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TÉRSÉG

CLLD

OKTATÁSI KÖZPONT A POLGÁRŐRÖKNEK
számítanak a munkájukra, hiszen vidéken a bűnmegelőzési járőrözésben
egyre nagyobb szerep hárul rájuk, illetve gyakran
információval látják el a
rendőrséget, de ebben is
lehet még előre lépni. Az
első oktatási napon a jelenlévő polgárőr egyesületek képviselői szabálysértési és büntetőjogi
előadást hallhattak Veréb Edina, a Kazincbarcikai Rendőrkapitányság
Múcsonyban október
6-án nyitották meg az ország első Polgárőr Oktatási Központját. Az ünnepi eseményen megjelent
Csóra György, az Országos
Polgárőr Szövetség általános és oktatási elnökhelyettese, dr. Bakk Richárd
rendőr alezredes, a Kazincbarcikai Rendőrkapitányság rendőrkapitánya,
Tóth János, a Kazincbarcikai Járás járási koordinátora és Harangozó Gábor, a Múcsonyi Polgárőr
Egyesület elnöke. Nyitó-

beszédében Csóra György
elmondta, hogy a feladat
teljesítése közben a legfontosabb, hogy a polgárőr
jól felkészült legyen, ehhez pedig elengedhetetlen a megfelelő oktatás. Dr.
Bakk Richárd köszöntőjében hangsúlyozta, hogy
a szoros együttműködés
elengedhetetlen a rend
őrség és a polgárőrség
között. Örömmel nyugtázta, hogy tapasztalatai
szerint a rendőrségnek jó
kapcsolata van a polgárőrséggel. Folyamatosan

szabálysértési főelőadójának tolmácsolásában.
A nap sikerességét mutatja a magas részvétel, s célul tűzték ki, hogy havonta
egy alkalommal, szakértők bevonásával tartanak
tréningeket a polgárőröknek. A következő képzés
november 17-én lesz, ekkor a polgárőr szolgálati
szabályzatról, valamint a
polgárőrségről szóló törvényről tudhatnak meg
többet a résztvevők.

Fotók: Hladon Sándor

FEH ÉR BOT NAPJA

FÓKUSZBAN A
SZEMÜNK FÉNYE

A szem a lélek tükre – hangzik a mondás, s milyen sok
igazságot rejt magában! A szem, a tekintet jeleníti meg az
egyéniség, a személyiség legkarakteresebb jegyeit.
Októberben ünnepeljük a
látás, illetve a Fehér Bot,
azaz a vakok és gyengénlátók világnapját. A „Látás
2020” nemzetközi program
keretében, melyhez Magyarország is csatlakozott,
hívják fel a figyelmet, hogy
a vakság és a gyengénlátás
az esetek 80%-ában megelőzhető, vagy kezelhető. A
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projekt célja, hogy 2020-ra
mindenütt felszámolják a
megelőzhető vakság előfordulását. Hazánkban évente
több ezren vakulnak meg.
Ezen esetek nagy része
az időskori látásromlás és
a cukorbetegség kapcsán
alakul ki. Ráadásul nagy
iramban nő a rövidlátók száma, nemcsak itthon, hanem

szerte Európában. Becslések szerint majdnem minden negyedik európai lakos
érintett a problémában, s
a tendencia folyamatosan
növekszik. Hazánkban a
látássérülteket a Vakok és
Gyengénlátók Országos
Szövetsége fogja össze. A
megyénkben élő látássérültek érdekvédelmét a Vakok és Gyengénlátók Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Egyesülete látja el. A tagok
száma 790-800 között mozog, Kazincbarcikán és térségében pedig 85 fő. Barnóczki Gábornak, az egyesület
elnökének elmondása szerint a szervezet a legkülönfélébb szolgáltatásokkal igyekszik könnyíteni a
hozzájuk fordulók életén.
Többek között a II. Rákóczi
Ferenc Megyei Könyvtárral
együttműködve az egyesület székházában han-

goskönyvtárat üzemeltetnek. Ezen kívül folyamatos
Braille-írás oktatás, az informatikai, valamint az okos
eszközök használatának
oktatása, illetve helyes látásvezetési tréningeket
tartanak a látó családtagok
számára. Szükség esetén
jogi tanácsadást végeznek,
ezenfelül az életvitelt javító
segédeszköz-bemutatókat és vásárokat rendeznek, sőt a rászorultaknak
lehetőségük van ezeknek
az eszközöknek az ingyenes bérlésére. Az egyesület
a megváltozott munkaképességűeket foglalkoztató
akkreditált hely, 13 munkavállalót alkalmaznak a működtetés és a szolgáltatás
területén. Az „Együtt sportosan folytassuk Borsodban” projekt harmadik éve
fut nagy sikerrel, mely integráltan valósít meg sza-

badidős-és sporttevékenységet, látók és nem látók
számára. Ennek keretében
havi rendszerességgel jógázhatnak az érdeklődők,
valamint tandem kerékpártúrákat szerveznek évente
több alkalommal. A következő túra várhatóan jövő év
április végén, valamint június
elején lesz. A pályázat részeként tekefoglalkozásokat tartanak Kazincbarcikán
a tekepályán. A Fehér Bot
napja alkalmából október
11-én egészségügyi programokkal várták tagokat, melyet a miskolci Rotary Club
támogatott. A látássérültek
az ügyes-bajos dolgaik intézésében segítséget kapnak
a miskolci ügyfélszolgálaton,
valamint Kazincbarcikán az
Egressy Béni Művelődési
Központban a hónapok első
és harmadik pénteki munkanapjain.

