speciális Olimpia Szövet-
ség rendezésében tartot-
ták meg az I. Edelény Open 
asztalitenisz-versenyt. A 
verseny védnöke Molnár 
Oszkár, Edelény város pol-
gármestere és Kocsis Fülöp 
metropolita volt, melynek 
célját a sportág népszerű-
sítésében, a versenyzési 
lehetőség biztosításában, 
illetve a sportkapcsolatok 
ápolásában jelölték meg. 
Péntek délután az után-
pótlásversenyeket bo-
nyolították le. U15 serdülő 
egyéni 32, míg U13 újonc 
kategóriában 28 indu-
ló volt. A mérkőzéseket 
csoportos körmérkőzé-
ses selejtező tábla, majd 
főtábla egyenes kieséses 

rendszerben játszották. Az 
utánpótlás versenyzőinek 
megmérettetésével pár-
huzamosan a fogyaték-
kal élő játékosok szintén 
megmutathatták tudásu-
kat.  A szombati nap kínálta 
az igazi csemegét. A ver-
senyen ugyanis a sportág 
két élő legendája is tiszte-
letét tette. A résztvevők 
nagy örömére a 4-szeres 
világbajnok Jónyer István 
és a 2-szeres világbajnok 
Klampár Tibor a helyszínen 
töltötte az egész napot, 
ahol lehetőség nyílott au-
togramok kérésére, vagy 
élménybeszámolók meg-
hallgatására. A múlt világ-
bajnokai mellett termé-
szetesen a jelen legjobbjai, 
top válogatott játékosok, 
Szita Márton,  Ecseki Nán-
dor, Nagy Krisztián szintén 
Edelénybe érkeztek, így 
bombaerős mezőnyt sike-
rült összehozni, hetvenöt 
indulóval. Délelőtt zajlot-
tak az amatőr férfi egyéni 
játszmák az NB III-ban és 

alacsonyabb osztályban 
szereplő játékosok ré-
szére. Délután az Edelény 
Open férfi egyéni össze-
vont pénzdíjas asztalite-
nisz-verseny kezdődött. 
A két versenyszám között 
különlegességnek számí-
tott a papság és a polgár-
mesterek vetélkedése. A 
polgármesterek csatájá-
ban Viszokai István, Mályi 
polgármestere szerezte 
meg az elsőséget, ezüst-
érmes helyen végzett 
Molnár Oszkár, Edelény 
polgármestere, a bronzér-
mes Üveges Attila, Szög-
liget polgármestere lett. 
Különösen nagy érdeklő-
dést keltett Molnár Osz-
kár polgármester és Jó-
nyer István páros játéka a 
Klampár Tibor - Kocsis Fü-
löp metropolita érsek atya 
ellen, ahol az utóbbi páros 
bizonyult jobbnak. A ren-
dezvényen számos köz-
életi személyiség is meg-
jelent. (Helyezések: www.
migorkat.hu)

ASZTALITENISZ SZTÁROKKAL
TÉ RSÉG

IZSÓFALVA NÉVADÓJÁRA EMLÉKEZTEK
Izsó Miklós szobrászmű-
vész halálának 143. évfor-
dulójára emlékeztek május 
29-én Izsófalván az Izsó 
Miklós Általános Iskola di-
ákjai. A magyar nemzeti 
szobrászat megteremtőjé-
nek nevezett művész 1831. 
szeptember 9-én született 
Disznóshorváton, a mai 
Izsófalván. A család eredeti 
neve Icsó volt, aztán 1840-
ben, mikor a sárospataki Re-
formátus Kollégium diákja 
lett a nevét Icsó helyett 
tévesen Isó - ejtve: Izsó- 

alakban jegyezték be az is-
kola tanulói közé, így kapta 
halhatatlan művésznevét.  
Európa egyik leghíresebb 
művészeti akadémiáján 
1862-ben kapta meg dip-
lomáját. 1861-ben elkészí-
tette élete egyik főművét, 
a Búsuló juhász (eredetileg 
csak Juhász) című szobrát, 
ami egy csapásra ismertté 
tette a nevét. Itthon carrarai 
fehér márványból kifaragta 
Arany János, Egressy Gábor 
és Almási Balogh Pál port-
réját. Népéleti jeleneteket, 

