
Kazincbarcika 
Magyarország
legszebb 
városai között

3 km új kerékpárút épül 
Kazincbarcikán

KULTURÁLIS ÉS KÖZÉLETI HETILAP

KAZINCBARCIKA ÉS TÉRSÉGE

2017. 07. 14. III. ÉVF. 27. SZÁM

AUGUSZTUS 9. SZERDA 19.00
DON BOSCO SPORTKÖZPONT, KAZINCBRCIKA

TOPOLCSÁNYI LAURA:

CSAKAZÉRTIS SZERELEM
A TURAY IDA SZÍNHÁZ ZENÉS JÁTÉKA A ‘80-AS ÉVEKRŐL AZ ELSŐ EMELET DALAIVAL

FŐBB SZEREPEKBEN: PATKÓ BÉLA „KIKI”, KERESZTES ILDIKÓ,  
SASVÁRI SÁNDOR, MIKÓ ISTVÁN, HŰVÖSVÖLGYI ILDIKÓ

Jegyár elővételben: A és D szektor 2300 Ft,  
B és C szektor 2900 Ft, E és F szektor 3500 Ft;  

helyszínen/program napján 3500 Ft  
(a fennmaradó helyek bármelyikén)

„Ha valamit akarunk,
akkor bele kell vágni”

KOLORCITY 
UGANDÁBAN

4.

3. 5.
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BALESET FRISS 
JOGSIVAL
Július 8-án 7.10 órakor köz-
lekedett D. G. (23 éves) az 
édesapja tulajdonát képező 
Suzuki Swift személygép-
kocsival a 27-es főúton Sa-
jószentpéter felől Edelény 
irányába. Nem az út vonal-
vezetésének megfelelő se-
bességgel közlekedett és 
egy enyhe balra ívelésű útka-
nyarulat után lehaladt a jobb 
oldali útpadkára, ahol rutin-
talansága miatt balra, majd 
jobbra rántotta a kormányt 
és az út bal oldalán lévő víz-
elvezető árokba csapódva 
felborult. A gépkocsi a tetején 
került nyugalomba. A baleset 

következtében a gépkocsi-
ban jobb oldalon elöl utazó 
D. I-né utas 8 napon belül 
gyógyuló fej- és kézsérü-
léseket szenvedett, akit 
a mentők a Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei kór-
házba szállítottak további 
ellátás céljából. A baleset-
helyszínelés idejére a 27-es 
főút érintett szakaszán tel-
jes útzár volt. Megállapítást 
nyert, hogy D.G. a vezetői 
engedélyét három hónap-
pal ezelőtt szerezte meg. 
A baleset körülménye-
it a Kazincbarcikai Rend-
őrkapitányság vizsgálja.

RENDŐRSÉGI HÍREK

PROGRAMAJÁNLÓ

ÉLETET MENTETTEK A SZABADNAPOS RENDŐRÖK
Szabadnapos miskolci rendőrök mentették meg az életét az autójával tóba eső férfinak 
és utasának - tájékoztatta szerkesztőségünket a megyei rendőr-főkapitányság kom-
munikációs irodája.

A rendőrségi közlemény 
azt írja, a Miskolci Rendőr-
kapitányság szabadidős 
járőrei, Dusza Attila r. 
törzsőrmester és Boér 
Balázs r. törzsőrmester  
július 7-én a déli órákban 
Vadna külterületén egy 
szabadidőparkban lévő tó-
nál horgásztak.
Egy 32 éves budapes-
ti férfi eközben a pihenő-
parkban - járműve se-

bességét feltehetően nem 
megfelelően megválaszt-

va - közlekedett, amikor 
személyautójával az út-

ról lesodródva egy fának 
csapódott, majd a tóba 
csúszott. A rendőrök 
azonnal a bajba jutott 

férfi és utasa segítségére 
siettek, vízbe ugrottak és 

odaúsztak a gyorsan süllye-
dő járműhöz. A vezető olda-
li ajtót a rendőrök kifeszí-
tették, majd előbb a sofőrt, 
utána pedig 20 éves utasát 

is kimentették és partra se-
gítették. Az eset során sze-
mélyi sérülés nem történt.

A baleset körülményeit a 
Kazincbarcikai Rendőrka-
pitányság vizsgálja.

ÉRV

Díjmentessé váltak az állami 
vízművek egyes szolgáltatásai
Térítésmentessé válik 2017. 
július 1-jétől a többségi álla-
mi tulajdonú víziközmű-tár-
saságok szolgáltatási terü-
letén a legfeljebb 32 mm 
átmérőjű ivóvízvezeték és 
a legfeljebb 160 mm átmé-
rőjű szennyvízvezeték új 
bekötése esetén az igény-
bejelentés elbírálása, a terv-
egyeztetés, adategyezte-
tés vagy ennek megfelelő 
szolgáltatás, a rácsatlako-
záskor a bekötési vízmé-
rőóra és a bekötési vízmé-
rőóra felszerelése, valamint 

a nyomáspróba is. A fentie-
ken túl a víziközmű-fejlesz-
tési hozzájárulást sem kell 
megfizetni a jövőben ezen 
bekötések esetén.
A fent megnevezett jogsza-
bályi mentesség kizárólag a 
2017. július 1. után létrejövő 
új bekötésekre vonatkozik, 
a mellékvízmérővel törté-
nő csatlakozásokra viszont 
nem érvényes. Az ivóvíz- 
és szennyvízbekötésnél a 
kedvezmény az újépítésű 
ingatlanokra érvényesít-
hető, illetve lakóingatlan és 

üzlethelyiség átalakítása-
kor is igénybe vehető. 
Az esetleges jogorvosla-
ti eljárások is díjmentessé 
váltak, és jelentősen csök-
kentek a közmű-csatlako-
zással összefüggő ügyinté-
zési határidők.
Fontos tudnivaló a felhasz-
nálók számára, hogy az 
ivóvíz bekötővezeték fő-
vezetékre való rákötését 
kizárólag az illetékes vízi-
közmű-szolgáltató végez-
heti, díjköteles eljárás ke-
retében.

