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KSZSZK

JUBILEUMI ÜNNEPSÉGEN
JUTALMAZTÁK A DOLGOZÓKAT

Jubileumi ünnepségen köszöntötték a Kazincbarcikai
Szociális Szolgáltató Központ egykori és jelenlegi dolgozóit a Szociális Munka Napja alkalmából a város, valamint
az intézmény vezetői november 16-án.
A fennállásának 25. évfordulóját ünneplő KSZSZK dolgozóit elsőként egy közös megnyitó beszédben köszöntötte Szitka Péter polgármester, Klimon István alpolgármester, valamint István Zsolt, az intézmény igazgatója
az Egressy Béni Művelődési Központ színháztermében.
- A szociális munka és az
ebben a szegmensben
dolgozó emberek fontosságát nehéz lenne egy
szóval körülírni. Ők azok
az emberek, akik mellettünk vannak és segítik az

életünket. Kitartásuk példátlan, munkájukat pedig
fáradhatatlanul, kimagasló szaktudással és mindig
mosollyal az arcukon végzik. – mondta beszédében
a város első embere.

A jubileumi év alkalmából a jelenlegi dolgozók mellett jutalmazták azokat a korábbi vezetőket, valamint nyugalmazott dolgozókat is, akik az
elmúlt 25 évben meghatározó szerepet töltöttek be a Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központban vagy annak jogelőd intézményeinek
életében.

Ezt követően István Zsolt, a Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ igazgatója és Szabóné Zsuponyó Ágnes igazgatóhelyettes átadták
az igazgatói dicséretben részesülő 14 dolgozó tárgyjutalmát.
- Bakos Józsefné, a Házi Segítségnyújtás
szociális gondozó-ápolója
- Csordásné Vincze Ágnes, a Központi Irányítás könyvelője
- Gulyásné Szabolcsik Ibolya, az I. Sz. Bölcsőde kisgyermeknevelője
- Hankusz Beáta Krisztina, az Időskorúak
Gondozóháza vezető ápolója
- Hegedűs Attiláné, az I. Sz. Bölcsőde kisgyermeknevelője

- Kovács Ottóné, a II. Sz. Bölcsőde kisgyermeknevelője
- Nagy János, a Létesítményüzemeltető Csoport burkoló-karbantartója
- Polecskó Emese, a Fogyatékos Személyek
Nappali Ellátása intézmény szociális gondozója
- Rontó Ilona, a Házi Segítségnyújtás szociális
gondozó-ápolója

- Sándorné Üveges Edina, a II. Sz. Idősek Otthona gazdasági ügyintézője
- Szerafi Tamásné, az I. Sz. Idősek Otthona
szociális gondozó-ápolója
- Tóth Imréné, a II. Sz. Bölcsőde kisgyermeknevelője
- Váradi Attiláné, a Család- és Gyermekjóléti
Szolgálat szociális segítője
- Vincze Judit, a Család- és Gyermekjóléti
Központ esetmenedzsere

- Csősz Béláné, az intézmény korábbi igazgatója.
- Karikás Lajosné, az intézmény korábbi stratégiai igazgató-helyettese.
- Bucsai Irma, az Időskorúak Gondozóházának nyugalmazott intézményegység-vezetője.

- Burján Attiláné, az Idősek Klubja nyugalmazott intézményegység-vezetője.
- Jánosdeák Lászlóné, nyugalmazott bölcsődevezető.
- Kálmán Lászlóné, az Idősek Klubja nyugalmazott intézményegység-vezetője.
- Nagy Béla, az egykori Karbantartó Csoport
nyugalmazott intézményegység-vezetője.

- Simkó Jánosné, nyugalmazott bölcsődevezető.
- Szentpéteri Sándorné, nyugalmazott
bölcsődevezető.
- Takácsné Haszon Jolán, az I. Számú Idősek Otthona nyugalmazott intézményegység-vezetője.

Az egykori vezetők egy különleges oklevelet vettek át, melyet a városban élő grafikusművész, Hegedűs János újragondolt intézményi logója
díszített.
A Kazincbarcika Város Önkormányzata által 2009-ben
alapított Kazincbarcika Város Szociális Ellátásáért díjat
- mellyel a központ a szociális ellátás területén több éve
kiemelkedő színvonalú szakmai munkát végző dolgozóját jutalmazzák - Koleszár Istvánné, a Kazincbarcikai
Szociális Szolgáltató Központ gazdaságvezetője kapta.

Kazincbarcika Város Polgármesterének Elismerő Oklevele kitüntetésben részesült:
- Bacsóné Zupkó Melinda, az Időskorúak Gondozóháza szociális gondozó-ápolója
- Kardos Istvánné, az I. Számú Bölcsőde csoportvezető kisgyermeknevelője
- Mihókné Kakszi Elvira, az I. Számú Idősek Otthona szociális gondozó-ápolója
- Nagyné Komjáthy Éva, az I. Számú Idősek Klubja szociális-mentálhigiénés munkatársa

Koleszár Istvánné, Lenke Sajószentpéteren született. A Ságvári Endre Gimnáziumban érettségizett, majd a Fáy András Közgazdasági Szakközépiskolában pénzügyi ügyintéző, képesített
könyvelő végzettséget szerzett. 2002-ben a
Nyíregyházi Főiskolán, gazdálkodási szakon, közigazgatási szakirányon folytatta tanulmányait.
Közel 20 éve dolgozik a Kazincbarcikai Szociális
Szolgáltató Központban, illetve annak jogelődjeiben. Kiválóan ismeri az intézmény életét, pénzügyi kérdéseit, folyamatosan továbbképzéseken
és egyéb kurzusokon vesz részt. Nyugalmával,
higgadtságával rengeteg ellenőrzésen segítette
át a központot, munkájában precíz, gondos, legendás segítőkészségének hála, mind kollégáival,
mind ügyfeleivel nagyon jó kapcsolatot ápol.