emlékműterveket, táncoló 
alakokat ábrázoló terrakot-
ta szobrocskákat formá-
zott tanulmány-jelleggel, 
emellett kőfaragó-munká-
kat is vállalt. A Magyar Tu-
dományos Akadémia épülő 
székházának külső falára ő 
mintázta meg Révai Miklós 
nyelvtudós egész alakos 
szobrát 1864-ben. A ké-
pességeihez igazán méltó 
megbízást azonban csak 
1866-ban kapott Debrecen 
városától: a Csokonai-em-
lékszobor megalkotására 

kérték fel. A nagyszerűen 
sikerült alkotást 1871-ben 
leplezték le, s napjainkban 
is az egyik legszebb magyar 
köztéri szobornak tartják. A 
Csokonai-szobor sikerének 
köszönhetően több meg-
rendelést is kapott köztéri 
szobrok elkészítésére, töb-
bek között Dugonics And-
rás, Széchenyi István, Petőfi 
Sándor alakjának megfor-
mázására, de 1875. május 
28-án bekövetkezett várat-
lan halála miatt ezeket már 
mások valósították meg. 

Izsófalván mellszobra, me-
lyet Szabó Gábor készített 
1968-ban, és Egressy Gá-
borról készült alkotásának 
2001-es bronzmásolata lát-
ható, utcát és intézménye-
ket neveztek el róla, továbbá 
minden év szeptemberében 
Izsó Miklós Emlékhetet tar-
tanak neves szülöttük tisz-
teletére. A helyi Izsó-kultusz 
legszebb megnyilvánulása 
azonban 1950-ben történt, 
amikor a település nevét 
Disznóshorvátról Izsófal-
vára változtatták.

A ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft.

HR MUNKATÁRSAT
keres

Főbb feladatok:
• A HR folyamatok kialakításában és működtetésében való aktív részvétel,
• Toborzás- kiválasztási folyamatok teljes körű önálló ügyintézése, 
• Az új munkavállalókkal kapcsolatos teljes körű ügyintézés, beillesztés koordináció,
• A kompenzáció, létszámgazdálkodás, karrierfejlesztés, teljesítményértékelés és  

képzésfejlesztés területeinek adminisztratív támogatása,
• A HR stratégia követése és az ebből adódó feladatok végrehajtása,
• Meglévő személyügyi állomány dokumentációjának kezelése, a naprakészség biztosítása,
• Aktív kapcsolattartás a területek vezetőivel, HR támogatás a szakmai feladatok 

megvalósításában,
• A felmerülő munkajogi, személyügyi kérdésekkel kapcsolatos tevékenységek ellátása,
• A továbbképzések szervezése

Szakmai elvárások:
• Legalább középfokú végzettség, felsőfokú végzettség előny
• MS Office program gyakorlott felhasználói ismerete
• Hasonló területen szerzett szakmai tapasztalat előny
• Munkajogi területen naprakész ismeretek
Személyiségbeli elvárások:
• Felelősségteljes munkavégzés
• Szervezőkészség, proaktív szemlélet
• Udvariasság és jó kommunikációs képesség
• Megoldásorientált gondolkodásmód

Amit kínálunk:
• Alkalmazotti jogviszony
• Határozatlan idejű, teljes munkaidős munkaszerződés
• Szakmai fejlődési lehetőség

Munkavégzés helye: Kazincbarcika és térsége

Jelentkezés módja: a palyazat@zoldvolgy.hu e-mail-címre küldött, a munkakör pontos 
 megnevezésével és bérigény megjelölésével ellátott önéletrajzzal.

Jelentkezés határideje: 2018. június 10.
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A ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft.