2017. AUGUSZTUS 5. (SZOMBAT) 900

VERSENYTÁVOK: 
MINIMARATON (5 km, szint: 30 m) 
NEGYEDMARATON (10,5 km, szint: 59 m) 
FÉLMARATON (21 km, szint: 118 m) hitelesített!
VERSENYKÖZPONT: Kazincbarcika, Fő tér 
(Egressy Béni Művelődési Központ előtti területen)
NEVEZÉS: Online felületen (www.odinsport.eu) augusztus 2-án 
16.00-ig. A verseny napján a helyszínen 8.30-ig.
VENDÉGVERSENYZŐ: Zabari János magyar bajnok
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK: www.kolorcity.hu/kolorfutas/

KolorFutás

FELNŐTT NEVEZÉSI DÍJAK MINIMARATON NEGYEDMARATON FÉLMARATON
Július 22. 3 000 Ft 4 000 Ft 6 000 Ft

Diákoknak 2 500 Ft 3 500 Ft 5 000 Ft
Helyszíni nevezés 3 500 Ft 4 500 Ft 6 500 Ft

Diákoknak 3 000 Ft 4 000 Ft 5 500 Ft
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KERÉKPÁRUTAK KAZINCBARCIKÁN

KERÉKPÁROSBARÁT TELEPÜLÉS 
3 km új kerékpárút épül Kazincbarcikán
A tervezett fejlesztések szerint, pályázati forrásból, több 
ponton bővül a jövőben a kazincbarcikai kerékpárút-há-
lózat. 

Új kerékpárút építésére ke-
rül sor az Attila út, az Épí-
tők útja és a Tesco körfor-
galom között (700 m, külön 
kerékpársáv), a Pollack 
Mihály úton az Egressy út 
és Mátyás király út között 
(500 m, járdák szélesítésé-
vel kialakított elválasztott 

gyalog- és kerékpárút), 
valamint a Tardonai úton a 
Május 1. úttól a Gábor Áron 
úti buszmegállóig (1681 m, 
egyes szakaszokon zöld-
sávban, más szakaszokon 
szervizúton vagy járdával 
közösen vezetett kétirányú 
kerékpárút kiépítésével).

– A munkahelyek, közintéz-
mények, kereskedelmi léte-
sítmények elérhetőségének 
javítása, a városi kerékpáros 
hálózat hiányzó szakasza-
inak megépítése a bizton-
ságos kerékpározás érde-
kében a nagyobb forgalmú 
belterületi utak mentén, a 
térségi kerékpáros hálózat 
kialakítása Tardona és Sa-
jóivánka irányában régóta 
terveink között szerepelt. 

Kazincbarcikán és a környé-
ken rengetegen járnak ke-
rékpárral munkába, iskolába, 
a biztonságos közlekedés és 
a város főbb központjainak 
elérése elsődleges. Kazinc-
barcika 2016-ban megkapta 
a Kerékpárosbarát Település 
címet, amire nagyon büszke 
vagyok. A saját és a környe-
ző települések pályázati le-
hetőségeit összehangolva, 
közös összefogással egy tel-

jes, térségi hálózat is létre-
jöhet, ami Sajószentpétertől 
egészen a szlovák határig 
lehetővé teszi a biztonságos, 
kerékpáros közlekedést. Cé-
lunk, hogy az érintett tele-
pülések polgármestereit 
meggyőzzük arról, milyen 
jelentőséggel bírhat ez a kö-
zös gondolkodás. – mond-
ta el szerkesztőségünknek 
Szitka Péter, Kazincbarcika 
polgármestere.

2,2 km

750 m

500 m

Kazincbarcikai kerékpárút-hálózat

Kék: 2017. meglévő útszakasz

Piros: 2020. tervezett új szakasz



4 2017. JÚLIUS 14.

KOLORC ITY UGA N DÁ BA N

„HA VALAMIT AKARUNK, 
AKKOR BELE KELL VÁGNI”
Rikter Levente évekkel ezelőtt költözött Kazincbarcikáról Londonba feleségével, Szilvivel. Igazi kalandorok, keresik az újdonságokat, imádnak 
utazni, s nem mellesleg segíteni. Így volt ez június elején is, mikor egy jótékonysági futáson vettek részt Ugandában. Levente hitvallása szerint érte 
el a célját, azaz: ha valamit akarunk, akkor bele kell vágni akkor is, ha nem tudjuk, hogy jutunk el a célig. Az úton minden szépen kiforrja magát. Csak 
meg kell tenni az első lépést és nem szabad halogatni semmit!

– Honnan jött az ötlet, hogy 
egy ugandai maratonra je-
lentkezzen?
– A feleségemmel, Szilvivel 
egy előadóesten voltunk 
(YesStories) Londonban, 
aminek célja, hogy külön-
böző sikertörténetekkel, 
kalandorok sztorijaival ins-
piráljanak, motiváljanak 
arra, hogy bátran köves-
sük az álmainkat. Minden-
napi figurák, akik nem min-
dennapi életet élnek, valami 
átlagon felülit hoztak létre 
átlagos dolgokból: például 
jótékonyságból és poénból 
végigrollerezni Japánon, le-
futni az Északi Sark-mara-
tont vagy épp ultramara-
tont a Szaharában, illetve 
végigevezni a Gangeszen és 
túrázni a Himaláján. Itt lát-
tam egy plakátot az Ugan-
da-maratonról, és mivel 
eléggé fel voltam pörögve 
az előző estétől, így rögtön 
rákerestem. Akkoriban na-
gyon ki voltam éhezve va-
lami kalandra, mert, hogy 
őszinte legyek elég unal-
masnak tartom a jelenlegi 
életem (ami, egyébként nem 
az, csak úgy érzem, hogy 
sokkal több van bennem.) 
Pár nap rágódás után végül 
jelentkeztem, mert ez egy 
fantasztikus csomag, ami-
ben benne volt, hogy vilá-
got láttam, és életemben 
először kimozdultam Euró-
pából, ráadásul a gyönyö-
rű és nagyon barátságos 
Ugandába. Új embereket 
ismertem meg Ugandából, 
Kanadából, Tajvanból és 
több európai országból. Jó-
tékonykodtam kicsit, hiszen 
adományokat gyűjtöttünk 
helyi fejlesztésekre, amiket 
meg is látogattunk. Együtt 

dolgoztunk velük, és ízelí-
tőt kaptunk rajtuk keresz-
tül Afrikából. A kalandban 
ott volt a természet sze-
retete, hiszen a szabadban 
sátoroztunk és éltünk egy 
hétig. Végül pedig benne 
volt a maraton, mint kihí-
vás, amit titkon mindig tel-
jesíteni akartam egyszer. 
Akkor meg miért ne legyen 
különleges, a forró, dombo-
kon átívelő, gyönyörű kör-
nyezetben? Így az egész 
nem más, mint egy kaland: 
távol kerülni a megszokott 
mindennapoktól, magamtól, 
majd szépen vissza- vagy 
éppen magamra találni.