A jutalmazásokat követően átadták a KSZSZK új lobogóját, melyen az eddig jól megszokott logót a Folt Hátán Folt Klub, valamint a Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ közös munkájának jegyében újragondolták, Kriston Eszter grafikus tervei alapján pedig megújították. Az eseményt Kasza Tibor és zenekara zárta.
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VIRÁGOS MAGYARORSZÁG

BALESET

Idén a tavalyinál is több, összesen 324 település jelentkezett a Virágos Magyarország
környezetszépítő versenyre. Természetesen a versengő települések között 2018-ban
is szerepelt városunk, Kazincbarcika neve.

Egy önkormányzati tulajdonú lakás kiégett, több pedig megrongálódott Kazincbarcikán november 18-án délután a Hámán Kató úton.

KAZINCBARCIKA, AZ ÉV
TELEPÜLÉSE

A verseny jubileumi díj
átadó gáláját november 16-án rendezték Budapesten, melyen több,
mint 100 díjat osztottak
ki. Szolnok mellett Nagykőrös, Csemő és Dozmat
nyere el a fődíjat.
Ebben az esztendőben
újdonság, hogy új kritériumokat is figyelembe vettek a zsűritagok

az értékelésnél, többek
között bekerült a szempontok közé, milyen a
digitális
elérhetőség
(weboldal, applikáció) a
településen.
Guller Zoltán, a Magyar
Turisztikai
Ügynökség
vezérigazgatója hangsúlyozta: „a következő negyed évszázadban azért
a célért kell tovább dol-

A tűz egy második emeleti
lakásból indult ki, nem sokkal fél négy előtt, melyet
egy illegálisan beköltözött
lakó okozott azzal, hogy
használt vezetéken keresztül rezsóval próbálta melegíteni az ágyat. A tűzoltóság, rendőrség, valamint a
rendészet mellett azonnal
a helyszínre érkezett Riespler Pál, a társasház közös
képviselője, a Kazincbarcikai

goznunk közösen, hogy
még zöldebb, még virágosabb, fejlődő, élhető,
biztonságos,
valamint
fenntartható falvak és
városok legyenek Magyarországon.” Az MTÜ
a 25. jubileum alkalmából minden pályázó településnek facsemetét,
egy oszlopos gyertyánt
ajándékozott.

Városunk 2018-ban „Év Települése” díjban részesült, melyet kiemelkedő teljesítményéért nyújtott át a bíráló bizottság. Az elismerést Klimon István alpolgármester
vette át.
Kazincbarcika város eddigi eredményei:
2014-ben Rozmaring Díjat nyert el az Ambrózia Étterem és Panzió
2016-ban (hat település mellett) Arany Rózsa díj
2017-ben (öt település mellett) Belügyminisztériumi elismerés

HIRDETÉS

TÉRSÉG

LÉVAY JÓZSEFRE EMLÉKEZTEK

„Nem jártam a nagy világot,
Engem az nem igen látott...
Egy égbolt felettem, egy hű föld alattam,
Én a Sajó partján a völgyben maradtam.”
A fenti idézet a Sajószentpéteren született
Lévay József „A völgyben maradtam” című verséből származik. A költő
életének javarészét, néhány év kitérőtől eltekintve valóban szűkebb
pátriájában, megyénkben
töltötte. Szülővárosában
évek óta egyhetes program-összeállítással tisztelegnek emléke előtt. Az
idei rendezvénysorozat
különlegességét az adta,
hogy nem csupán a poéta születését ünnepelték,
hanem halálának centenáriumát is. Ez alkalomból november 12. és 18.
között nívós műsoroknak
adott otthont a Művelődési Központ és a Lévay
József Városi Könyvtár.
A kezdőnapon szavaló-

versenyt tartottak az általános iskolások részére. A megmérettetésen
huszonöt gyermek vett
részt, két kategóriában.
Először a 4-5-6. osztály
képviselői adták elő szavalataikat, majd a 7-8.
osztályosok mutatkoztak
be. A vetélkedőre a helyi
általános iskolákon kívül
a Kazincbarcikai Pollack
Mihály Általános Iskola Dózsa György Tagiskolájából, illetve a Kodály
Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola Szögligeti Telephelyéről érkeztek diákok. A kategóriák első
három helyezettje oklevélben és könyvjutalomban részesült, többiek
emléklapot kaptak. A következő napon a könyvtárban rendezték meg a

miskolci Éltető Lélek Irodalmi Kör Egyesület szervezésében a „Gondviselő jó atyám vagy…” című
zenés - irodalmi műsort.
Az egyesület a Magyar
Művészeti Akadémia által kiírt nyertes pályázat
keretében látogatott el
Sajószentpéterre. A megjelenteket az egyesület
vezetője, Kardos Katalin köszöntötte, majd Dr.
Romhányiné Papp Mária
szintetizátor kísérettel
elénekelte Lévay Gondviselő jó atyám vagy… című
versét, mely az idők során egyházi zsoltárrá lett
és a hívek rendszeresen
éneklik az istentiszteleteken.
Ezt követően Porkoláb Tibor irodalomtörténész, Lévay-kutató rendkívül tartalmas, érdekes
előadását hallhatta a közönség. Végül megindító versek hangzottak el
a szülők, a természet és

a haza szeretetéről. November 15-én, csütörtökön helyismereti-helytör téneti vetélkedőt
tartottak a város felső
tagozatosainak. A hagyományoktól eltérően most
nem hat, hanem tagiskolánként egy-egy csapat,
vagyis összesen három
csapott össze a szokásos
torpedókvízben. A kvíz
tárgya Lévay József életpályája volt, fűszerezve
egy kis városismerettel,
várostörténettel.
Ugyancsak csütörtökön volt a korábban meghirdetett, „A völgyben
maradtam” című képzőművészeti pályázat
kiállításmegnyitója. A kiírásra 87 pályamű érkezett, különböző műfajban
és témakörben. A kiállítás
három hétig lesz látható
a Művelődési Központban. Pénteken a református temetőben a kegyelet virágait helyezték el a

ILLEGÁLIS BEKÖLTÖZŐ OKOZOTT
TÜZET A HÁMÁN KATÓ ÚTON

költő sírjánál, ahol Lévay
Józsefre Borbély János
református lelkész emlékezett, majd a Sajógyöngye Népdalkör adott egy
rövid műsort.
Szombaton hirdették ki a
Lévay-centenárium tiszteletére kiírt versíró pályázat eredményét a
városi könyvtárban. A
pályázatra tanuló és felnőtt kategóriában lehetett jelentkezni. A zsűri
- Dubniczky Mátyás kazincbarcikai költő, Mostisch Viktória pedagógus
és Bartkó Erzsébet pedagógus – költő – végül 13
pályázó 40 versét bírálta.
A helyezettek és a különdíjasok könyvjutalomban
részesültek és természetesen minden pályázó kapott oklevelet. Vasárnap
istentisztelettel, a költő
hagyatékának bemutatásával és szeretetvendégséggel zárták az emlékhetet.