Diszpécser
munkatársat keres

Főbb feladatok:
• A gépkocsivezetők beosztásának előkészítése, jelenléti ív vezetése.
• Járatokról érkező jelzések regisztrálása, szükséges intézkedés megtétele. 
• A bejelentésekről az ügyfélszolgálat és – szükség esetén - a szállításvezető 

tájékoztatása. (pl. nem megfelelő hulladék volt az edényben, amit nem ürítettek)
• A GPS-rendszerek folyamatos felügyelete.
• Az ügyfélszolgálattól érkező bejelentések kezelése
• Adatszolgáltatások előkészítése.
• Napi összefoglaló jelentés készítése 

Szakmai elvárások:
• Legalább középfokú végzettség, felsőfokú végzettség előny
• MS Office program gyakorlott felhasználói ismerete
• Hasonló területen szerzett szakmai tapasztalat előny

Személyiségbeli elvárások:
• Felelősségteljes munkavégzés
• Szervezőkészség
• Udvariasság és jó kommunikációs képesség

Amit kínálunk:
• Alkalmazotti jogviszony
• Határozatlan idejű, teljes munkaidős munkaszerződés
• Szakmai fejlődési lehetőség
• Dinamikus csapat

Munkavégzés helye: Sajókaza 

Jelentkezés módja: a palyazat@zoldvolgy.hu e-mail-címre küldött, a munkakör 

pontos 
megnevezésével és bérigény megjelölésével ellátott önéletrajzzal.

Jelentkezés határideje: 2018. június 10.

A ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft.

Gépkezelő
munkatársat keres

Főbb feladatok:
• Munkagépek napi kötelező ellenőrzése, gépnaplók vezetése.
• A hulladékok feldolgozását szolgáló gépek kezelése
• Teherautók rakodása

Szakmai elvárások:
• Középfokú végzettség, illetve több gépre vonatkozó jogosultság előny.
• Hasonló területen szerzett szakmai tapasztalat előny
• Emelő és rakodógépre vonatkozó Nemzeti Közlekedési Hatóság által kiadott érvényes 

engedély. Gépcsoport: 4511, 4572, 1212, 1222, 1412
• Érvényes orvosi alkalmasság

Egyéb elvárások:
• Megbízhatóság, precíz munkavégzés
• Állóképesség, jó fizikum
• Csapatmunkára való alkalmasság
• 2 műszakrendben történő munkavégzésre való hajlandóság 

Amit kínálunk:
• Alkalmazotti jogviszony
• Határozatlan idejű, teljes munkaidős munkaszerződés
• Hétfőtől – péntekig tartó üzemelés, hétvégi pihenőnapok
• Szakmai fejlődési lehetőség

• Béren kívüli jutatások

Munkavégzés helye: Sajókaza 

Jelentkezés módja: a palyazat@zoldvolgy.hu e-mail-címre küldött, a munkakör pontos 
megnevezésével és bérigény megjelölésével ellátott önéletrajzzal.

Jelentkezés határideje: 2018. június 10.

A ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft.

Szállításvezető
munkatársat keres

Főbb feladatok:
A munkakörhöz tartozó szolgáltatási terület szállításának teljes körű megszervezése, irányítása, felügyelete:
• A szállítási folyamatok zavartalan működésének biztosítása, a változások figyelemmel kísérése, a szállítási 

folyamatok fejlesztése.
• A hulladékszállítással kapcsolatos teendők (járatterv, ürítési szabályok, vezénylés, elszámoltatás stb.)

kidolgozása, ellátása, betartatása.
• A személyi és eszközállományok igények szerinti legoptimálisabb egymás mellé rendelése (vezénylés).
• Közvetlen beosztottak munkájának koordinálása, összehangolása, együttműködések zavartalan biztosítása.
• A járatok feladat végrehajtás közbeni helyszíni ellenőrzése, ellenőrzési jegyzőkönyv vezetése.
• Szolgáltatással kapcsolatos hibák, károkozások dokumentált kivizsgálása.
• A gépjármű állomány műszaki állapotának, a napi felülvizsgálatok és karbantartások végrehajtásának 

ellenőrzése, ellenőriztetése 
• Az észlelt hibák, hiányosságok, károkozások jelzése a szolgáltatási igazgató felé.
• A járműfenntartó (szerviz) részleggel (létesítményüzemeltetési csoport és/vagy külső vállalkozó) együtt-

működve elősegíteni a tervszerű karbantartást, a járművek hatósági vizsgáztatása érdekében, valamint az 
üzemképesség és forgalombiztonság szintjének állandó emelése érdekében. 