OKOS VÁROS ÉPÜL

– A JÖVŐ KAZINCBARCIKÁJA

A „Digitális Város” témakörben meghirdetett pályázati felhívással kapcsolatos ötletbörzére és együttgondolkodásra invitálta a „Színezzük együtt Kazincbarcikát” Helyi
Akciócsoport a barcikai civilek és vállalkozások képviselőit október 10-i, Kolorlab Innovációs Központ közösségi termében rendezett fórumán.
Mint arról lapunkban már
mi is beszámoltunk, az akciócsoport október elején
hirdette meg az Európai
Szociális Alap támogatásával megvalósuló helyi közösségi programját,
aminek keretében civil
szervezetek, helyi intézmények valósíthatnak
meg innovatív, közös projekteket.
A szervezők folyamatos párbeszédet kívánnak
folytatni az érintett szervezetekkel és az egész
ősszel tartó programsorozat első állomásaként,
Wächter Balázs moderálásával a „Digitális Város”
helyi pályázati felhívással
kapcsolatos fórumon vehettek részt az érdeklődők. A projekt koordinátora rövid bevezetőjében
ismertette a pályázati felhívás főbb pontjait és a fórum célját.
Novák Péter, a Barcika
Centrum Kft. ügyvezető igazgatója tartott gondolatébresztő előadást a
jelenlévő civil szervezetek és helyi vállalkozások
képviselőinek, melynek
keretében az önkormányzati társaságoknál megvalósult és tervezett
digitális alapú fejlesztéseket mutatta be. Ötletadó
előadásában hangsúlyoz-

ta, hogy a digitális alapú
fejlesztéseknek soha nem
szabad öncélúnak lenniük. Az IT-projektek legfőbb célja mindig az kell legyen, hogy segítsék egy
intézmény költséghatékonyságát, vagy megkönnyítsék a hivatalok és
lakosság közötti információáramlást.
Kiemelte a szoftverek
hatékony használatának
fontosságát, illetve azt,
hogy az új alkalmazások
bevezetésével a szervezeti kultúra fejlesztésére is szükség van. Bemutatta a már megvalósított
KolorApp okos alkalmazás
fejlesztési körülményeit, működési tapasztalatait és közben számos új,
megvitatásra érdemes
ötletet is felvetett.
A résztvevők a közös ötletelés során javasolták
egy olyan közösségi alkalmazás bevezetését, ami
keretet adhat az egyének,
civil szervezetek, intézmények, vállalkozások és
diákok által felkínált önkéntes munka megszervezésére, vagy az általuk
már nem használt, lecserélt, de még működő eszközeik kölcsönös megosztására.
A megosztásra épülő közösségi megoldások

mellett felmerült a kazincbarcikai igényeket kiszolgáló állásportál, vagy
a helyi vállalkozások egységes internetes megjelenítését célzó platform fejlesztésének lehetősége is.
A Helyi Akciócsoport első
körben 2018. december
5-ig várja a pályázatokat. A Digitális város témakörben rendelkezésre
álló 43,3 millió forintos keretösszegből 6-12 pályázat támogatását tervezik,
melyek megvalósítására
siker esetén 24 hónap áll a
pályázók rendelkezésére.
A pályázatonként megítélhető, maximum 10 millió
forintos összegből akár a
projektek teljes költségvetése is megfinanszírozható, de elbíráláskor
előnyt jelent, ha a megvalósítás során önrészt is
vállalnak a pályázók.
A szervezők a következő
fórumok témájáról és időpontjáról folyamatosan
tájékoztatják az érdeklődőket a helyi médiában, a
teljes pályázati felhívások
pedig a kolorcity.hu/kolorkozosseg címen olvashatók.
Az eseménysorozat következő állomásaként
október 26-án közösségi piaccal egybekötött civil fórumot rendeznek,

amelyre a már megszokott helyszínen, a KolorLab
Innovációs központban várják az érintetteket.

CLLD - KÖZÖSSÉG ÁLTAL
IRÁNYÍTOTT HELYI FEJLESZTÉS
Mint az a „Színezzük együtt Kazincbarcikát” Helyi
Akciócsoport elnökétől, Szitka Péter polgármester úrtól megtudtuk, az Együttműködő közösség
pályázati felhívásra a Kazincbarcikán működő civil
szervezetek és helyi közösségek együttműködésével megvalósuló, identitás-és hagyományőrzést
előtérbe helyező kezdeményezések terveit várják.
A Kreatív közösség témakörben a helyben megrendezésre kerülő kulturális, művészeti rendezvények
és alkotó programok szervezésének támogatására
lehet pályázni, míg a Digitális város programban a
közszféra, a helyi vállalkozások és lakosság közti
digitális együttműködést segítő informatikai fejlesztések támogathatók.
A vissza nem térítendő támogatás formájában
odaítélt pályázati összeg 1 és 10 millió Ft közötti
lehet, a program megvalósítására szánt 43,3 millió
forintos keretből a Helyi Akciócsoport elnöksége
6-12 pályázat támogatását tervezi.
Az Európai Unió strukturális és vidékfejlesztési alapja
által finanszírozott, helyi kezdeményezéseket támogató programban olyan innovatív, közösségi kezdeményezesek juthatnak forráshoz, melyek képesek
bevonni a helyi szervezeteket és a lakosságot az
Európa 2020 stratégiában kitűzött intelligens, fenntartható és inkluzív fejlesztések lebonyolításába. A
CLLD-s fejlesztések tehát helyi szinten egészíti ki
az egyéb fejlesztési támogatásokat és lebonyolításában kulcsszerepet játszanak a közösség által
irányított, a helyi nyilvánosságot és a magánszektor
társadalmi gazdasági érdekeit képviselő helyi akciócsoportok, mint városunkban a „Színezzük együtt
Kazincbarcikát” Helyi Akciócsoport.

A PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK MÁR ELÉRHETŐK!
BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ: DECEMBER 5.

• EGYÜTTMŰKÖDŐ KÖZÖSSÉG
• KREATÍV KÖZÖSSÉG
• DIGITÁLIS VÁROS

https://kolorcity.hu/felhivasok
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PORTRÉ

SOSEM BÁNTAM MEG A DÖNTÉSEMET

Mindig csodálattal figyeltem a rendőrök munkáját. Ők azok a hétköznapi hősök, akik
többet látnak az élet árnyékos oldalából, mint az átlagemberek zöme. Hivatásuk révén lépten-nyomon a szomorú valósággal találkoznak. Mégis folyamatosan értünk,
a biztonságunkért dolgoznak. A rendőri munka árnyoldalairól, városunk közbiztonságáról dr. Bakk Richárdot, Kazincbarcika rendőrkapitányát kérdeztük.
– Néhány hónapja nevezték ki a Kazincbarcikai
Rendőrkapitányság élére.
Hogyan került a városba?
– Huszonkét éve vagyok rendőr, az elmúlt
évtizedekben Miskolcon dolgoztam, nyomozóként kezdve bejártam
a vezetői ranglétra különböző lépcsőfokait. Az
utóbbi időszakban a miskolci rendőrkapitány helyettese voltam, több,
mint nyolc éven keresztül.
Ebben a pozícióban jött
a felkérés a Kazincbarcikai Rend ő r ka p i tá nys ág
vezetésére. Megt i s z te l te té s n e k
éreztem a felém
áradó bizalmat,
így igent mondtam.