– Meséljen a felkészülésről!
– Kérdezgettem tapasztalt 
maratonfutókat, elolvastam 
minden hasznos infót, fel-
építettem az edzéstervem 
és csináltam. Futottam. Az 
elején még sokat erősítet-
tem, aztán már csak a kü-
lönböző hosszúságú és in-
tenzitású futások maradtak, 
rengeteg nyújtással. A fej-
ben való felkészülésemhez 
is sokat olvastam, meditál-
tam minden nap (azóta is) és 
próbáltam egy laza, pozitív, 
„olyan nincs, hogy nem si-
kerül” mentalitásra hangolni 
magam.

– Szilvi, a felesége hogy 
fogadta a tervét, mi volt az 
első reakciója?
– Első pillanattól kezdve tá-
mogatott, tudta, hogy ki va-
gyok éhezve egy kalandra. 
Először úgy volt, hogy szur-
kolni jön majd utánam. Az-
tán lassan ő is kedvet ka-
pott a futáshoz, aminek a 
vége az lett, hogy jelent-
kezett is a 10 km-es távra. 

Később ezt megváltoztatta 
félmaratonra, azaz 21 km-
re. Sikeresen, végig moso-
lyogva, extázisban a helytől 
és a szurkoló gyerekek va-
rázsától, meg is csinálta. Ő 
egyébként csak a verseny-
hétvégére tudott jönni, ren-
geteg programból kimaradt 
ugyan, de így is belesze-
retett Ugandába. Nagyon 
büszke vagyok rá.  

– Felkészülés közben meg-
sérült a térde, s az orvosok 
tanácsai ellenére mégis 
folytatta. 
– Igen, a felkészülés során 
előjött egy sérülés, amit 
nem tudtam teljesen kike-
zelni, és így utolért a ver-
seny fél távjánál. A „futó 
térd szindróma” miatt itt ki-
állhattam volna, ahogy ja-
vasolták is a szervezők, hi-
szen másokkal is előfordult. 
Gyakorlatilag nem hajlott a 
jobb térdem és a fájdalom 
miatt nem bírtam teljesen 
ráállni arra a lábamra. Végül 
úgy döntöttem maradok, és 
egy bicegés, gyorsgyalog-
lás kombinációval teljesítet-
tem az utolsó kb. 20 km-t. 
A legnagyobb motivációm 
az volt, hogy nem akartam 
még egyszer megpróbálni 
a maratont, csak azért mert 
elsőre nem sikerült. Minde-
mellett pedig nem akartam 
csalódást okozni senkinek, 
aki bízott bennem. Jobb így 
tükörbe és mások szemé-
be nézni.

– Mindent összevetve, 
nagy lelkierő kellett mind 
a felkészüléshez, mind az 
utazáshoz, és természe-
tesen a versenyhez is. Mi, 
vagy ki a mozgató rugója?

– Ha meg kell neveznem a 
mozgatórugóm, azt mon-
danám, hogy egyrészről 
édesapám. Ő a példaké-
pem, soha nem láttam nála 
jobb embert. Segítőkész, 
és mindig lehet rá számí-
tani, mindegy, hogy ép-
pen mennyire fáradt, vagy 
akár ezer más dolga is van. 
Igazán őszinte és jószívű, 
figyelmes és kitartó, aki 
mindig ezekre az értékekre 
nevelt minket. Másrészről 
azt mondanám, hogy csak 
többet akarok az élettől. 
Érezni akarom, hogy élek 
és nem csak hagyni, hogy 
elteljenek az évek felettem. 

Hozzá akarok tenni valamit 
a világhoz, hasznos része 
szeretnék lenni, és a lehe-
tő legtöbbet akarom kihoz-
ni belőle. Látni és megta-
pasztalni, amit csak lehet, 
élvezni minden pillanatát. 
Teljesen átlagosnak tartom 
magam, és szeretek ezzel 
a tudattal időnként egye-
di dolgokat csinálni, vagy 
kicsit másképp haladni az 
utamon, mint a többség. Át-
lépni a saját és a társadalom 
által felépített korlátaimat, 
hogy azzal inspirálhassam 
magam vagy akár másokat 
is. Nagyon rövid az élet és 
túl sok a látni- és tennivaló.
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HABPARTI A GYEJÓBAN
„Vakáció Gyejóban” címmel szervez változatos nyári prog-
ramokat gyerekeknek a Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató 
Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálata. A rendez-
vénysorozat keretén belül július 11-én délután habpartival 
várták a kicsiket.

Körülbelül egy hónapja kez-
dődött a nyári szünet a hazai 
nevelési-oktatási intézmé-
nyekben, mely időszakban 
számtalan szervezet várja a 
gyerekeket változatos prog-
ramokkal. Egyik ezek közül 
a család- és gyermekjólé-
ti szolgálat, mely előzőleg 
Herbolyára szervezett ját-

szóházat, valamint súlyeme-
lő bemutatóval is várta az 
érdeklődőket a sportköz-
pontban. 
Tátrai Ildikó, a család- és 
gyermekjóléti szolgálat in-
tézményegység-vezetője 
elmondta: a „Vakáció Gyejó-
ban” egész nyáron tart majd, 
hiszen a szolgálat munka-

társainak nagyon fontos az, 
hogy az iskolások haszno-
san töltsék el idejüket a nyári 
szünidőben is.
– A vakáció alatt többféle 
programot is szervezünk, a 
kínálat nagyon gazdag lesz. 
Tűzoltó-bemutatótól kezdve 
a kirándulásokig nagyon szí-
nes lesz a paletta – mondta.
A térítésmentesen igénybe 
vehető programokra bárki 
jelentkezhet, bővebb infor-
máció a család- és gyer-
mekjóléti szolgálat Építők 
úti központjában, illetve a 
„Vakáció Gyejóban” nevű 
Facebook-oldalon található.