Szociális Szolgáltató Központ munkatársai, valamint
a Tigáz és az Émász szakemberei is.
A tűzben személyi sérülés
nem történt, egy család lakása lakhatatlanná vált, elhelyezésükről és az igényelt
élelmiszerekről és tisztálkodási csomagokról az önkormányzat gondoskodott.
A tűz miatt további két lakásban keletkezett kár.
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HIRDETÉS

meggyőző szakmai referenciákkal rendelkező, nyitott,
dinamikus menedzsert keres vezetői csapatába, a

A ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft.

HR és Kommunikációs
feladatainak irányítására

Építésvezetőt
keres

Azt a szakmai vezetőt keressük, aki tudásával és látásmódjával a cég egységes a munkáltatói márka
építésében és a vállalat régióban betöltött szerepének további erősítésében
szeretne aktív szerepet betölteni.

Szakmai elvárások:
• mélyépítésben és földmunkák irányításában való jártasság
• közmű és útépítésben, valamint földmunkák irányításában szerzett tapasztalat
• kivitelezési munkák helyszíni irányítására, ütemterv szerinti vezetésére való képesség
• legalább középfokú szakirányú végzettség (építő-, építésztechnikus)
vagy Felsőfokú szakirányú végzettség (építő- vagy építészmérnök diploma)
• 5 éves, hasonló munkakörben szerzett tapasztalat és árajánlatok készítésében
való jártasság
• önálló, precíz munkavégzés, határozott fellépés, jó problémamegoldó készség
• terhelhetőség, koncentrálóképesség
• jó kapcsolat kialakítása és fenntartása mind a kollégáinkkal, mind a partnereinkkel
• felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek
• előny: felelős műszaki vezetői képesítés

Főbb felelősségi területek:

Amit kínálunk:

Személyiségbeli elvárások:

• stabil munkahely
• alkalmazotti jogviszony, határozatlan idejű, teljes munkaidős munkaszerződés

Munkavégzés helye: Sajókaza
Jelentkezés módja: Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, kérjük,
a pozíció és a bérigény megjelölésével küldje önéletrajzát a
palyazat@zoldvolgy.hu e-mail-címre.
Jelentkezés határideje: 2018. december 5.

• a HR-stratégia kialakítása a vállalati üzletpolitikával összhangban;
• a HR-folyamatok és rendszerek fejlesztésével aktív szerep a munkavállalók megtartásában,
bevonzásában, a munkáltatói márkaépítésben;
• A kompenzáció, létszámgazdálkodás, karrierfejlesztés, teljesítményértékelés és személyügyi
kérdésekben, valamint a képzésfejlesztés területein vezetői döntések előkészítése;
• a HR szakértői csoport vezetése, kommunikációs szakmai terület koordinációja;
• a Társaság egységes külső és belső kommunikációjának tervezése,
• online kampányok lebonyolításában, a közösségi média felületek menedzselésében
való közreműködés,

Szakmai elvárások:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Felsőfokú végzettség, HR-szakterület
Kommunikációs területen szerzett gyakorlat
HR-szakterületen szerzett legalább 5 éves jártasság, vezetői tapasztalat, szakmai referencia
Online kommunikációs szakterületen szerzett tapasztalat

szóban és írásban is kiváló kommunikációs készség,
hiteles és meggyőző személyiség
rendszerelvű, folyamatszintű gondolkodás,
rugalmasság, gyors adaptációs képesség

Amit kínálunk:

• szakmai önállósággal, felelősséggel és kreativitással végzett feladatok lehetősége,
• alkalmazotti jogviszony, céges juttatások
• határozatlan idejű, teljes munkaidős munkaszerződés

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

Jelentkezés határideje: 2018. december 10.
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KORTALAN KVÍZ

GIM I GALÉRIA

Kortalan kvíz keretein belül mérték össze tudásukat
november 14-én a Mezey István Művészeti Központban az érdeklődők. A kezdeményezés nem titkolt célja
az volt, hogy közelebb hozza egymáshoz a különböző
generációk tagjait egy szórakoztató szellemi vetélkedő
keretein belül.

Rendhagyó kiállítást rendeztek november 14-én „Mandala variációk” címmel a
Gimi Galériában. A Varga Gézáné alkotásaiból készült tárlat egészen november 30áig tekinthető meg a Szalézi Szent Ferenc Gimnáziumban.

GENERÁCIÓK
ÖSSZEFOGÁSA

A rendezvényen az 50 év
feletti és 25 év alatti korosztályból, összesen kilenc
csapat szállt játékba, melyekben iskolai csoportok,
baráti társaságok és egyesületek is jelen voltak.
Az első feladat a Kazincbarcika kvíz volt, ahol a városhoz kapcsolódó kérdésekre kellett válaszolniuk a
játékosoknak.
Ezt követően különböző
nyelvi és logikai, valamint
a jelenlévők memóriáját
próbára tevő feladatok ke-

MŰVÉSZET A
LÉLEK EGÉSZSÉGÉÉRT

rültek sorra. Zenei feladványokkal is készültek a
szervezők, melynek során különböző zenerészleteket játszottak be, a
résztvevőknek pedig a
hallottak alapján ki kellett
találniuk az előadót vagy
zeneszerzőt, illetve a dal
címét.
A rendezvény létrejöttét a Szikra Alapítvány, az
Idővár Nyugdíjas Kulturális Klub és Kazincbarcika
Város Önkormányzata
tette lehetővé.