– Nagyon nehezen. Nincsen kapcsoló, amit négy
órakor megnyom az ember. Ez nem egy munka,
hanem hivatás. Minden
esetben elérhető kell, hogy
legyek, hiszen bármikor
történhet olyan esemény,
aminek a megoldásához
szükség van rám. Ehhez
az évek során hozzászokik az ember.
– Egy gyilkosság helyszínét látva, nyilván megdöbben, miként tudja azt feldolgozni?

sában. Igaz, nem volt még
erre szükség, mert aki
rendőrnek áll, az általában
nem az első napján találkozik gyilkosság, emberölés
helyszínével. Az a szakmának egy magasabb régiója,
addigra már évek telnek el,
és annyira asszimilálódik a
rendszerben, hogy meg
tudja oldani saját maga,
illetve a kollégái segítségével a feladatot. Nyilván vannak olyan esetek,
amelyek jobban borzolják
a rendőri berkeken belül is
a kedélyeket. Az idősek,

így is maradjon. Fenntartjuk azt a közbiztonságot,
ami, - azt gondolom, - Kazincbarcikán, sőt, az egész
járás területén kifejezetten jó. Itt nincsenek nagy
fázisú bűncselekmények,
rablások, erőszakos jellegű
bűncselekmények, leszámolások, védelmi pénzek.
Ilyen jellegű szervezett
bűnözői csoportokat nem
észlelünk. A nagyobb volumenű bűnelkövetők vagy
a jól megérdemelt pihenésüket töltik valamelyik
büntetés-végrehajtási intézetben, vagy kiszorultak innen, nyilván a jól működő rendőri munkának
is köszönhetően, és Budapesten vagy külföldön
keresik a boldogulást. Eh-

zati rendészetével jó a
kapcsolatunk, melyet az
elmúlt hónapokban sikerült magasabb szintre
emelni. Sokkal több járőrszolgálatot látunk el
együtt, mint korábban. Én
nagyon hiszek abban, hogy
mindegy, milyen egyenruha van a kollégákon, azok
egyenruhás emberek, akik
a rendért tesznek. A másik
központi kérdés a gyalogosszolgálat. Annak vagyok a híve, hogy a rendőr,
amikor csak teheti, szálljon ki az autóból és beszélgessen az állampolgárokkal. Egyrészt ebből nagyon
sok információt lehet szerezni, másrészt arra is alkalmas, hogy a lakosságnak a rendőrségbe vetett
bizalmát erősítsük.
Ezeken kívül egyfajta intézkedésikultúra-váltást kezdtem
el bevezetni, mely
szerint különbséget
teszünk a szabálysértések fokozata
és az elkövetők között. Azt próbálom
hangsúlyozni a kollégáknak, hogy ha
az egyébként jogkövető,
tisztességes állampolgár
olyan KRESZ-szabályt
hagy figyelmen kívül, ami
közvetlen veszélyhelyzetet nem okoz, nem kell
azonnal helyszíni bírsággal büntetnünk. Ebben az
esetben élhet a szabálysértési jog azon eszközével, amit figyelmeztetésnek hívnak. Ez egy
dokumentált figyelmeztetés, a rendszerben nyoma
lesz. Amennyiben az elkövető másodszor is ugyanabba a folyóba lép, természetesen már büntetésre
számíthat, de azt gondolom, mindenkinek jár egy
esély. Magától értetődően
keményebb szankciót kell
alkalmazni ott, ahol valaki
veszélyes közlekedési szi-

„Annak vagyok a híve, hogy a
rendőr, amikor csak teheti,
szálljon ki az autóból és beszélgessen az állampolgárokkal.”

– Gyerekkorától
rendőr szeretett
volna lenni, mint általában
a kisfiúk?
– Igen, kisfiúként én is
rendőr és tengerész szerettem volna lenni. Aztán
a rendőri szakma mellett
kötöttem ki, amit azóta
sem bántam meg. Izgalmas, változatos munka,
meg kell felelni a kihívásoknak, az ember nem tud
ellustulni. Szüntelenül képeznie kell magát, hiszen
az állandóan változó jogszabályi környezetben
kell megtalálnunk a lehető
legjobb megoldásokat.
– Folyamatosan bűn
elkövetőkkel találkozik, mennyire viseli meg
ez lelkileg, hogyan lehet
egyáltalán kikapcsolni?

– Volt alkalmam a B-A-Z
Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztály
Életvédelmi Alosztályán
dolgozni, ott helyszíneltem emberölés színhelyén. Elismerem, nem egy
vidám látvány, de ez is a
rendőri munka része. Másnap ugyanúgy fel kell kelni, el kell indulni dolgozni.
Az ember az idők során
lélekben megerősödik. Ez
nemcsak rólam, hanem
az összes hasonló területen dolgozó kollégáról elmondható. Nehezebben
zökkentenek ki dolgok, ez
biztos, ám aki nem tud ezzel a helyzettel megbirkózni, van egy biztos háttér a
rendőrségen. Pszichológusok nyújtanak segítséget a trauma feldolgozá-

vagy a gyermekek sérelmére elkövetett bűncselekmények mindenkinek
fájó pontjai. Ilyenkor kettőzött erővel dolgoznak a
nyomozók, hogy oda juttassák az elkövetőt, ahova
kell. A rácsok mögé!
– Hogyan látja a város és
a térség közbiztonságát?
Mennyit változott ez az elmúlt években?
– Az elmúlt tíz esztendőben markánsan vis�szaesett a bűncselekmények száma az egész
régióban, így Kazincbarcikán is. Sokkal nyugodtabb időszakát éljük most
ennek a munkának, mint
akár öt-tíz évvel ezelőtt.
Azon dolgozunk, hogy ez

hez a stabil helyzethez sok
egyéb mellett hozzájárul
az igen képzett helyi rend
őri állomány. Ezt kell nekem tovább fejlesztenem.
Saját meglátásaim szerint
igyekszem javítani a rendszeren. Sok olyan dolgot
tapasztaltam, ami itt jobban működik, mint az előző
állomáshelyemen, ezeket
megtartjuk, de van néhány
dolog, ami Miskolcon működött jobban, azokat próbálom beemelni és a kettőből egy elegyet gyúrni.
– Milyen fejlesztéseket kíván megvalósítani?
– Fontosnak tartom a rendészettel történő együttműködést. Nagyon örülök, hogy Kazincbarcika
városának önkormány-