TÖLTÖTT 
KÁPOSZTA PARTI
Idén negyedik alkalom-
mal tartotta meg a Ka-
zincbarcikai Szociá-
lis Szolgáltató Központ 
össz dolgozói rendezvé-
nyét, melynek fő célja a 
munkatársi gárda „ösz-
szekovácsolása”, a csa-
patépítés. Ennek során a 
különböző ellátási profilú 
intézményegységekben 
tevékenykedő munkatár-
sak vidám programokon 

való részvételen keresz-
tül, rendkívül jó hangulat-
ban, a napi tevékenységek 
során megszokottól eltérő 
környezetben találkozhat-
nak egymással. A rendez-
vényt előszeretettel hívják 
a kollégák „töltött káposzta 
partinak”, mivel az első ren-
dezvénytől kezdve évek óta 
– immár hagyományos mó-
don – a program fő menüje a 
töltött káposzta.

BEHARANGOZÓ

KAZINCBARCIKA MAGYARORSZÁG LEGSZEBB VÁROSAI KÖZÖTT

K AZI NC BA RC I K A I SZOC I Á LIS SZOLGÁ LTATÓ KÖZPONT

Magyarország Legszebb Városai címmel új magazin-
műsor indult az RTL Klubon két hete. Nyíregyházát és 

Ceglédet már bemutatták, július 
16-án 13 órától pedig Kazinc-
barcika következik. Somo-
gyi Zoli műsorvezető izgalmas 

dolgokat próbált ki a városban, 
találkozott többek között 

Szitka Péter polgármes-
terrel, aki Barcika törté-
netéről beszélt; mikro-

fonvégre kapta Denizt, 
aki gyerekkoráról és 
barcikai kötődéséről 

beszélt; valamint 
me g l átogat t a a 
legszebb helyeket 
és intézményeket 
a városban; rá-
adásul a koron-
gozásba is bele-
kezdett. 

Július 16. vasár-
nap 13.00, RTL 

KLUB. Ki ne 
hagyja!
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Itt mindent megtalálsz, amire vágysz!

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

Akár közvetlen optikán.
Széles választék, kedvező árak.
200 TV-csatorna, amelyből

45 Full-HD minőségű.
Sok-sok műsor KÓDOLATLANUL is.
Telefon INGYEN számhordozással.

Érvényes Kazincbarcikán.
Részletek az Ügyfélszolgálaton.

Megrendelés:
PARISAT Kazincbarcika, Építők útja 54.

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

HELYBEN 
VAGYUNK

IMPRESSZUM

KOLOR 7 – 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 
Ügyvezető igazgató:
dr. Makkai Orsolya

Munkatársak: Hegedűsné Munkácsi 
Mónika, Untenerné Márton Ágnes,  
Szűcs Krisztina, Zele Tímea.
Tördelés, design: 
Augusztin Nándor, Ursutz László

Hirdetésfelvétel: 20/428-1830
Szerkesztőség: 3700 Kazincbarcika, 
Pollack Mihály u. 32.-34.
Telefon: 48/512-353, 48/512-354 
E-mail: szerkesztoseg@barcikaart.hu

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.

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

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

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

NYÁRI MŰSORREND
Nyári műsorrenddel jelentkezik a következő hetekben a Kazincbar-
cikai Városi Televízió. Júliusban keddenként a megszokott időben a 
Presszó jelentkezik nyári különkiadásokkal, míg péntekenként 18 órá-
tól a ZOOM korábbi adásait ismételjük. Július 27. és augusztus 24. kö-
zött – ahogy megszokhatták – minden kedden és csütörtökön várjuk 
önöket a FesztiválTV-vel, az V. Kolorfesztivál legfontosabb történé-
seivel, eseményeivel, koncertjeivel. Híradóval legközelebb augusztus 
31-én jelentkezünk. Magazinműsoraink, a Presszó, a Testületi Napló, a 
Helyzetkép és a ZOOM várhatóan szeptemberben térnek vissza.

TARTSANAK VELÜNK!

TÁJÉKOZTATÁS

Az alábbi ütemterv szerint megkezdődött Kazincbarcikán 
a 2017. évi kátyúzási munkák 1. ütemének kivitelezése:
- Jószerencsét út: július 5-17.
- Alsóvárosi körút (Castello cukrászdától Attila útig): július 18-19.
- Egressy u. – buszpályaudvar – Lini I. tér: július 20.
- Tardonai u. – Egressy u. között: július 20.
- Mátyás király út: július 21.
- Herbolyai út: július 24-25.
- Egressy út: július 26-28.
- Építők útja: július 31.
- Irinyi út: augusztus 1-2.
- Mikszáth K. út: augusztus 3.
- Pollack M. út: augusztus 4-7.
- Május 1. út (Tardonai u. – kórházdomb): augusztus 8.
- Szent Flórián tér: augusztus 8.
- Derkovits tér: augusztus 9.
- Paál L. utca: augusztus 10.
- Szerviz út: augusztus 11.
- Kiserdősor utca: augusztus 14.
- Völgy út: augusztus 15.
- Pincesor: augusztus 15.
 
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy fokozott óvatossággal közlekedjenek!
 
Megértésüket és türelmüket megköszönve, tisztelettel:

 Kazincbarcika Város Önkormányzata

Tisztelt Lakosság!

VÁROSI PIACCSARNOK
KAZINCBARCIKA, MÁTYÁS KIRÁLY ÚT 2.

NYITVA: K.–P. 06.00–16.00, SZO. 06.00–14.00, V. 06.00–12.00
CSARNOKUNKBAN 1 DB 10 m2-ES ÜZLETHELYISÉG KIADÓ! ÉRDEKLŐDNI AZ ALÁBBI ELÉRHETŐSÉGEINKEN:

06-30-573-5584, e-mail: barcikapiac@alfi.hu

Várjuk őstermelők, kistermelők, kézművesek jelentkezését, 
akik szívesen bemutatnák termékeiket!