HONSZ

ÚJRA FELCSENDÜLT
A TROMBITASZÓ A
HADIGONDOZOTTAKNAK
Megemlékező ünnepséget tartott a Kazincbarcikai Hadigondozottak Egyesülete (HONSZ) november 15-én a
Mezey István Művészeti Központban a Hadigondozottak
Országos Napja alkalmából.
A rendezvényen Klimon István alpolgármester köszöntötte a megjelent vendégeket, nyitóbeszédében kitért a
béke fontosságára, valamint
a világban dúló harcok, és
háborúk veszélyeire. A béke
iránti igényünket párhuzamba állította a hétköznapi
összetűzések visszaszorításának jelentőségével, kiemelve ennek a hosszú távú,
pozitív hozadékát.
Ezt követően az Ózdi Szakképzési Centrum Surányi
Endre Szakképző Iskola és
Kollégium diákjai helyeztek
el mécseseket a hadigondozottak emlékének tiszteletére, majd több megemlékező beszédet és személyes
történetet is hallhattak a

rendezvény résztvevői. Többek között felszólalt a Hadirokkantak, Hadiözvegyek és
Hadiárvák Országos Nemzeti Szövetségének elnöke,
Ipacs József ezredes is.
Kardos Mihály, a Kazincbarcikai Hadigondozottak Egyesületének elnöke
visszaemlékezett beszédében a 170 éves honvéd-

ség megalakulására, melyet
Kossuth Lajos és Batthyány
Lajos kezdeményezésére
hoztak létre a szabadságharc idején. Felidézve a 100
éve véget ért első világháborút, elmondta, hogy kiemelten fontosnak tartja,
hogy az emberek emlékezzenek a múltra, tanuljanak
belőle, törekedjenek a háborúktól mentes világra.
Az eseményen ezután új tagok felvétele következett,
így a 80 fős egyesület végül
7 új taggal bővült.

NÉPDALÉNEKLÉSI VERSENY

DALOS PACSIRTÁK
AZ ÁDÁM JENŐBEN
Körzeti Népdaléneklési Versenyt rendeztek a Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola Ádám Jenő
Tagiskolájában november 15-én. Az immáron több évtizedes múltra visszatekintő rendezvény célja, hogy a
fiatal generációk megismerjék, megszeressék és tovább vigyék a népdalművészeti kultúránkat.
Elsőként a verseny egyik
fő szervezője, Gyenes
Anna Mária, az Ádám Jenő
Tagiskola felső tagozatának ének-zene szakos
tanára köszöntötte a vendégeket, majd Kondorné
Sztojka Ágnes, a Pollack
Mihály Általános Iskola
igazgatója nyitotta meg
a rendezvényt, sok sikert
kívánva az iskola minden
versenyzőjének.
Ezt követően került sor
annak a népmese-illusztrációs rajzpályázatnak az eredményhirdetésére, amelyet néhány
éve a népdaléneklési versenyhez kapcsolódóan
rendeznek meg, és aminek témája idén Benedek

Elek – „A szegény ember
kakasa” című meséje volt.
A zsűri minden felső tagozatos évfolyamból a legjobb
három műremek alkotóját díjazta a beérkezett 70
munkából, megköszönve a
felkészítő pedagógusok áldozatos munkáját is.
Ezek után kezdődhetett a
népdaléneklési verseny,
melyen a kazincbarcikai és
környékbeli iskolák felső
tagozatos tanulói egyénileg és csoportosan is bemutathatták népzenei tudásukat. A szervezők jövő
tavasszal is várnak vissza
minden kedves érdeklődőt,
amikor az alsós évfolyamok dalversenyét rendezik meg.

DIÁKOLIM PIA

3770 Sajószentpéter Kálvin tér 2.
Telefon: 48/521-115; 48/521-116;
E-mail: pagszi@parisat.hu Web: pagszi.sulinet.hu www.facebook.com/Pagszi
OM azonosító: 203046

Iskolánk képzési kínálata a 2019 / 2020-as tanévben

2018. december 11., 900 óra

Az iskola rövid bemutatása

Tagintézményünk Borsod-Abaúj-Zemplén megye nagy múltú szakképző intézménye Sajószentpéteren található, Kazincbarcika
és Miskolc városok között. Az iskola bármilyen tömegközlekedési eszközzel könnyen megközelíthető. Feladatunk a szakközépiskolai képzések sokszínűségével lehetőséget teremteni a változó munkaerőpiaci igényeket figyelembe vevő szakmaválasztáshoz. Az
intézményben oktatott szakmák évek óta hiányszakmák a térségben. Célunk, hogy a szakmai elvárásoknak megfelelő, jól képzett
szakembereket bocsássunk ki az iskola falai közül.
Tanulmányi terület
Szakképesítés
Felvehető tanulók
OKJ azonosítószáma
Képzési idő (év)
kódja
megnevezése
száma (fő)
Szociális gondozó és
7001
34 762 01
3 év
28
ápoló
7002

Hegesztő

34 521 06

3 év

28

7003

Kőműves

34 582 14

3 év

28

A meghirdetett szakmák Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjra jogosító szakképesítések, a szakmai bizonyítvány megszerzése után két éves képzésben
lehetőség van az érettségi bizonyítvány megszerzésére.

Nyílt Nap

A meghirdetett szakmákban a felvétel
feltétele:
Szükséges iskolai végzettség: általános iskola
Felvételi követelmény: egészségügyi alkalmassági vizsgálat
Integrált felkészítés: egyéb pszichés fejlődési – súlyos
tanulási, figyelem – magatartásszabályozási - zavarral,
valamint beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel
küzdő tanulók is jelentkezhetnek.
Helyi felvételi eljárás: nincs, a tanulók rangsorolása a 7. év
végi és a 8. félévi tanulmányi eredmény alapján történik
Válaszható idegen nyelv: angol vagy német

SZAKGIMNÁZIUMI KÉPZÉS (4+1 ÉV)
Képzéskód / ágazat Érettségivel megszerezhető képesítés Ágazati szakképesítés
2001/ Képző- és
iparművészet

Képző - és iparművészeti
program- és projektszervező

Grafikus

2002 / Épületgépészet

Gázhegesztő, Lánghegesztő

Épületgépész technikus

2003 / Ügyvitel

Ügyfélszolgálati ügyintéző

Irodai titkár

Miért válaszd ezt a szakmát?