tuációt idéz elő. Egyébként
a bűnüldözési gyakorlat
célja mindig az, hogy előzzük meg a jogsértést, de
ha nem sikerül, minél hamarabb derítsük fel az elkövetőjét, és mielőbb állítsuk bíróság elé.
– Az olvasók kedvéért
foglaljuk össze, hogy hol
ér véget a szabálysértés
és hol kezdődik a bűncselekmény?
– A jogsértések súlyosabb
részét a bűncselekmények
teszik ki. Ezek spektruma
nagyon széles, többek között ide soroljuk a rablást, lopást, kifosztást, sikkasztást,
csalást; a közlekedési bűncselekmények
közül az ittas
vezetést,
vagy éppen
az olyan baleset okozását, ahol súlyosabb sérülés
valósul meg. Súlyosságát tekintve ezalatt helyezkedik el a
szabálysértések köre, melyek abban különböznek az
előzőektől, hogy kevésbé
veszélyesek a társadalomra nézve. Ebbe a körbe tartozik a gyorshajtás,
a rongálás, a szemetelés,
a közterületi alkoholfogyasztás, a garázdaság, a
csendháborítás. Ez utóbbiban is előrelépés történt
az elmúlt három hónapban, ugyanis a jogszabály
engedélyt ad a technikai
eszközök elkobzására.
Ebben a Kormányhivatal a
partner, náluk teszünk feljelentést az elkövetőkkel
szemben.
– Kazincbarcikán jellemzően milyen bűncselekmények, szabálysértések
fordulnak elő?

– Szabálysértések közül
kiemelném a közlekedési szabálysértéseket. Korábban említettem, hogy
a bűncselekmények száma majdnem a felére esett
vissza a megelőző periódusban, ez azonban a közlekedési szabálysértésekről nem mondható el.
Küzdünk a visszaszorí-

Dr. Bakk Richárd r. alezredes, rendőrségi tanácsos,
2018. július 1-jétől a Kazincbarcikai Rendőrkapitányság vezetője. 1976-ban született Miskolcon.
A Rendőrtiszti Főiskola elvégzése után nyomozóként kezdte a Miskolci Rendőrkapitányságon. A
ranglétrán felfelé haladva lett a miskolci rendőrkapitány helyettese 2010-ben. Közben a Miskolci
Egyetem Jogtudományi Karán másoddiplomát szerzett. Családjával mai napig Miskolcon él.
– Milyen ember Bakk Richárd?

tásáért, de egyelőre nem
koronázza siker a törekvéseinket. Sok a gyalogos
gázolás, a kisebb koccanások, ezeknek jellemző oka
a gyorshajtás, és még az
ittas vezetéssel is sokat
találkozunk. Bűncselekmények közül a garázdaságot emelném ki, amikor
néhány lakos erőszakos
úton próbálja rendezni a
vélt, vagy valós sérelmét
és nem az érvelést, hanem
főként alkoholfogyasztás
után a verekedést választja. Ezzel közterületen
a garázdaság bűntettét
valósítja meg. Vagyon elleni bűncselekmények viszonylag kevés számban
fordulnak elő, lopásokkal,
betörésekkel számolha-

tunk. Súlyos vagyon elleni bűncselekmény rablás
vagy kifosztás gyakorlatilag nem volt a korábbi
hónapokban. Lopás esetében az állampolgárok is
sokat tehetnek a megelőzés érdekében, hiszen sok
olyan alkalmi lopással találkozunk, amikor őrizetlenül hagyott táskát visz el
az elkövető. Itt a sértettnek is felmerül a felelőssége, mert ez sok esetben elkerülhető lett volna.
Megemlíteném a fiatalokat, akikre egyre nagyobb
figyelmet kell fordítanunk:
a bűnmegelőzési tevékenységünk egyre inkább
célozza a fiatalokat és az
egyre fiatalabbakat, mert
úgy véljük, hogy szükség

van rá. Elsősorban az internet jelent veszélyt a
gyerekekre. Sok esetben
találkozunk diákcsínynek
gondolt sértő feltöltéssel,
illetve sajnos akad jó néhány rosszindulatú felnőtt
is, aki megpróbálja kihasználni a gyerekek hiszékenységét.

– A rendőri énem szigorú, agresszív bűn
üldözői habitus, aki
nem szereti a bűnözőket. A kollégáimmal - úgy
vélem - humánus, kollegiális vagyok.
Szeretem,
ha jó légkör
u ra l ko d i k ,
mert meg
győződé
sem, hogy
a k k o r
a munka is jobban megy.
A családban
pedig megint más
szerepet töltök be. Pedagógus feleségemmel két
gyereket nevelünk. Bízom
benne, hogy jól tesszük
a dolgunkat, de amikor a
kirándulás kellős közepén meglátok egy körözött személyt és üldözőbe
veszem, a család részéről mérsékelt lelkesedés
övezi.

BŰNMEGELŐZÉSI
FÓRUM IDŐSEKNEK
A Kazincbarcikai Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztálya október 30-án 14 órától bűnmegelőzési fórumot tart az időseknek a Mezey István
Művészeti Központban.
MInden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!
A program díjtalan.
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KIÁLLÍTÁS

HELYBEN
VAGYUNK!

1000 Mbit/s

Téli hó és
sikosságmentesítésre
géppel rendelkező
vállalkozót keresünk
Kazincbarcikára.
Érd: 06205834931

www.parisat.hu

SZUPERGYORS INTERNET WiFi opcióval, GARANTÁLT
sávszélességgel, akár 1000 Mbit/s letöltési sebességgel.
Válaszd ki, hogy mekkora sebességű INTERNETET szeretnél.