KÓSTOLÁSSAL EGYBEKÖTÖTT TERMELŐI PÉNTEK 
2017. 07. 21-ÉN

Várjuk kedves vásárlóinkat!
PÉNTEKI AKCIÓ: 2017. 07. 21-én

A HÚSBOLT AJÁNLATA: CSIRKEFARHÁT (friss) 1 kg: 149 Ft helyett 129 Ft/kg
PÉKÁRU MINTABOLT: TIGRIS CIPÓ 250 g: 139 Ft helyett119 Ft/db (476 Ft/kg)
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Közel ötven ittas vezetőt szűrtek ki a rendőrök egy 
hét alatt Borsod-Abaúj-Zemplén megye útjain. Az it-
tas sofőrök különös kockázatot jelentenek a biztonsá-
gos közlekedés számára. A megyei főkapitányság és 
tíz rend őrkapitányságának munkatársai kiemelt figyel-
met fordítanak a közlekedés biztonságára, így az ittas 
sofőrök kiszűrésére is. 

A B.-A.-Z. 
m e g y e i 
Re n d ő r fő -
kapitányság 
k o m m u n i -
kációs irodá-
jának közle-
ménye szerint 
a megye útja-
in június 26-a 
és jú l ius 2-a 
között 69 köz-
úti közlekedési 
baleset történt. 
Ebből öt eset-
ben volt ittas 
sofőr az oko-
zó. A járőrök az 
adott időszakban 
42 ittasan volán mögé ülő 
sofőrt szűrtek ki a forga-
lomból, mielőtt még köz-
úti közlekedési balesetet 
okozhattak volna. 

– A Kazinc-
b a r c i k a i 
Rend ő rka -
p i t á n y s á g 

t e r ü l e t é n 
mindebből 4 

baleset tör-
tént, melyből 

2 vég ződöt t 
személyi sé-

rüléssel, azon-
ban olyan ese-

tünk szerencsére 
nem volt ahol it-
tas sofőr volt az 
okozó. Emel-
lett mindössze 

6 ittasan a volán 
mögé ülő járműve-

zetőt szűrtünk ki – mond-
ta el érdeklődésünkre dr. 
Már ton György rendőr 
százados, a Kazincbarcikai 
Rendőrkapitányság meg-

bízott közlekedésrendé-
szeti osztályvezetője.
Többször is hangsúlyoz-
ni kell, hogy az ittas jár-
művezetők magas kocká-
zati tényezőt jelentenek 
a biztonságos közlekedés 
számára. A Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei Rend-
őr-főkapitányság Közle-
kedésrendészeti Osztálya 
és a Kazincbarcikai Rend-
őrkapitányság felhívja a fi-
gyelmet, hogy aki ittasan 
vagy kábítószer hatása 
alatt járművet vezet, el-
fogadhatatlan kockázatot 
vállal, és mások életét is 
veszélyezteti!

ISZIK VAGY VEZET?

Nem éri meg!

MENNYI IDŐ MÚLVA ÜLHET VOLÁN MÖGÉ  
ALKOHOL FOGYASZTÁSA UTÁN?

A hazánkban érvényes szabályok szerint nem vezet-
het járművet az, aki vezetési képességekre hátrá-
nyosan ható szer befolyása alatt áll, illetve szerveze-
tében szeszes ital fogyasztásából származó alkohol 
található. Természetesen nemcsak a szeszes italok, 
hanem az alkoholtartalmú ételek, és a különböző tu-
datmódosító szerek fogyasztása is tilos.
Összegyűjtöttünk, hogy a különböző alkoholos italok 
nagyjából mennyi idő alatt ürülnek ki a szervezetből.

1 dl pezsgő, vermut 2 óra

2 dl asztali bor 2 óra

1 dl desszert bor 2-3 óra

0,5 l sör 3 óra

5 cl likőr 2-3 óra

1 koktél 2-4 óra

5 cl konyak 2-3 óra

5 cl pálinka 2-4 óra

5 cl vodka 2-3 óra

5 cl whisky 2-3 óra

5 cl gin 2-3 óra

5 cl rum (kommersz) 2-3 óra

5 cl erős rum 4-6 óra

A fenti időkereten túl még 1-2 óra pihenés javasolt, 
hiszen szervezetünk különbözik és az sem mindegy, 
hogy éhgyomorra ittunk-e. Étkezés után gyorsabb 
a felszívódás. Az alvás alatt gyorsabban ürül az al-
kohol is.
Ha valakinek a vérében 0.8 ezrelék feletti az alkohol-
szint, illetve, ha ittas vezetésével súlyos testi sértést, 
maradandó fogyatékosságot, súlyos egészségrom-
lást, vagy tömegszerencsétlenséget és halált okoz, 
akkor bűncselekményt követ el.
A legbiztosabb, ha a vezetés előtti 24 órában 
nem fogyasztunk alkoholt!
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A Vadna Park Üdülőközpont három éve sokszínű szol-
gáltatással várja a nyári kikapcsolódásra vágyó fiatalo-
kat és családokat. A kilencven hektáron elterülő, hu-
szonkét hektáros tóparton strand és tábor is található. 

A körbekerített szabadtéri strand kialakításánál nagy 
figyelmet fordítottak arra, hogy a kisgyermekes csalá-
dok is kikapcsolódhassanak. Az 500 m2-es, műanyag 
kockákból álló úszóstégen két – egy 30 és egy 70 
cm-es – gyermekmedencében pancsolhatnak a leg-
kisebbek. A vendéglátó egységekben pedig, aki meg-
éhezett, megtalálja a kedvére való fogást.
A fiataloknak egy tengerpart jellegű területet alakítot-
tak ki, ahol a Bob Marley-bárban különböző frissítőkkel 
hűsíthetik magukat a strandolók. 
A vállalkozó kedvűek kipróbálhatják a kibővített wake-
board-pályát vagy a jetskit.

VADNA PARK ÜDÜLŐKÖZPONT – HIRDETÉS-PR

RIVIÉRA
A TÓPARTON

Havonta egyszer egy-egy nagyszabású rendezvényen 
bulizhatnak a környék fiataljai. Legközelebb július 22-
én lesz egy light off party, augusztus 26-án pedig a 
Kolorfesztivál programjaként egy színes, tűzijátékos, 
lánggépes, formabontó after party.