• A diszpécser által gyűjtött menetlevelek időszakos ellenőrzése.
• Szállítással kapcsolatos adatgyűjtések (pl. MEKH adatszolgáltatás, NHKV, KSH stb.) folyamatos megvalósítása.
• Munkavédelmi védőeszközök, illetve munkaruhák, védőital elosztása munkavállalók részére, védőruházat 

használatának ellenőrzése.

Szakmai elvárások:
• Legalább középfokú végzettség, felsőfokú végzettség előny
• MS Office program gyakorlott felhasználói ismerete
• Hasonló területen szerzett szakmai tapasztalat előny

Személyiségbeli elvárások:
• Felelősségteljes munkavégzés
• Szervezőkészség
• Udvariasság és jó kommunikációs képesség

Amit kínálunk:
• Alkalmazotti jogviszony
• Határozatlan idejű, teljes munkaidős munkaszerződés
• Szakmai fejlődési lehetőség
• Dinamikus csapat

Munkavégzés helye: Sajókaza 
Jelentkezés módja: a palyazat@zoldvolgy.hu e-mail-címre küldött, a munkakör pontos 

megnevezésével és bérigény megjelölésével ellátott önéletrajzzal. 
Jelentkezés határideje: 2018. június 10.

A ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft.
Teherautó- gépjármű vezető

munkatársat keres

Szakmai elvárások:
• C kategóriás vezetői engedély
• GKI (gépjárművezetői képesítés) igazolvány megléte
• digitális tachográf kártya megléte
• büntetlen előélet

Előny:
• hulladékszállításban szerzett tapasztalat,
• kényszertömörítős szilárd hulladék gyűjtő és szállító jármű gépkezelői igazolvány megléte

Egyéb elvárások:
• Megbízhatóság, precíz munkavégzés
• Állóképesség, jó fizikum
• Csapatmunkára való alkalmasság
• 2 műszakrendben történő munkavégzésre való hajlandóság 

Amit kínálunk:
• Alkalmazotti jogviszony
• Határozatlan idejű, teljes munkaidős munkaszerződés
• Hétfőtől – péntekig tartó üzemelés, hétvégi pihenőnapok
• Szakmai fejlődési lehetőség
• Béren kívüli jutatások

Munkavégzés helye: Sajókaza 

Jelentkezés módja: a palyazat@zoldvolgy.hu e-mail-címre küldött, a munkakör pontos 
megnevezésével és bérigény megjelölésével ellátott önéletrajzzal.

Jelentkezés határideje: 2018. június 10.
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A 2016-ban szépkorúaknak indított Szenior Szabadegyetem sikerein felbuzdul-
va tavaly ősszel Kolorakadémia gyűjtőnéven egy olyan rendezvénysorozat vette 
kezdetét Kazincbarcikán, mely az idős korosztály mellett a 30-50 évesek szá-
mára is olyan előadásokat biztosít, mely az őket érintő kérdésekre adnak választ. 
E programsorozat keretén belül május 17-én Müller Péter tartott előadást az Eg-
ressy Béni Művelődési Központban. Az író a rendezvény első felében társadal-
mi kultúráról, a művészet jelentéséről, az emberi lélek széthullásáról, önmagunk 
megtalálásáról, szeretetről és az önelfogadásról beszélt. Ennek kapcsán kérdez-
tük. 

- Hogyan kapcsolódik 
Müller Péter a valláshoz?