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

Négyféle TELEFON csomag kedvező percdíjakkal.
Díjmentes számhordozás, PARISAT hálózaton belül ingyenes.
Keresd bátran Üzletkötőinket, akik segítenek eligazodni
rendkívül széles választékú szolgáltatásaink között.
MEGRENDELÉS: PARISAT Kazincbarcika, Építők útja 54.
Telefon: 48/512-448 e-mail: parisat@parisat.hu
Üzletkötők száma: 20/537-2550, 20/563-6496

0 Ft Bekötési díj.

AKCIÓNK régi és új Ügyfelek részére egyaránt érvényes.
1000 Mbit/s optikai csatlakozás Kazincbarcikán lehetséges
előzetes technikai felmérés után.
Ajánlatunk nem teljes körű, részletek az Ügyfélszolgálaton.

péntekenként ISSN 2416-2531
Megjelenik hetente 35000 példányban.
Kiadó: Barcika Art Kft. 3700 Kazincbarcika, Fő tér 5.
T.: 48/510-220 | F.: 48/510-224
Ügyvezető igazgató: dr. Makkai Orsolya
Munkatársak: Hegedűsné Munkácsi Mónika,
Untenerné Márton Ágnes, Zele Tímea,
Kovács Loretta, Szűcs Krisztina, Jóbi Attila
Tördelés, design: Augusztin Nándor, Ursutz László
Hirdetésfelvétel: 20/428-1830

Aki velünk költözik,
időt és pénzt spórol meg!

BELFÖLDI ÉS NEMZETKÖZI
FUVAROZÁS, KÖLTÖZTETÉS

128 DIGITÁLIS TV (40 HD) csatorna kódolatlanul.
További 32 TV (15 HD) műsor kódoltan.
AJÁNDÉK ANALÓG műsorok.
PRÉMIUM műsorok reklám nélkül: HBO PAK, HBO MAX-PAK,
CINEMAX PAK, FILM NOW , 6XL 24 órás erotikus csomag.
ONLINE TV: HBO GO, FILMBOX LIVE

IMPRESSZUM
KOLORHÉT – kulturális és közéleti hetilap, megjelenik

Gyorsan, pontosan, megbízhatóan!

Szerkesztőség: 3700 Kazincbarcika, Jószerencsét u. 1/A
Telefon: (48) 800-800
E-mail: szerkesztoseg@barcikaart.hu

JÁTSZÓHÁZ

BARCIKAI GRAFIKÁK ŐSZI FORMÁK
A GYERMEKEK
HÁZÁBAN

A fenti címmel nyílt kiállítás október 11-én, a
Gyermekek Háza – Kézművesházban Hegedűs
János, a Kazincbarcikán
élő grafikus alkotásaiból.

Nyomda: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Lajosmizse
Felelős vezető: Köves Béla ügyvezető igazgató
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. Tájékoztatjuk
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.

A tárlatot Untenerné
Márton Ágnes, Pro Urbe
Ka z i nc ba rc i ka-d íja s
nyugalmazott tanácsadó nyitotta meg. Beszédében dr. Nagy Róbertnek az alkotóról
szóló gondolatait idézte: „Grafikusnak születni kell, akit a Teremtő rajztudással áldott
meg, az egyik legértékesebb kincs tulajdonosa. A rajz mindenfajta
ábrázolás lelke és forrása, a művészeti alkotások alapja.Rajzolni
művészeti fokon senkit
nem lehet megtanítani,
akinek nincs veleszületett tehetsége. de ahhoz
hogy igazi művészeti

alkotás létrejőjjön, nem
elég a tehetség, szükséges a megfelelő szakmai
tudás, felkészültség, ízlés és teremtő fantázia.”
Ezt követően felvázolta
Hegedűs János életútját.
Az érdeklődők a művész
46 alkotását csodálhatják meg, melyek között
14 nagy kép is szerepel. A művek egy része
egészen friss, 2018-ban
készült. A kiállított képek témái változatosak,
vizuális meg jelenítési formái modernek, látásmódja inkább grotesz k , hu moros, de

IDŐSEK HAVA

mindenképpen az itt
élő emberekre, illetve a városban található épületekre fókuszál.
A grafikák szemlélői
egyértelműen leszűrhetik a művész lokálpatriotizmusát. Technikája
utánozhatatlan, kifejezésmódja nem a klas�szikus formákat követi.
Grafikáiban a harmóniát, a kedvességet ötvözi
a tárgyakkal. Kedvenc
megjelenítési formája a
falu és a város együttes
ábrázolása. A tárlat november 23-ig tekinthető meg.

A Gyermekek Háza-Kézművesház 28 éve minden
ősszel megszervezi a családi tökös játszóházat.
Idén - október 14-én - az elmaradhatatlan tökfaragásra két műhelyben volt lehetőség, a többi hat műhelyben pedig szintén az őszhöz és a halloweenhez
köthető dekorációt készíthettek az alkotókedvű gyerekek és szüleik, így például fakanálvámpírt, boszorkányt, őszi asztaldíszt, vagy éppen rézdomborított
mécsestartót.

SZÉPKORÚAK TALÁLKOZTAK
FELSŐBARCIKÁN

Az idősek havi programsorozat keretén belül október
13-án nyugdíjas találkozót
szervezett a Felsőbarcikáért Alapítvány Kuratóriuma
a Táncsics Mihály Művelődési Házban. A beszélgetős,
táncos találkozón a megjelenteket elsőként Pásztor
László önkormányzati képviselő köszöntötte.

A vacsorára többségében
Felső-Barcikáról érkeztek a szépkorúak. A közel
hatvan fő a köszöntőt követően a berentei Rozmaring Népdalkör fellépését
tekintette meg. A vacsora baráti beszélgetéssel
zajlott, a társaságot pedig
Oroszi György szórakoztatta.
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IRÁNY A SEREG!

SZÍNHÁZI ÉVAD
2018/2019 • KAZINCBARCIKA
EGRESSY BÉNI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

VÁSÁROLJA MEG MOST „THÁLIA” VAGY „MÚZSA” BÉRLETÉT!

2018. november 20. (kedd)
és november 21. (szerda)

2019. január 11. (péntek)
és január 12. (szombat)

2019. február 20. (szerda)
és február 21. (csütörtök)

KONCERT
ÉGBEN MARADT ÚJÉVIA MELÓDIA
NICSAK,
KAMARAZENEKARRAL
REPÜLŐ
KI LAKIK ITT?
LARA DE MARE:

MICHAEL COONEY:

zenés titkok Edith Piaf életéből

bohózat

Turay Ida Színház

Bánfalvy Stúdió

Főbb szerepekben:
Keresztes Ildikó, Xantus Barbara,
Hűvösvölgyi Ildikó
Rendező: Szurdi Miklós

Főbb szerepekben:
Kiss Ramóna, Gesztesi Károly,
Beleznay Endre, Száraz Dénes
Rendező: HCs

A rendezvényt támogatja:

Sztárvendég:

ILLÉNYI KATICA

ÉRIC ASSOUS:

BOLDOGSÁG

komédia
szerelmi kaland hat képben

József Attila Színház
Pikali Gerda és Rékasi Károly
közös színpadi munkája
Rendező: Verebes István
Jászai Mari-díjas színész

A tavalyi bérletes helyek
meghosszabbítása
2018. október 19-ig.
Bérletek vásárlása: 2018.
október 24-től november 21-ig.
Helye: az Egressy Béni Művelődési
Központ jegypénztára
Jegyértékesítés 2018.
november 05-től, a Barcika Art Kft.
jegypénztáraiban!
Érdeklődni lehet: (+36-48) 510 220
Bővebb információk:
www.barcikaart.hu

A tartalékos állomány bevethető többek között veszély- és katasztrófahely
zetben, de elláthatnak
rendezvénybiztosítási, toborzási, illetve különböző
reprezentációs feladatokat
is. A tartalékosok felkészítése és alkalmazása a lakóhelyükhöz legközelebbi
járásban történik, az évente maximum 20 napos kiképzés teljesítéséhez nem
szükséges a megyén kívülre utazniuk. Az önkéntes
tartalékos katona szerződéskötési és rendelkezésre állási díjra is jogosult,
valamint alapilletmény és
költségtérítés is megilleti
a szolgálatteljesítés időtartamára.
A honvédség megyénkből
eddig közel 120 fő regisztrációját fogadta be, akiknél már meg is kezdték a
felvételi eljárást, így a toborzással párhuzamosan
már zajlanak az alkalmas-

SKANDINÁV

2019. május

Az előadások
19.00 órakor kezdődnek.
A bérletek ára:
teljes árú 9500 Ft
diák, nyugdíjas 9000 Ft
jegyár: 2500 Ft/előadás
újévi koncert: 2000 Ft

A magyar haderőreform
részeként a Magyar Honvédség új, területi alapon
szervezett tartalékos
rendszerébe járásunkból
is várja az érdeklődőket. A
megújuló, tartalékos szolgálatról, Nagy Géza őrnagy, a Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és
Központi Nyilvántartó Parancsnokság 4. Katonai
Igazgatási és Érdekvédelmi
Irodájának vezetője adott
tájékoztatást lapunknak.
„A 2011-ben bevezetett
tartalékos rendszert a tavalyi évtől bővítettük ki
egy új, területi elven szerveződő önkéntes területvédelmi tartalékos kategóriával is. A honvédelmi
vezetés bevallott célja
ezzel az, hogy a magyarországi megyékben ne
legyen egyetlen olyan járás sem, amely nem rendelkezik kiképzett katonai
erővel.
REJTVÉNY

Liszt-díjas hegedűművész,
Magyarország Érdemes Művésze

2019. április

TARTALÉKOS ÉS SZERZŐDÉSES
KATONÁKAT TOBOROZ A HONVÉDSÉG

KÁLMÁN IMRE,
JULIUS BRAMMER,
ALFRED GRÜNWALD:

A MONTMARTRE-I
IBOLYA
operett

Untitled-2 1

Kassai Thália Színház

2018.08.27. 16:56:31

Főbb szerepekben:
Madarász Máté, Nádasdi Péter,
Varga Szilvia, Lax Judit
Rendező: László Sándor

Az alábbi skandináv rejtvény az Egressy
Béni Művelődési Központ 2018/2019-es
felnőtt színházi évadának november 20-ai
és 21-ei előadásához kapcsolódik.
Ha kész a megfejtéssel, írja meg nekünk!
A helyes megoldásokkal két belépőjegyet
nyerhet a megfejtésben szereplő darabra.
Beküldési határidő:
október 26.
CÍMÜNK:
3700 Kazincbarcika, Jószerencsét út 1/A.
E-mail:
szerkesztoseg@barcikaart.hu
A nyereménnyel kapcsolatos részleteket
a Kolorhét szerkesztőségével a
06-20/479-4351-es telefonszámon lehet
megbeszélni.
Legutóbbi rejtvényünk nyertese:
Csipke Károly

sági vizsgálatok, illetve a
sikeresen teljesítőkkel már
elkezdődött a tartalékos
szerződések megkötése
is. Hamarosan aláírhatja
szerződését a 100. borsodi
területvédelmi tartalékos
katona is, közülük sokan
már az ősz folyamán részt

vesznek az első kiképzésükön, illetve megkapják
felszerelésüket is.
A honvédséghez csatlakozhat minden nagykorú,
magyarországi lakóhel�lyel rendelkező, büntetlen előéletű, cselekvőképes magyar állampolgár. A

tartalékos, illetve szerződéses katonai szolgálatra
jelentkezni a honvédség
megyei toborzó ügyfélszolgálatain, a Kormány
ablakokban, illetve az
interneten (www.iranyasereg.hu) keresztül is lehet.
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VRCK

TOVÁBBRA IS JÓL
SZEREPELNEK

A férfi röplabda Extraliga 3. fordulójában a MAFC együttesének vendége volt a
Vegyész RC Kazincbarcika. A kék-sárgák győzelemmel hangoltak a BL visszavágóra.
Az elmúlt hét maratoni hosszúságú Szaloniki elleni BL mérkőzése
után egy sokkal rövidebb és könnyebb mérkőzésre számíthattak
a hétvégén Marek Kardos tanítványai. A bajnokságot győzelemmel
kezdő fővárosiak ellen
azonban gyorsan előnybe került a Kazincbarcika és 25-16-ra hozta is az első felvonást.
A második felvonásban sem sokat változott
a játék képe, ám intő jel
volt a barcikaiak számára, hogy a MAFC-nak
sikerült nagy hátrányból 1 pontra felzárkózna.
A végjátékban azonban
kijött a tudásbeli különbség, mely 25-19-es
vendégszettgyőzelmet
eredményezett.
A harmadik játszmában a mérkőzésben maradás volt a tét a hazaiak számára és ennek
megfelelően röplabdáztak Schildkraut Krisztián fiai, de feladatuk nem
volt egyszerű, hiszen a
VRCK 4 pontos előny-

DIÁKOLIM PIA

A FIATALOK
RÚGTÁK A BŐRT

A IV. korcsoportos labdarúgó-diákolimpia őszi fordulóját rendezték október 10-én a Kazincbarcikai
Sportközpontban. A megmérettetésen 4 iskola – a
Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola, a
Kazinczy Ferenc Tagiskola, az Ádám Jenő Tagiskola, az IROK Tompa Mihály Református Általános Iskola –, közel 50 tanulója vett részt.
EREDMÉNYEK:
Tompa-Pollack 10-1
Kazinczy-Ádám 2-0
Pollack-Ádám
0-1