A szintén a Vadna-tó partján lévő, 800 fő befoga-
dására alkalmas rendezvényterük céges és családi 
rendezvények kitűnő helyszíne. A legény- és leány-
búcsúk, szülinapi partik ideális színtere egy fűthető, 
40-50 fős, külön vizesblokkal, terasszal ellátott épület.

A Vadna Park Üdülőközpont fejlődése nem áll meg. 
A jövőben a vizes sportok mellett, szeretnének jet-
ski-futamot rendezni, minél több sporttábort szer-
vezni. A tervek között szerepel egy strandlabdarúgó, 
-röpi és kézipálya is, amely bajnokságoknak, kupáknak 
biztosítana otthont. A jövőben a havi egy helyett egy 
nagyobb, kétnapos, fesztiváljellegű rendezvényt szer-
veznek majd, hogy a szezon többi része a csendről, a 
kikapcsolódásról és a sportról szóljon. (x)

www.vadnapark.hu
www.facebook.com/VadnaWakePark/
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LIMONÁDÉALAP 
(cukorszirup)

Hozzávalók: 5 dkg cukor, 1 liter víz, 3 

citrom reszelt héja

A hozzávalókból sűrű szirupot főzünk, és hagyjuk 

kihűlni. A hűtőben hetekig eláll, akármikor elővehetjük, 

ha ízesíteni akarjuk a limonádénkat. Ez az alap a kávézókban 

kapható drága és finom limonádék titka, tényleg érdemes 

kísérletezni vele.

Jégkockatrükkök: A limonádé elengedhetetlen hozzávalója 

a sok sok jég. Ha el akarjuk kerülni, hogy az üdítőnk felhíguljon, 

a jégkockát is készítsük limonádéból. Különlegesen finom a 

citromos-mentás jégkocka, amelyet úgy készíthetünk el, 

hogy fél kg citrom és lime kifacsart levét és egy csokor 

összeturmixolt mentalevelet fagyasztunk le a jégkockatartóban.

Felnőtt változat:

némi alkohol hozzáadásával felhasználhatjuk 

a limonádét nyári koktélok, aperitifek, 

flipek, bólék és sörbetek 

készítéséhez is.

Hozzávalók: 30 dkg friss, érett eper, 3 db citrom, 10 dkg cukor, 1 liter víz, jégkocka, bazsalikomlevélElkészítés: A víz felét összeöntjük a citromok 
kifacsart levével és a cukorral, elkeverjük, és pár 

percig melegítjük, hogy a cukor elolvadjon, majd 
visszahűtjük.  Az epret megmossuk, leszedjük 
a zöld szárát, és egy aprítógépben a cukros-

citromos vízzel és a bazsalikommal együtt összeturmixoljuk.  Ha kész, felöntjük a maradék vízzel, és jéggel megpakolt poharakba töltjük.

Hozzávalók: fél kg cukor, 1 l víz, 

20-25 mentalevél, 2 citrom leve, 3 ág 

levendula

Elkészítés: A cukorból és a vízből szirupot 

főzünk. Amikor langyosra hűlt, hozzáadjuk a 

menta-, a citromfűleveleket és a levendulát. 

Hagyjuk kihűlni, majd hűtőben érleljük 1 napig. 

A mentát és citromfüvet leszűrjük róla, a 

levendula maradhat az üvegben további 

aromatizálás céljából. A citromok 

levét belefacsarjuk. Szódával, 

jégkockával kínáljuk.

Hozzávalók: 3 narancs, 3 citrom, 9 ek. 

cukorszirup, 1 liter víz

Elkészítés: Facsarjunk ki egy narancsot és 

egy citromot, majd adjunk hozzá 9 evőkanál 

cukorszirupot. (Ha nem találjuk elég édesnek, 

növeljük a mennyiséget.) Öntsük fel 1 liter ásvány- 

vagy csapvízzel. Vágjuk fel kockára a másik 

négy gyümölcsöt, és dobáljuk a kancsóba, 

majd hűtsük le a limonádét. Ha szeretjük, 

dobhatunk bele mentaleveleket és 

koktélcseresznyét is, csak még 

jobb lesz tőle.

LIMONÁDÉ

HŰTSÜK LE A MINDENNAPOKAT!
A nyári forróságban nincs is jobb, mint nagyokat szürcsölni egy hűsítő italból, mely leg-
alább annyira része a nyári mindennapoknak, mint a grillezés vagy éppen a fagyi. Az 
italokat érdemes házilag elkészíteni, mert így még finomabbak, és még természeteseb-
bek lesznek. Hoztunk is 4 szuper egyszerű és gyors receptet, amivel bebiztosíthatjuk 
magunkat a hőségre.

Hozzávalók: 4 l víz, 15-20 bodzavirág, 8 db citrom leve + 2 db citrom negyedelve (héjastul), 5-6 db lime negyedelve (szintén héjastul), 25-30 dkg cukor, 6-8 ek. méz, szénsavas ásványvízElkészítés: Alaposan mossuk meg a hozzávalókat, majd 
tegyünk mindent egy nagy edénybe. A felnegyedelt 
lime levét is facsarjuk bele, és tegyük a szeleteket is 
a hozzávalókhoz. Ezután kavargatás közben oldjuk 
föl a mézet és a cukrot. Ha ezzel megvagyunk, tegyük a szirupot négy-öt napra hűtőbe, hogy jól összeérjenek az ízek. A kész szörpöt szűrjük le, és szénsavas ásványvízzel hígítva kínáljuk. Frissítő üdítőital egy meleg napon.

Természetesen, ha úton van, de hűsítő és szemet 
kápráztató koktélokra és limonádékra vágyik a Me-
zey Művész Kávézó kínálatában ezeket is megtalálja.

BAZSALIKOMOS-EPRES LIMONÁDÉ

MENTÁS-LEVENDULÁS 
LIMONÁDÉ

BODZÁS-LIME-OS 
LIMONÁDÉ

CITROMOS-NARANCSOS 

LIMONÁDÉ
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SPORT
Az elmúlt hetekben 3 felkészülési mérkőzést is játszott a 
KBSC NB II-es labdarúgó-csapata. A kék-sárgák mérlege 1 
győzelem és 2 vereség, de az együttes a vezetőedző szerint 
javuló formát mutat. Közben az is eldőlt, hogy a bajnokságot 
Békéscsabán július 30-án vasárnap kezdi a Kazincbarcika. 