- A szónak abban az ér-
telmében, ahogy értik Is-
tenhívő vagyok. Minden 
vallásban rengeteg ér-
téket találtam, és ebbe 

nemcsak az Ábrahámi 
vallások tartoznak (a zsi-
dó, keresztény, moha-
medán), hanem a keleti 
vallások is. Ezeket átta-
nulmányoztam és maga-
mévá tettem, de amiről 
én az előadásaimon be-
szélek az elsősorban a 
kínai vallás: a tao. Ebben 
a vallásban nem mond-
ják ki azt, hogy Isten, itt 
azt mondják: út. Ez lehe-
tőséget ad arra, hogy ne 
vesszenek össze az em-
berek. Az út az út min-
denkinek, de ha azt mon-
dom, hogy alak, jehova, 
vagy atya, akkor már 
háborúságok, ellentétek 
alakulhatnak ki. Ezen túl 
azonban – mivel már elég 

idős vagyok – az összes 
között a legközelebbi, a 
legszívközelebbi azért a 
Jézusi tanítás számom-
ra. Ez a legmélyebb taní-
tás, mert ott nyitja meg 
az életet, ahol a leglénye-

gesebb: és ez a szeretet. 
A szeretetnél fontosabb 
nincs a világon, a lega-
lapvetőbb definíció itt az, 
hogy az Istent szeretem.

- Ön szerint mi a boldog-
ság, és mi az ehhez veze-
tő út?

- Ugye nem a barackpá-
linkára gondol? Ezt nem-
csak viccből kérdezem, 
hanem komolyan gon-
dolom, ugyanis a boldog-
sághoz önfeledség kell, 
nem véletlen, hogy azt 
mondjuk „önfeledt bol-
dogság”. Az ego nem tud 
boldog lenni, bele van 
szorulva a jelenbe, örök-
ké számítgat, örökké fél, 
örökké szorong, időza-

varban van, siet, rohan, 
szétszórt és zaklatott. A 
boldogság az egy olyan 
állapot, ami pont az ellen-
kezője: nyugalom, béke 
kell hozzá, nincs hova 
menni tovább, mert a 
boldogság a „megérkez-
tem” állapot. Az embert 
nagyon rövid ideig szok-
ta megérinteni a boldog-
ság, kibillen belőle. Aki azt 
hiszi, hogy ez egy tar-
tós állapot, az nem volt 
még „ember”, mert aki 
ember, az tudja, hogy ez 
egy csodálatos eszmény, 
amelyet csak az út végén 
érhetünk el, addig saj-
nos csak álmokfutók va-
gyunk.
 
- A férfi női kapcsolat: 
ön szerint hogy lehet a 
szinte tökéletes össz-
hangot megtalálni?

- Erről azért nehéz be-
szélnem, mert most írok 
egy könyvet róla. Csak ez 
van a fejemben, és szin-
te csak erről beszélnék 

az előadásaimon. Egy el-
rontott helyzetről van 
szó: az ősi magyar gon-
dolkodás szerint, ame-
lyiknek az alapját képezi 
a férfi és a nő, azt mond-
ják – és ez szerintem így 
igaz –, hogy a két nem 
közt nem harc van, nem 
háborúság van, nem csa-
ta van, nem hatalmi küz-
delem van, hanem a két 
fél kiegészíti egymást. 
Tehát ami a férfiből hi-
ányzik az a nőben van, és 

ami a nőben nincs meg az 
a férfiban van. Így igazá-
ból ketten egyek, és ez a 
szerelem alaptörténete 
is: nélküled én csak egy 
fél ember vagyok. Az ősi 
magyar gondolat annyira 
mély, hogy például a pá-
ros szerveknél nem azt 
mondjuk, hogy jobb ka-
rom és bal karom, hanem 
azt, hogy fél karom. De 
talán azonban a legszebb, 
hogy azt mondjuk, hogy 
feleségem.

AZ ÉLET MŰVÉSZE
I NTE R J Ú



10 112018. JÚNIUS 1. KOLORHÉT • IV. / 21.

FITT BARCIKA!
Új órarend április 30-tól!  

MINDEN EDZÉS DÍJTALAN!
Az edzésekhez szükséges eszközöket biztosítjuk, törölközőt, vizet, polifoamot hozz magaddal!