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Szakképesítés

Miért válaszd ezt a szakmát?

• Szívesen dolgozol fémekkel.
• Szeretnéd megismerni a különböző hegesztési eljárásokat.
Központifűtés és gázhálózat rendszerszerelő • Ha nem ijedsz meg a „saját árnyékodtól", amennyiben gázzal, vízzel, ... kell dolgoznod.
• Biztos munkalehetőséget szeretnél.
• Ha a hegesztés mellett más területtel is szeretnél megismerkedni.
Épület- és szerkezetlakatos
• Piacképes szakmára vágysz.
• Szívesen dolgozol építő anyagokkal.
Ózdi SZC Deák Ferenc
Kőműves
• Szeretnél maradandót alkotni.
•
Szívesen
festesz,
mázolsz.
Szakképző Iskolája és
Festő, mázoló, tapétázó
• Bátor vagy és mersz létrán dolgozni.
Művészeti
Szakgimnáziuma
•
Szívesen
dolgozol
gipszkartonnal.
Szárazépítő
• Elég bátor vagy a létrán/ állványon való munkavégzéshez.
• Szívesen dolgozol fával.
Ács
• Szeretnél maradandót alkotni.
• Szívesen dolgozol építőanyagokkal.
Burkoló
2018. november 23., 800 óra
• Biztos megélhetést nyújtó szakmát szeretnél.
EIérhetőségeink: 3700 Kazincbarcika, HerboIyai út 9. • TeI.: (48)310-034 • E–maiI: deaksuIi@deakf-kbarcika.suIinet.hu• HonIap: www.deaksuIi.hu

Nyílt Nap

Ózdi SZC Surányi Endre Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma
Cím: 3700 Kazincbarcika, Irinyi János u. 1. OM azonosító: 203046
Tel.: 0648/310-822 Fax: 0648/512-351
E-mail: iskola@suranyi-szki.sulinet.hu

2019/2020-as tanévi beiskolázás
Érettségi vizsgát követően szakképesítés megszerzése 1 év alatt

3001
3002

Szakgimnáziumi
ágazati képzés
9. évfolyamon
XXVI. Kereskedelem
XII. Közlekedésgépész

Az érettségi vizsga
keretében megszerezhető
szakképesítés(ek) megnevezése
4 év
Eladó
Építő- és
anyagmozgató
gép szerelője
és kerékpárszerelő

Érettségi végzettséghez kötött ágazati
szakképesítés megnevezése
+1 év
kereskedő
Autószerelő
Autóelektronikai
műszerész

3003

XXVII. Vendéglátóipar

Pincér

Vendéglátás-szervező

3004

I. Egészségügy

Gyakorló ápoló*

3005

XXX. Szépészet

Általános ápolási és
egészségügyi asszisztens
Férﬁfodrász-borbély

3006

XXXVIII. Rendészet
és közszolgálat

Rendészeti ügyintéző

Rendőrtiszt-helyettes

Fodrász

Felvételi vizsgát sem szakgimnáziumban, sem szakközépiskolai képzésben nem tartunk!
Minden kollégiumot igénylő tanuló számára az ellátás ingyenes, csak étkezési díjat kell ﬁzetni.
* Szabóky Adolf szakképzési ösztöndíjra jogosító szakképesítés, melynek keretében a tanuló a
tanulmányi eredményétől függő tanulmányi ösztöndíjban részesül

A Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagiskolája adott otthont november 15én az Országos Floorball Diákolimpia I-IV korcsoportos
megyei döntőjének. Az általános iskolás fiúk és lányok
az országos döntőbe jutásért mérték össze tudásukat,
mely egyben az Országos Floorball Diákolimpia döntőinek főpróbája is volt.
Újra a sport került a középpontba Kazincbarcikán az
Országos Floorball Bajnokság megyei döntőjének köszönhetően.
A több mint száz tehetséges általános iskolás
gyermek ötven csapatot
alkotva vett részt a négy
különböző korosztályos
tornán, melyet a november 10-ei középiskolás kor-

csoportok miskolci döntője
előzött meg.
Az eseményen 100, tízperces mérkőzést játszottak
a háromfős csapatok. A
meccseket nagyjából 5 óra
leforgása alatt bonyolították le a szervezők három
különböző pályán, így kifejezetten gyorsan váltották egymást a történések.
Voltak edzők, akik több

csapattal is részt vettek a
rendezvényen, nekik különösen oda kellett figyelniük, hogy hol és mikor játszanak éppen csapataik.
Sok lefutott kilométer és
még több izgalom után elmondható, hogy egy pörgős, izgalmakkal teli napot
tudhatnak maguk mögött
a fiatalok.
December 10-én és 11-én
ismét Kazincbarcika lesz a
sportág fővárosa, hiszen a
városban rendezik az Országos Floorball Diákolimpia elődöntőit is. 2019. január 19-én és 20-án pedig
a város ad helyet az országos döntőnek is.

A férfi röplabda Magyar Kupa negyeddöntőjében a MAFC volt a Kazincbarcika ellenfele.
Marek Kardos együttese két 3-0-ás győzelemmel jutott tovább az elődöntőbe.

Hegesztő

Tanulmányi
terület
kódja

ÜGYESSÉG, GYORSASÁG, FLOORBALL A KUDARC UTÁN GYŐRBEN
JAVÍTANA A KBSC

KETTŐS VEGYÉSZ GYŐZELEM

• Érdekel a legmodernebb technológia(pl. napelem).
• Szeretnél vezető beosztásban dolgozni.
• Szívesen megtanulnád a gyors- és gépírást.
• Ideális női szakmát keresel.