Vitelki Zoltán vezetésével a 
tréningek mellett 3 csapattal 
is megmérkőzött a felkészü-
lés során a Kazincbarcika. A 
barcikaiak első mérkőzésü-
kön 5-0-ra kikaptak a Bé-
késcsabától, ám ekkor még 
látszott az összeszokottság 
hiánya a kék-sárgákon. 
A edzőmérkőzések sorát 
Vitelki Zoltán csapata ezu-
tán az NB III-ban legutóbb 6. 
helyen végzett Putnok ellen 
folytatta. A második felké-
szülési találkozón megsze-
rezte első győzelmét a Ka-
zincbarcika. A kék-sárgáktól 
Kemény háromszor, Boros 
kétszer és Kanalos egyszer 
volt eredményes. A 6-2-es 
sikert követően a KBSC veze-
tőedzője a gólszerzők mellett 
több jó egyéni teljesítményt is 
látott a mérkőzésen.

A legutóbbi tesztmeccsén 
NB I-es csapat, az élvonalba 
most feljutott Balmazújváros 
volt a rivális. A hajdúságiak 
az elmúlt NB II-es szezon-
ban a Puskás 
Akadémia mö-
gött végeztek 
a második, még 
feljutást érő 
helyen. A Bal-
mazújváros el-
leni találkozón 
bátor, harcias és 
lelkes játékot kért labdarú-
góitól a kék-sárgák trénere. 
Vitelki Zoltán utasításait az 
első félidőben nagyszerűen 
alkalmazták a játékosok, hi-
szen a 8. percben egy szem-
füles góllal a DVTK-tól igazolt 
Boros Gábor szerzett veze-
tést a barcikaiaknak. Uralta a 
játékot és többet birtokolta a 

labdát a borsodi alakulat. Az 
első félidőben egyértelmű-
en ellenfele fölé kerekedett a 
vendégegyüttes. 
A második játékrészt is jól 
kezdték a kazincbarcikaiak, 
igaz ekkor már a Balmazúj-
város is felvette a ritmust, 
kapufáig is eljutott, ám a 
gólszerzés csak az első ne-
gyedóra végén sikerült. Zsi-

ga Ervin egyenlített, majd 15 
perccel később a friss igazo-
lás Nemanja Andrics a győz-
tes találatot is megszerezte. 
A Kazincbarcika vezetőedző-
je elégedett volt a csapat 
teljesítményével, hiszen jól 
helytálltak a mérkőzésen, 
és bátran futballoztak. A fi-
úkon látszott az, hogy egyre 

jobban összeszoknak és ez 
pozitív fejlemény, – értékel-
te a látottakat a vezetőedző. 
A felkészülési meccsek sora 
folytatódik, hiszen legköze-
lebb a Nyírbátor majd július 
15-én szombaton a Tiszaúj-
város ellen játszik a KBSC. 
A felkészülési találkozók kö-
zött sorsoltak is a máso-
dosztályban. A Kazincbarci-

ka július 30-án 
idegenben a 
korábban első 
osztályban is 
szerepelt Bé-
késcsaba ellen 
kezdi a szezont, 
majd a Szolnok 
és a Vác két ko-

rábbi szintén NB I-es csapat 
jutott ellenfélül a borsodiak-
nak. A negyedik fordulóban a 
tavalyi Magyar Kupa elődön-
tőse az NB III közép csoport-
jának bajnoka a Budafok vár 
a kék-sárgákra. 
Vitelki Zoltán a sorsolás után 
úgy nyilatkozott, hogy egy 
nagyon erős másodosztá-

lyú bajnokságban kell helyt 
állnia a barcikai csapatnak. 
Igyekeznek kellőképpen fel-
készülni a Békéscsabából, 
hiszen ellenük kezd majd 
az együttes. A tréner arra a 
kérdésre, hogy felkészülési 
mérkőzésen a viharsarki-
aktól elszenvedett vereség 
mit jelent szűk egy hónappal 
a bajnoki rajt előtt úgy vála-
szolt, hogy az edzőmeccsen 
nem az eredmény, hanem a 
játékstílus kialakítása volt a 
cél, ezt kérte a futballistáitól 
is. A Békéscsaba feljutásra 
aspirál, nem lesz tehát köny-
nyű dolga a kék-sárgáknak 
az első találkozón.  Erős a má-
sodosztály, hiszen a Békés 
megyeiek mellett az NB I-ből 
most kiesett MTK, a feljutás-
ról tavaly az utolsó fordulóban 
épphogy lemaradó Kisvárda 
mellett a Zalaegerszeg és 
Nyíregyháta is szövöget el-
sőosztályú álmokat. Minden 
meccs óriási küzdelmet hoz 
majd és fontos, hogy jól raj-
toljon majd a csapat.

KBSC

JÓ ÜTEMBEN HALAD A BAJNOKI FELKÉSZÜLÉS

STRANDRÖPLABDA

Izgalmas szettek a homokban
Hat csapat mérte össze tu-
dását július 1-jén a Kazinc-
barcikai Sportközpontban 
megrendezett strandröp-
labda-bajnokságon. A négy 
leány és női, valamint két 
férfi páros izgalmas mér-
kőzéseken csaptak össze 
egymással. Az első három 

helyezett párost oklevéllel 
és éremmel jutalmazták. A 
női duó különdíjas lett.

Végeredmény:
Leány páros: 1. Törpék 
(Nagy Flóra, Fülöp Csenge), 
2. Nápoji (Imre Eszter, Pin-
tér Dóra), 3. Summer (Juhász 
Viktória, Sándor Gabriella)
Női páros: 1. Hanyatt SE 
(Bede Zsanett, Ködmön Éva)
Férfi páros: 1. Másnaposok 
(Dienes Ákos, Szántai Ba-
lázs), 2. Mirelit pizza (Dobos 
Tamás, Juhász Dominik)

Az elmúlt idényben bajnoki bronzérmet szerzett kazincbar-
cikai férfi röplabdázók a Közép-Európa Ligában is szerepel-
nek. A kék-sárgák 3 új igazolással erősítettek.