Információk: sportszervezes@barcikaart.hu, +36 20 271 4121

KÉTHETENTE csütörtökön FELKÉSZÜLÉS A KOLORFUTÁSRA A POLARRAL.**  
18.00-19.30-ig a Kazincbarcikai Sportközpontban Viszoczky Sándor  +36 20 391 81 38

NAP IDŐPONT ÓRATÍPUS HELYSZÍN OKTATÓ

Hétfő 
18.00-19.00 Vízitorna Kazincbarcikai Fedett Uszoda Cselei Béláné

19.00-20.00 Vízitorna Kazincbarcikai Fedett Uszoda Cselei Béláné

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

Szerda

9.00-10.00 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 Zsírégető torna Kazinczy Ferenc Tagiskola Grcsics Judit
19.00-20.00 Vízitorna Kazincbarcikai Fedett Uszoda Cselei Béláné

Csütörtök
16.30-17.30

Úszóedzés a Delfinekkel  
(felnőtteknek)*

Kazincbarcikai Fedett Uszoda Novák Dorina

19.00-20.00 Strong by Zumba Szalézi tornaterem Piros Gábor

Péntek

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

18.00-19.00
Játék a birkózószőnyegen 

(7-10 éves gyermekeknek)
KSK birkózóterem Kónya Lajos

* Létszámkorlát! Az edzésen való részvétel feltétele az előzetes jelentkezés a 06-48/320-846-os számon.
** A felkészítő edzéssel kapcsolatban bővebb felvilágosítás Viszoczky Sándortól kérhető a 06-30/406-3104-es számon. 

SZABADULJON MEG ABRONCSAITÓL! 
HASZNÁLT GUMIABRONCS GYŰJTÉSI PROGRAMOT HIRDET A ZÖLD VÖLGY
A térségben egyedülálló gyűjtési programot és egyben 
személetformáló kampányt hirdet a ZV Zöld Völgy Non-
profit Kft. június 18-30. között, hiszen a háztartásokban 
tárolt, elhasznált abroncsok sorsa sokak számára okoz 
fejtörést. 

A Sajó-Bódva Völgye Hul-
ladékgazdálkodási Ön-
kormányzati Társulás és 
a Zv Zöld Völgy Nonprofit 
Kft. a közszolgáltatási fel-
adatok ellátásában vállalt 
szerepe mellett kiemelt 
fontosságú céljának tartja 
a környezettudatos gon-
dolkodás elterjesztése, a 
környezet minőségének 
megőrzése, fenntartása és 
javítása, a természeti erő-
források védelme érdeké-
ben tett kezdeményezések 
megvalósítását. Az illegális 
hulladékkal manapság egy-
re többet találkozhatunk, 
mely nemcsak a környe-
zetünkre van rossz hatás-
sal, hanem lerakása komoly 
büntetést is vonhat maga 
után.
„Azt tapasztaljuk, hogy 
mára jelentős mértékben 
felhalmozódtak régiónk-
ban a szükségtelenné vált 
gumiabroncsok, melyek 
sok esetben törvénytele-
nül lerakott veszélyes hul-
ladékként jelennek meg a 
környezetünkben. Felada-
tunk tehát, hogy felhívjuk a 
lakosság figyelmét a helyes 
eljárásra a szükségtelenné 
vált abroncsok kezelését il-
letően, illetve mihamarabb 
lehetőséget biztosítsunk 
ezek ingyenes leadására 
és biztonságos, környe-
zetvédelmi szempontból 
megfelelő elhelyezésére. 
Ebben segíti munkánkat 
a Zöld Völgy és a társulás 
településeinek vezetői.” – 
mondta Szitka Péter tár-
sulási elnök.
A egész térséget érintő 
szemléletformáló prog-
ram során a lakosság június 
18-30. között a megadott 
gyűjtési pontokon, hulla-

dékudvarokban és gumi-
szervizekben adhatja le té-
rítésmentesen, mennyiségi 
korlátozás nélkül a hasz-
nálhatatlanná vált kerék-

pár, motorkerékpár, sze-
mélyautó és kisteherautó 
(3.5 tonna alatti gépjármű-
vek) abroncsokat, melye-
ket a gyűjtés végén a Zöld 