Tompa-Kazinczy
Kazinczy-Pollack
Tompa-Ádám

1-5
9-1
1-2

VÉGEREDMÉNY:
1. Kazinczy
2. Ádám Jenő

Fotó: vrck.hu

re tett szert. A vendéglátóknak 21-21-nél sikerült az egyenlítés és
a hajrában hiába cserélt
és kért időt Kardos mester, már ez sem segített
abban, hogy a MAFC
25-23-ra megnyerje a
3. játsz
m át és ezáltal
szépítsen.
A negyedik szakaszban
azonban alaposan bekezdett a Kazincbarcika,
hiszen 7-1-re és 16-8-ra
is vezetett a szett során.
Végül a játszma végéig megmaradt a 8 pontos
különbség 25-17-re hozták a szettet Blázsovicsék. A 3-1-es siker és a

játszmaveszteség azonban intő jel a Kazincbarcika számára, hogy
nem szabad egy percig
sem félvállról venniük a
meccseket akárki is az
ellenfél.
Most kemény mérkőzések várnak a Barcikára,
hiszen lapzártánk után
szerdán a Szaloniki ellen idegenben játsszák a
BL selejtező visszavágóját, majd a Közép-európai Kupában október 21én vasárnap este 7 órától
a Don Bosco Sportközpontban látják vendégül
a szlovén Calcit Kamnikot.

3. Tompa
4. Pollack

A labdarúgó-diákolimpia őszi küzdelmei október
első hetében kezdődtek az I. és II. korcsoportosok
küzdelmeivel, és lapzártánk után a lányok mérkőzéseivel zárulnak. A megyei versenyre továbbjutó
csapatokat a tavaszi fordulót követően hirdetik ki.

A Kazincbarcika NB II
Északkeleti csoportjában szereplő női csapata
már a forduló előtt pozitív
mérleggel rendelkezett,
hiszen 3 forduló után 2
győzelemmel és egy vereséggel az élmezőnyben
foglaltak helyet. A siker
most is garantált volt, hiszen az eddig pont nélkül

álló első két meccsén is
több mint 20 góllal kapott
ki ellenfeleitől az alsózsolcai csapat. A Kazincbarcika számára nehezen indult a meccs, hiszen
a 12. percben 4-4 állt az
eredményjelzőn. Ezután
azonban rákapcsoltak a
vendéglátók és nagyszerű kézilabdát bemutat-

HIRDETÉS

EMLÉKEZZÜNK
EGYÜTT!

Az 1956-os forradalom emléke előtt tisztelegve Kazincbarcika város
önkormányzata október 23-án rendezi meg városi ünnepségét, az ‘56os emlékműnél. A program kezdetén, 15 órától Szitka Péter, Kazincbarcika város polgármestere mond ünnepi beszédet. A megemlékező
műsorban közreműködnek a Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános
Iskola Dózsa György Tagiskola és a Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti
Iskola diákjai, valamint Dányi Krisztián színművész. Ezt követően az
önkormányzat, a helyi intézmények és civil szervezetek képviselői helyezik el a kegyelet virágait. Emlékezzünk együtt a hősökre!
A hatvankét évvel ezelőtti október örökre bevésődött a kor emberének emlékezetébe. Huszonharmadikán, a Magyar Egyetemisták
és Főiskolások Szövetsége (MEFESZ) által szervezett budapesti tömegtüntetéssel – és számos vidéki megmozdulással –kezdődött el
az országot hamarosan lángba borító forradalom, melyet a sztálinista
diktatúrával szembeni általános társadalmi elégedetlenség generált.
Természetesen több tényező együttes hatása vezetett ehhez a robbanáshoz, mely a diákok békés tüntetésétől a fegyveres harcig vezetett.
A bel-és külföldi események láncolatai hatására az október 16-án, a
Szegeden megalakult MEFESZ, - mely Budapest mellett Sopron, Pécs,
Miskolc hallgatóit is egységbe fogta, - előbb 10, majd 16 pontban rögzítette követeléseit. A tüntetés napján a diákok kezdeményezéséhez
csatlakozott többek között a DISZ, a Petőfi Kör, illetve az Írószövetség
is. Az este 9 órakor a Parlament előtt 2-300 000 főre duzzadt tömeget
csalódással töltötte Nagy Imre beszéde. A demonstrálók ledöntötték a
Dózsa György úti Sztálin-szobrot, megostromoltak több rendőrőrsöt és
katonai intézményt. A feszültség a Magyar Rádió épülete előtt hágott
a tetőpontjára. Az épület védelmére kivezényelt fegyveres alakulatok
éjjel 10 órakor tüzet nyitottak a tüntetőkre. Ezzel megkezdődött a Bródy Sándor utcai épület ostroma, ami egészen hajnalig elhúzódott. Az
MDP KV az éjszaka érkező hírek nyomán eközben úgy döntött, segítséget kér a szovjetektől, így a Vörös Hadsereg alakulatai október 24én hajnalban bevonultak Budapestre, és kezdetét vette a forradalom
fegyveres szakasza.

MŰSORAJÁNLÓ
Október 20–21.
HETI MŰSOROK ISMÉTLÉSE
(Kolorlive,
Híradó)
(szombat–vasárnap)
Október 24.
(szerda) 18.00

HELYZETKÉP

Benne: Városi megemlékezés – október 23.

Október 25.
(csütörtök) 18.00

HÍRADÓ

Október 25.
(csütörtök) 18.20

TESTÜLETI NAPLÓ

Október 26.
(péntek) 18.00

Hírek, aktualitások – heti hírösszefoglaló

KÉK ARANY

Benne: VRC Kazincbarcika – Calcit Kamnik
röplabdamérkőzés felvételről
KBSC – ZTE FC NBI-es labdarúgó-mérkőzés

Friss, vegyszermentes cékla és étkezési
száraz tarkabab a termelőtől!
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt a
Hebolyai úton, a rutinpálya és a Deák Ferenc iskola
mögötti mezőgazdasági földterületen,

hétköznap 7–14 óra között.

„A városban a városért”

Tájékoztató!