Szakgimnáziumi képzés (4+1 év)

KBSC

VRCK

SZAKKÖZÉPISKOLAI KÉPZÉS (3 ÉV)
Képzéskód
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Ózdi SZC Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképző Iskolája

Szakközépiskolai képzés (3+2 év)

Szakmai vizsgát követően érettségi megszerzése 2 év alatt
Tanulmányiterület
kódja

Szakképesítés
megnevezése

Képzési
idő (év)

3011

Eladó

3

3012

Pincér

3

3013

Szakács

3

3014

Villanyszerelő*

3

3015

Ipari gépész

3

3016

Karosszérialakatos

3

3017

Gépi forgácsoló*

3

3018

Szociális gondozó és ápoló*

3

3019

Cukrász

3

3020

Rendészeti őr

3

3021

Elektromosgépés készülékszerelő

3

A két együttes már jól ismerhette egymást, hiszen a
Magyar Kupa első találkozója
már a harmadik egymás elleni mérkőzésük volt ebben
a szezonban. A meccseket
rendre a kazincbarcikaiak
nyerték, de a fővárosi fellépés során az egyetemisták egy szettet elcsentek
Milevéktől. Mivel először a
MAFC volt a pályaválasztó,
így izgalmas mérkőzésre lehetett előzetesen számítani.
Az első felvonásban mindez
beigazolódott, hiszen 11-9nél a vendéglátóknál volt az
előny. A folytatásban rendezte sorait a Vegyész, és
a hajrában 25-21-re megnyerte a szettet.
A második szakaszban már
végig a kék-sárgák akarata
érvényesült. Marek Kardos
együttese magabiztosan
25-19-re hozta ezt a felvonást is. A harmadik etapban
azonban volt izgulnivalója a
vendégeknek, hiszen hiába kezdtek jól, és vezettek
7-4-re, az egyetemistáknak
sikerült az egyenlítés, majd a
fordítás is. 20 pont fölé érve
fokozódott a dráma, a MAFC
szettlabdához is jutott, de

Németh Sz. és Árva klasszisának köszönhetően végül
26-24-re a VRCK hozta a
játszmát. A kék-sárgák így
3-0-ás sikerük után várhatták a visszavágót.
A kazincbarcikai találkozót
a MAFC kezdte jobban, de
2-5 után gyorsan fordított
a hazai együttes. Lubos
Macko remek nyitásainak
köszönhetően egyre jobban elhúzott a kék-sárga
alakulat. Schildkraut hiába
kért kétszer is időt, ez sem
segített, 25-14-re hozta az
első felvonást a Barcika.
A második játszmában még
nehezebben lendültek játékba a vendéglátók. A MAFC
jobban játszott, és 3-7-nél
Marek Kardosnak kellett időt
kérnie. Fel is zárkózott a Vegyész 1 pontra, de 13-14 után
ismét a fővárosiak domináltak, zsinórban 3 pontot szereztek és a hazai trénernek
újból élni kellett az időkérés
eszközével. A Kazincbarcika
21-21-nél tudott egyenlíteni.
A hajrában a hazai együttes
bizonyította klasszisát, 2523-ra hozta a szettet.
A harmadik szakasz elején már-már menetrend-

szerűen jött a MAFC előny,
amelyet hamar ledolgoztak a hazaiak. Milev remek cserének bizonyult.
A VRCK azonban itt még
nem tudott ellépni riválisától, 11-11-nél egyenlített a
Schildkraut-legénység. Innentől kezdve azonban már
a hazai alakulat dominált,
Milev, Gebhardt és Németh
Sz. sorra szerezték pontjaikat és 21-16-ra meglépett.
Végül ezt a felvonást 2520-ra hozta a Vegyész. A
kék-sárgák ismét 3-0-ra
győztek és kettős győzelemmel jutottak a Magyar
Kupa elődöntőjébe, ahol a
Pénzügyőr – Debrecen párharc győztesével találkoznak. Fontos hír a barcikaiak háza tájáról, hogy Szabó
Dávidék a cseh Kladno ellen csatáznak a CEV-kupában. Az első mérkőzésre november 29-én kerül
sor Csehországban, a vis�szavágót pedig december
6-án Kazincbarcikán rendezik. Marek Kardos együttese előtte azonban bajnoki
rangadót játszik november
24-én szombaton 5 órától
a Pénzügyőr vendégeként.

A Kazincbarcika a labdarúgó NB II Merkantil Bank Liga
hétvégi fordulójában Győrben lép pályára. Gálhidi György
tanítványai a Csákvár elleni hazai vereség után javítani
szeretnének.
A bajnoki szünetben volt idő a regenerálódásra, hiszen az
utóbbi időszakban a hétközi bajnokik, és a kupa mérkőzés
miatt szerda-vasárnap ritmusban játszottak a kék-sárgák. A KBSC a legutóbbi Csákvár elleni hazai vereség után
is megtartotta a bajnokságban a 6. helyet. Somodiék következő fellépése idegenben lesz, méghozzá az NB I-be
vágyó Győr otthonában. A kisalföldi együttes a táblázaton
a Kazincbarcikától 3 ponttal lemaradva 26 egységgel a 10.
helyen áll. A zöld-fehérek még nem adták fel feljutási reményüket, de hátrányuk a jelenlegi második, még NB I-et
érő helytől 12 pont. A győriek legutóbbi 5 mérkőzésükön 7
pontot szereztek, legyőzték 2-0-ra a Soroksárt és 1-0-ra
a Balmazújvárost. A dunántúli együttes 2-2-es döntetlen eredményt ért el a Vác ellen és a Gyirmóttól 2-1-re, a
Dorogtól 4-3-ra kapott ki.
A KBSC mérlege sokkal kedvezőbb. A kék-sárgák ugyan
3-2-es vereséget szenvedtek a Csákvártól, de 5-1-re
nyertek Siófokon, hazai pályán 2-1-re nyertek a Vasas
ellen, és ugyanilyen arányban győztek a Monor ellen is.
Kanalosék a Zalaegerszeg ellen 1-1-es eredményt értek
el, így összesen 10 pontot gyűjtöttek be.
A győrieknél Tajthy Tamás begyűjtötte 5. sárga lapját a
legutóbbi fordulóban, így ő nem áll Király József vezetőedző rendelkezésére. A Kazincbarcikánál eltiltott játékos
nincs, de kérdéses, hogy a sérültek állapota mennyire javul
vasárnapig. Gálhidi György ennek függvényében dönt arról, kik veszik fel a harcot a Győr otthonában. A Kazincbarcika győri fellépésére november 25-én vasárnap délután
1 órától kerül sor az ETO Stadionban.
FUTSAL