Völgy szintén térítésmen-
tesen szállít majd el. 
Részletes információk: 
www.zoldvolgy.hu, www.
facebook.com/ZoldVolgy

KÖRNYEZETVÉDELEM

PROGRAMAJÁNLÓ

Cím: 1071 Budapest, Lorem u. 11-15.     Tel.: (+ 36) 30/ 8282-822     Fax: (+ 36) 30/ 8282-822     E-mail: info@zoldvolgy.hu

Cégjegyzékszám: 01-09-877391     Adószám: 12674532-2-42      Bankszámlaszám: MKB 10300002-20246572-00003285

Óvjuk környezetünket!

Szabaduljon meg 
abroncsaitól!

Gumiabroncs gyűjtő kampány
2018. június 18-30. között

Kazincbarcikán és a térség településein

A gyűjtés ideje alatt térítésmentesen adhatja le használt  
kerékpár, motorkerékpár, személyautó és kisteherautó  

(3.5 tonna alatti gépjárművek) gumiabroncsait a megjelölt 
gumiszervizekben és hulladékudvarokban.

Bővebb információ: www.facebook.com/zoldvolgy, www.zoldvolgy.hu

TE K E

ARANNYÁ ÉRETT 
KITARTÁSUK
Bejutott a Szuperligába az NB I Keleti csoportjába a 
Kazincbarcikai VTSE férfiegyüttese.

A barcikaiak, 2013-2014-
es, illetve a 2015-2016-os 
szezonban is tagjai voltak 
a hazai Szuperligának, 
épp ezért célul tűzték ki 
az első hely megszer-
zését. A bajnokságon az 
oroszlányi csapat tűnt 
a legnagyobb ellenfél-
nek, végül Barcika maga 
mögé utasította a dunán-
túli csapatot.
Nagy Attila szakosztály-
vezető elmondta, hogy 
Barcikán van városi baj-
nokság is, amelyben 
nagyjából százan vesz-
nek részt, és átlag két-

százan járnak időnként te-
kézni.
A csapat egyéni ered-
ményekkel is büszkélke-
dik, hiszen Ivanyik Richárd 
2017-ben, a németországi 
Dettenheimben megrende-
zett U18-as vb-n bronzér-
met szerzett, Németh Má-
téval az oldalán. (Fotó: ÉM)

Csapattagok: Ander Tamás, 
Búzás László, Csinyi Gá-
bor, Ivanyik Richárd Csaba, 
Martinkó Miklós, Nagy Atti-
la, Orosz István, Ragályi Ta-
más, Simkó Zoltán, Szobo-
szlai István.

NB I Keleti csoport dobogósai
1. Kazincbarcikai VTSE 22 19 1 2 314.5-213.5 39
2. Oroszlányi SZE 22 18 1 3 291-237 37
3. Bátonyterenyei TK 22 16 – 6 288-240 32

VRCK

FANTASZTIKUS HANGULATRA 
SZÁMÍTOTTAK
Kazincbarcika ad otthont – lapzártánk után – a magyar-horvát férfi röplabda Eu-
rópa Liga-mérkőzésnek május 30-án, a Don Bosco Sportközpontban. A történelmi 
sporteseményt megelőzően megtartották a magyar-horvát férfi röplabda Európa 
Liga-mérkőzés hivatalos felvezető sajtótájékoztatóját a találkozó helyszínén, a Don 
Bosco Sportközpontban május 29-én. 