MOST A NŐI KÉZISEK VOLTAK A SIKERESEBBEK
va a félidőben már 23-7re vezetettek. A második
30 percben is igazi örömkézilabdát mutattak be a
házigazdák és további 24
gólt szerezve, de csak 5
gólt kapva 47-12-re győztek. Ez a siker azt jelenti,
hogy a barcikai női csapat 6 ponttal a 2. helyen áll
az NB II Északkeleti csoportjában. Oláh Henriettáék legközelebb október
20-án szombaton délután
Mátészalkán lépnek pályára.

1956. OKTÓBER 23.

HIRDETMÉNY

KAZINCBARCIKAI KÉZILABDA SE

Október második hétvégéjén a KKSE mindkét együttese pályára lépett. Az NB II-ben a hölgyek nagyarányú győzelmet arattak, a férfi csapat viszont vereséget
szenvedett.
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KOLORHÉT • IV. / 41.

A férfiak nem kezdték
ilyen jól a szezont, hiszen
két sikerük mellett, kétszer kikaptak. A forduló előtt az volt a kérdés,
hogy Füzesabonyban vajon pozitív irányba billen-e
a mérleg nyelve. A fel
adat nem volt egyszerű,
mert a hevesiek a forduló előtti valamennyi hazai
meccsüket megnyerték
és csak egyszer játszottak döntetlent a Kisvárda
vendégeként. Az első fél
időben szorosan alakult az

állás, de a házigazdáknak
sikerült 3 gólos előnyt kiharcolniuk. A második félidőben sem sokat változott a játék képe, és a
házigazdák növelték előnyüket. A végére azonban
elfogyott az erő, és a Füzesabony simán győzött
24-18-ra. A KKSE férfi
együttese így 6 ponttal a 6. helyen áll az NB II
Északkeleti csoportjában.
A csapat legközelebb október 20-án Tiszavasváriban szerepel majd.

2018. év október 15-től 2018. év október 31-ig
Kazincbarcika város településén belül
rágcsálóirtást végzünk.
A településen belül kihelyezésre kerülő rágcsálóirtó
dobozokhoz hozzányúlni tilos és veszélyes.
A rágcsálóirtó dobozok véralvadásgátló
készítményt tartalmaznak, amely
emberre és háziállatra veszélyes lehet.
A véralvadásgátló készítmény ellenanyaga
a K-1 vitamin.
Felelős gázmester: Hudák Péter,
Telefon: 06/20/965-1612.
Polgármesteri hivatal részéről: Lizák János:
Telefon: 06/48-514-749.
A fent említett elérhetőségeken kapnak
felvilágosítást az irtásról, és a használt
készítmények biztonsági adatlapjairól.
Kazincbarcika Város Önkormányzata
3700 Kazincbarcika , Fő tér 4.
Tel: 06/48/514-700

október 22-23.

ZÁRVA

november 1-4.

ZÁRVA

november 10.

ZÁRVA

október 22-23.

ZÁRVA

november 1-2.

ZÁRVA

október 23.

ZÁRVA

november 1.

ZÁRVA

Kazincbarcika
Fedett Uszoda

október 23.

ZÁRVA

november 1.

ZÁRVA

Mezey István
Művészeti
Központ

október 22-23.

ZÁRVA

november 1-3.

ZÁRVA

Egressy Béni
Művelődési
Központ
Tornacsarnok

KSK
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2018. OKTÓBER 19.

HIRDETÉS

CSEMPE AZONNAL
ÓRIÁSI VÁLASZTÉKBAN

MAPEI termékek,
lambériák, fűrészáruk, OSB,
nádszövet, drótfonat,
kerítésoszlop,
palák, gipszkarton,
profilok, csavarok,
tetőcserepek

ELADÓ LAKÁS
A barcika Szolg Kft. az alábbi ingatlanát
nyilvános licittárgyalás útján értékesíteni kívánja.

Cím:
Alapterület m2:
Szobaszám:
Komfortfokozat:
Ingatlan kikiáltási ára:

Alu- és horganyzott
csatornák

Egressy út 20.
35
1
összkomfortos
5.000.000 Ft

A pályázati hirdetménnyel kapcsolatban a
Barcika Szolg Kft. honlapján (www.barcikaszolg.hu)
és ügyfélszolgálatán érdeklődhet.

SZÁLLÍTÁST ÉS DARUZÁST IS VÁLLALUNK!

Licittárgyalás ideje, helye:

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

2018. november 5. (hétfő) 10.00
Barcika Szolg Kft. III. emeleti tárgyaló
3700 Kazincbarcika, Munkácsy tér 1.
Ügyintéző: Farkas Enikő
Ügyfélfogadás: csütörtök 8.00-15.00
Telefon munkaidőben: 06-20/364-2461

XIXO Tea 1,5 l - több íz:
165 Ft
Apenta ízesített ásványvíz - több íz:
160 Ft
Trendy női dezodor 150 ml - több illat: 150 Ft
Domestos fertőtlenítő 750 ml:
390 Ft
Jar mosogató 900 ml:
520 Ft
Belux nedves törlőkendő 120 db-os:
300 Ft
Perfex wc-papír 3 rétegű 24 tekercses: 800 Ft

110 Ft/l
106 Ft/l
100 Ft/l
520 Ft/l
577 Ft/l
2,5 Ft/db
33 Ft/tek

Mécsesek – Led teamécses 2db – Kapható
www.mazsoko.hu
Tel.: 06-48/310-993

Ingyenes számítógépes tanfolyam Kazincbarcikán

65 éves korig

Alapvető funkciók, üzenetküldés, tájékozódás az interneten, szöveg szerkesztése
Jelentkezési határidő: október 25.

Részletek és jelentkezési lehetőség ügyfélszolgálatunkon!

Cím: Kazincbarcika,
Táncsics Mihály út 11.

Langwest Nyelvi Központ

www.langwest.hu

20/432-2445

E-000109/2014

ÜZLETHELYISÉGEK KIADÓK
Ingatlan címe

Ingatlan alapterülete

Egressy út 29.

38 m2

Egressy út 32.

23 m2

Munkácsy tér 5.

55 m2

Egressy út 22.

55 m2

Egressy út 34.

39 m2

Tervtáró út

40 m2

Szent Flórián tér

14 m2

Pollack M. út 32.

89 m2

Az ingatlanok részletes leírása a http://www.barcikaszolg.hu/ingatlanok/berbeado-uzletek/ oldalon található
Kapcsolattartó: Farkas Enikő Telefon: 06-20/364-2461 E-mail: farkas.eniko@barcikaszolg.hu