KIKÖSZÖRÜLTÉK A
CSORBÁT AZ ÖRDÖGÖK
A férfi futsal NB II Keleti csoportjának 11. fordulójában
a Kincsem otthonában lépett pályára a Kazincbarcika
együttese. A barcikai legénység a legutóbbi bajnoki és
kupa kudarc után most fölényes győzelmet aratott.
Nagy elánnal kezdett a Barcika Tápiószentmártonban,
az első játékrészben Benke két gólt szerzett. A vezetés
birtokában nyugodtan játszottak az Ördögök és a félidő
végéig meg is őrizték előnyüket.
A folytatásban sem lankadtak a Kőrösi-legények, tovább
növelték előnyüket. Benke meglőtte harmadik gólját és
mellette Besenyei, Titkó, Vajda és Debreczeni is eredményes volt. A házigazdák erejéből mindössze a szépítésre
futotta. Az Ördögök így magabiztos, jó játékkal hozták a
7-1-es győzelmet, így 16 ponttal állnak a bajnokságban. A
következő fordulóban november 26-án hétfőn Gyöngyös
együttesét fogadja a Kazincbarcika este hét órától a Don
Bosco Sportközpontban.

A Barcika Art Kft. bemutatja:
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HIRDETÉS

SPORT

November 30. (péntek) 17.00 óra

December 9. (vasárnap) 10.00 óra

Gyermekek Háza – Kézművesház

Gyermekek háza – Kézművesház

Ünnepi asztalidísz-készítő
foglalkozás felnőtteknek

Adventi Játszóház
Asztali- és ajtódíszek készítése. Részvételi díj: 400 Ft/fő.

december 15. (szombat) 18.00 óra

Részvételi díj: 2000 Ft/fő
Jelentkezés: november 26-ig személyesen,
vagy a (48) 310 116-os telefonszámon!

az Egressy Béni Művelődési Központ színházterme

December 2. (vasárnap) 10.00 óra

Szekeres Adrien adventi koncertje

rajt/cél: Rákóczi tér

Mikulás-kocogás
December 5–6. (szerda-csütörtök)

Adventi Játszóház

Mesés kalandozás
a Mikulás-vonattal

az Egressy Béni Művelődési Központ színházterme

Egész nap. Helyszín: Kazincbarcika.
Indulás: a Mezey Művészkávézó parkolójából.
Jegyár: délelőtt 300 Ft, délután 500 Ft.

Látogatás a Mikulás házánál

December 8. (szombat) 16.00 óra
Egressy Béni Művelődési Központ színházterme

Mozifilmek Kazincbarcikán
16.00 órától Énekelj! amerikai családi animációs film
19.00 órától Mamma Mia 2. – Sose hagyjuk abba,
amerikai zenés vígjáték. Díjtalan!

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.

MŰSORAJÁNLÓ
November 24-25. HETI MŰSOROK ISMÉTLÉSE
(szombat-vasárnap) (Kolorlive, Kék Arany, Híradó , Helyzetkép)

KOLORLIVE (ismétlés 18.00)
November 27.
(kedd) 10.00
IMPRESSZUM
KOLORHÉT – kulturális és közéleti hetilap, megjelenik
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

KOLORTV – karácsonyi adás
Január 11–12. (péntek-szombat)
az Egressy Béni Művelődési Központ színházterme

Újévi Koncert

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
Szerkesztőség: 3700 Kazincbarcika, Jószerencsét u. 1/A
Telefon: (48) 800-800
E-mail: szerkesztoseg@barcikaart.hu
Nyomda: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Lajosmizse
Felelős vezető: Köves Béla ügyvezető igazgató

a Melódia Kamarazenekarral
Sztárvendég: Illényi Katica
Liszt-díjas hegedűművész, Magyarország Érdemes Művésze.

olvasóinkat, hogy a cikkekben, hirdetésekben

formában való felhasználása a kiadó írásos
engedélyével lehetséges. Kéziratokat, fotókat nem
őrzünk meg, és nem küldünk vissza. Tájékoztatjuk
megjelenő személyek személyes adatai az információs
önrendelkezésről és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvénynek megfelelően
hozzájárulásával történik. Az adatokat a hirdetések,
cikkek közzététele céljából kezeljük. Az érintettek
felvilágosítást kérhetnek az általunk kezelt személyes

További információk: www.barcikaart.hu, www.kolorcity.hu | Facebook: www.facebook.com/barcikaart | www.facebook.com/Kolorcity

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

BELFÖLDI ÉS NEMZETKÖZI
FUVAROZÁS, KÖLTÖZTETÉS

November 28.
(szerda) 18.00

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

November 29.
(csütörtök) 18.00

Gyorsan, pontosan, megbízhatóan!

FOGADÓÓRA
Várja Önöket Szitka Péter polgármester
Kérdezzen előzetesen e-mailben: fogadoora.kolortv@gmail.com,
vagy a műsor ideje alatt telefonon: 48/800-800, 48/800-822

HÍRADÓ
Hírek, aktualitások – heti hírösszefoglaló

FIGYELEM RÉGISÉGFELVÁSÁRLÁS!
NOVEMBER 29-én csütörtökön KAZINCBARCIKA
Hotel Lukács

(Mátyás k. u. 50.) 14-17 óráig.

vállal! A lapban megjelenő cikkek, képek bármilyen

kerülnek kezelésre. Az adatok kezelése az érintettek

Jegyek kaphatók az Egressy Béni Művelődési Központ és a Mezey István Művészeti Központ jegypénztárában!