Az eseményen elsőként a 
házigazda Vegyész Röp-
labda Club Kazincbarcika 
elnöke, Kárpáti László be-
szélt a mérkőzés jelentő-
ségéről:
– Nagyon örülünk és bol-
dogok vagyunk, hogy te-
ret adhatunk, valamint 
házigazdái lehetünk egy 
férfi röplabda-válogatott 
mérkőzésnek.
Őt követően Bogdan Ta-
nase, a magyar férfi röp-
labda-válogatott szö-
v e t s é g i  k a p i t á n y a 
hangsúlyozta: nyerni sze-

retnének annak ellenére, 
hogy az első három mér-
kőzést elvesztették. 
– Úgy érezzük, jó úton 
haladunk és ezt igyek-
szünk bebizonyítani a 
csapat fiatal játékosaival 
– tette hozzá a szövetsé-
gi kapitány.
A magyar válogatott szá-
mára az utolsó esélyt je-
lenti ez a mérkőzés a 
csoportból való tovább-
jutásra. 
– Sajnos a liga elején nem 
volt elég időnk felkészül-
ni, ezért nagyon rosszul 

kezdtünk, de meccsről 
meccsre jobban játszunk 
– árulta el a kazincbarci-
kai kötődésű Blázsovics 
Péter. A játékos hozzátet-
te: fiatalokból áll a csapat, 
de mindent megtesznek 
azért, hogy többet fejlőd-
jenek, szettet és meccset 
is nyerjenek.
A szerdán 18 óra 30 perc-
kor kezdődő Magyar-
o r s z á g - H o r v á to r s z á g 
férfi röplabda Európa Li-
ga-mérkőzést az M4 
Sport élőben közvetítet-
te.

K BSC

MEGŐRIZTÉK  
NB II–ES HELYÜKET
A KBSC a Merkantil Bank Liga NB II május 27-ei forduló-
ján Putnokon, a Várady Béla Sportközpontban, 500 néző 
előtt mérkőzött meg az Aquital FC Csákvár csapatával. 

A tét nem kisebb volt, 
mint az NB II-ben mara-
dás, és ez a további mér-
kőzések alakulásának 
köszönhetően, sikerült is 
a fiúknak. A tétnek meg-
felelően a Csákvár nagy 
elánnal kezdte a találko-
zót és Bobál révén már a 
hatodik percben vezetést 
szerzett. A barcikaiak 
igyekeztek minél több-
et birtokolni a labdát, ám 
a Csákvár védekező já-
téka hatékonynak bizo-
nyult. Az ellenfél játékosai 
közül Sándor, Bokros és 

Király is közel járt az újabb 
gólszerzéshez, de Somodi 
Bence remek védéseinek 
köszönhetően az első félidő 
végén a vendégek csupán 
egygólos előnyre tettek 
szert. A pihenőt követően 
a KBSC együttese kezdte 
óriási lendülettel a játékot, 
azonban a Csákvár 56’ 
percben szerzett gólja kissé 
visszafogta a kék-sárgák 
lendületét. A fiúk a hajrában 
még igyekeztek a szépítés-
sel, sajnos sikertelenül. A 
végeredmény: KBSC-Aqui-
tal FC Csákvár 0-2.
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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

High  Care® −  A  testkezelések  specialistája

augusztus

7-15-ig

20%

Last 
Minute

kedvezménnyel!

testkezelések, termékek
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KAZINCBARCIKA,

SZABADSÁG TÉR 6.

TEL.: 48/571-201 , 20/8043-623

WWW.HIGHCAREBARCIKA.WEBLINES.HU

JÚNIUS 8. (péntek)
AZ ÉV LEGNAGYOBB 
KEDVEZMÉNYÉVEL!

20-30%
HIGH CARE SZALONOK ÉJSZAKÁJA

HOMOK-, 
SÓDER-,
BETONSZÁLLÍTÁS

30/686-3396

GÉPI FÖLDMUNKA

KÖSZÖNJÜK A MAGYAR ÁLLAM
ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁT. 

JACSÓ EMIL EGYÉNI VÁLLALKOZÓ

GYAKORNOK FOGLALKOZTATÁSA JACSÓ EMIL
EGYÉNI VÁLLALKOZÓNÁL A GYAKORNOKI 
PROGRAM TÁMOGATÁSÁRA

VISSZA NEM TÉRITENDŐ TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 3,4 MILLIÓ FORINT
A PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: GINOP-5.2.4-16-2017-02252