Aki velünk költözik,
időt és pénzt spórol meg!

Vendégek: Tóth Andrea és Klement Mariann, a KKSE utánpótlásedzői
Téma: közkedvelt sport a fiatalok körében a kézilabda
Vendég: Rácz Tamás, a Kazincbarcikai Rendőrkapitányság osztályvezetője
Téma: téli közlekedési hasznos tanácsok

Hirdetésfelvétel: 20/428-1830

A hirdetések tartalmáért a kiadó felelősséget nem

Jegyár: 2 000 Ft.

(Szent Erzsébet sétány 2.)

Minden résztvevő
emléklapot, illetve
az első helyezettek
egyedi érmet és
serleget kapnak.

0 Ft Bekötési díj.

December 22–23. (szombat-vasárnap)

December 23. (vasárnap) 18.00 óra

Don Bosco
Sportközpont

FŐDÍJ 400 000 Ft
II. DÍJ 200 000 Ft
III. DÍJ 100 000 Ft
* 32 csapat nevezése esetén

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

Mesejáték – a budapesti Noir Színház előadása. Jegyár: 1 500 Ft.

a IX. Szitka Béla Kispályás Labdarúgó
Emléktorna döntői

2018.
DECEMBER
22–23.

Versenykiírás
és nevezés:
www.kolorcity.hu
Nevezési határidő:
december 18.

Négyféle TELEFON csomag kedvező percdíjakkal.
Díjmentes számhordozás, PARISAT hálózaton belül ingyenes.

Hamupipőke

December 6. (csütörtök)

A mikulásvonat és a mikulásfotzás kivételével
minden program díjtalan!
15.30–19.00 Családi látogatás a Mikulásnál
16.00–19.00 Arcfestés, csillámtetoválás
16.30
A kis gyufaárus lány – Táncoló Talpak Szakkör
16.40
Két Mikulás nem fér el egy erdőben – Morzsa Színház
17.00
Mikulásváró-játszóház
18.00
Csicseri és Borsó – Zimankós varázsdalok

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

December 16. (vasárnap) 15.00 és 17.00 óra

Don Bosco Sportközpont

Városi Mikulás-Ünnepség

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

Karácsonyi dekorációk készítése. Részvételi díj: 400 Ft/fő.

Egész nap. Mindkét programra előzetes bejelentkezés szükséges!

Mezey István Művészeti Központ

AMATŐR FÉRFI KATEGÓRIA

www.parisat.hu

December 16. (vasárnap) 10.00 óra
Gyermekek háza – Kézművesház

KÉSZPÉNZNYEREMÉNY

KAZINCBARCIKA

1000 Mbit/s

Jegyár: 2 500 Ft.

Nevezés: Mikulás-csomag.

ÉLMÉNY

IX. SZITKA BÉLA
KISPÁLYÁS LABDARÚGÓ
EMLÉKTORNA

HELYBEN
VAGYUNK!

KIEMELT PROGRAMOK

VERSENY

adatok köréről, felhasználásuk módjáról és céljáról, és

Törtarany: 6100 Ft/g-tól, fazon, antik és briliánssal díszített 9000-22 000 Ft/g.
Márkás karórák

(hibásan is) Patek, Philippe, Omega, Rolex, IWC SCHAFFHAUSEN stb.,
minden fajta automata vagy felhúzós is!

Neves festmények. Ezüsttárgyak. Herendi porcelán, Zsolnay kerámiák.

Régi pénzek: márka, korona, schilling, pengő stb.

Ezüst-arany pénzérmék, tallérok, kitüntetések.
Szarvasagancs. Borostyán ékszer: 10 000 Ft-tól. Háború előtti képeslap-gyűjtemény.

bármikor kérhetik azok helyesbítését, felhasználásuk

Teljes hagyaték. Díjtalan kiszállás.

korlátozását, törlését. Az adatkezelésekkel kapcsolatos

Tel.: 06-70-381-6345

panasszal a fenti elérhetőségeken élhet.
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HIRDETÉS

CSEMPE AZONNAL
ÓRIÁSI VÁLASZTÉKBAN

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

KOLORLAB INNOVÁCIÓS KÖZPONT
Irodák kiadók

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 korszerűsítették, amelynek keretében teljes homlokzati felújítás, nyílászárócsere, 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 bérletidíj-kategóriákat is megállapítottak.

I. emelet

m2

Irodák

34,45

Irodák

53,59

Irodák

57,66

II. emelet

m2

SZÁLLÍTÁST ÉS DARUZÁST IS VÁLLALUNK!

Irodák

53,87

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

Irodák

53,82

Irodák

53,78

Irodák

55,44

Alu- és horganyzott
csatornák

Raktárhelyiségek 20 m2-től bérelhetőek.
Részletes információt a Barcika Szolg Kft.-nél kaphatnak az érdeklődők a
következő elérhetőségeken:
kapcsolattartó: Kecskeméti Andrea
telefon: +36-20/461-3627
e-mail: kecskemeti.andrea@barcikaszolg.hu

www.mazsoko.hu
Tel.: 06-48/310-993
Cím: Kazincbarcika,
Táncsics Mihály út 11.
Szaloncukor lédig 1 kg 14 íz:
Szaloncukor vadász 1 kg több íz:
Szaloncukor tejkaramella 1 kg:
Szaloncukor gumicukor 1 kg:
Milka szaloncukor 350 g több íz:
Szaloncukor Mieszko függelék 1 kg több íz:
Konzum szaloncukor:
Omlós tejkaramella:
Konyakmeggy alkolholos:
Stühmer szaloncukor több íz:

850 Ft
3300 Ft
1000 Ft
1000 Ft
1950 Ft 3218 Ft/kg
2200 Ft
1200 Ft/kg
1000 Ft/kg
2000 Ft/kg
6000 Ft/kg

Kész Mikulás-csomagok, Mikulások
Linzerek, kilós sütemények, üdítők nagy választékban kaphatók.