A következő szezonban a 
hazai bajnokság és kupa 
mellett nemzetközi szin-
ten a Közép-Európa Ligá-
ban (MEVZA) is szerepel a 
Vegyész RC férfi röplabda-
csapata. Daniel Oravec ta-
nítványai szlovák, horvát, 
osztrák és szlovén riváli-
sokkal játszanak majd a so-
rozatban. Az új idény szep-
tember végén kezdődik a 
borsodiak számára, amikor 
idegenben a szlovák My-
jawa és a szlovén ACH Vol-
ley Ljubljana lesz a rivális. A 
tervek szerint 11 csapatot 
felvonultató liga csapatai 

közül november 24 és 26 kö-
zött Kazincbarcikán fogadja 
majd a Vegyész a szlovén OK 
Triglav Kranjt és az osztrák 
Union Raiffeisen Waldviertelt. 
A szezonban összesen 5 tor-
nára kerül sor, az említettek 
mellett egy horvát, egy újabb 
szlovák és egy osztrák 4 csa-
patos megmérettetésen vesz 
részt a kék-sárga legénység. 
A négyes döntőre március 
elején kerül sor. 
A VRCK leigazolta a Duna-
ferrtől a 22 esztendős liberó 
poszton bevethető Gebhardt 
Áront, akit nagyon tehetséges 
játékosnak tartanak posztján. 

A barcikai csapathoz igazolt a 
már említett játékos testvé-
re, a négyszeres válogatott 
Gebhardt Norbert is, aki szin-
tén a dunaújvárosi csapatban 
játszott és nyitásfogadó-ütő 
poszton számíthat rá a veze-
tőedző.  Tehetségét mi sem 
bizonyítja, hogy 2013-ban az 
év utánpótláskorú játékosá-
nak is megválasztották. Az új 
játékosok mellett egy régi-új 
röplabdázó is ott lesz a VRC 
keretében, hiszen Blázsovics 
Péter a 2014/2015-ös idény-
ben már játszott Kazincbar-
cikán. 
A klubvezetés folyamatosan 
dolgozik azon, hogy a tava-
lyi szezonban eredményesen 
röplabdázó játékosait meg-
tartsa, illetve újakat igazoljon. 

VRCK

Új játékosokkal indulnak a MEVZA sorozatban
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VÁLTSA KEDVEZMÉNYRE  
A FESZTIVÁLBÉRLETÉT!

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

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

After party – LIGHTS OFF SHOW a Vadna Parkban

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

BÉRLETÁR: 9900 Ft

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

TOVÁBBI KEDVEZMÉNYEK VEHETŐK IGÉNYBE:

• Ambrózia Étterem és Panzió: Egyet fizet, kettőt kap 
akció a Summer Fresh Kolor koktélból

• Baró Bőr: 10% kedvezmény a vásárlás végösszegéből
• Hotel BorsodChem: 10% kedvezmény az éttermi és 

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

végösszegéből
• Norbi Update Kazincbarcika: 10% kedvezmény a vásárlás 

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

virágokból

JEGY- ÉS BÉRLETÉRTÉKESÍTÉSI PONTOK

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

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

LAKOSSÁGI FELHÍVÁS!
A ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft. 
értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy szolgáltatási 
területén LIMLOMTALANÍTÁST VÉGEZ.
A lomtalanítás díjmentes.
A lomtalanítás alkalmával minden, a szeméttárolók környékére kihelyezett nagyobb 
terjedelmű hulladék (pl.: bútor, edények, egyéb feleslegessé vált eszközök, tárgyak) 
elszállításra kerül. A nagy méretű lomokat (pl.: ágy, szekrény, ülőgarnitúra) szétszedett 
állapotban kell kihelyezni úgy, hogy az kézi erővel könnyen mozgatható legyen.
Kérjük, hogy az ilyen jellegű lomokat az ütemezés szerinti napokon legkésőbb reggel 6 
óráig a közterületre kihelyezni szíveskedjenek!

A lomtalanítás keretében nem szállítja el a szolgáltató: a mezőgazdasági és egyéb szerves 
hulladékot (pl.: trágya, élelmiszer-hulladék, állati eredetű hulladék), a veszélyes és 
mérgező anyagokat (akkumulátor, pala, festék, lakk, ragasztó, növényvédőszer és azok 
tárolóedényei stb.), valamint a föld, építési és bontási hulladékot, illetve a többlet háztartási 
hulladékot.

Lomtalanítás pontos helye és ideje:
Sajóivánka

Vadna
2017. július 17. (hétfő)
2017. július 17. (hétfő)

Bővebb információkért keressék 
ügyfélszolgálatunkat vagy 
ügyfélpontunkat az alábbi 

elérhetőségek bármelyikén:

Kazincbarcikai Ügyfélszolgálat
Cím: 3700 Kazincbarcika, Munkácsy tér 1., 

Tel.: 06-48/799-300, 
E-mail: ugyfelszolg@zoldvolgy.hu 

Ózdi Ügyfélpont
Cím: 3600 Ózd, Zrínyi út 5/a., 

Tel.: 06-48/799-300, 
E-mail: ugyfelszolg.ozd@zoldvolgy.hu 

A lehetséges változások miatt kérjük, kövessék weboldalunkat!
 www.zoldvolgy.hu 

Köszönjük együttműködésüket!

FIATALOK GARZONHÁZA
Kazincbarcika Város Önkormányzatának megbízása 
alapján a Barcika Szolg Vagyonkezelő és Szolgáltató 
Kft. jelen pályázat kiírásával bérbeadásra meghirdeti a Bercsényi út 
14. sz. alatti fiatalok garzonházában lévő 2 db önkormányzati tulajdonú 
bérlakást, az alábbiak szerint:

Cím Alapterület 
(m2)

Szoba- 
szám

Komfort-
fokozat

Lakbér és külön 
szolgáltatási díj 
összesen (Ft/hó)

Előtakarékosság 
mértéke (Ft/hó)

Bercsényi út 
14. fsz. 2.

38 1
össz- 

komfortos
12 184 28 000

Bercsényi út 
14. 2/5.

38 1
össz- 

komfortos
12 184 28 000

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

A pályázatot 2017. július 28. (péntek) 12.00-ig lehet benyújtani.

Ügyintéző: Szuromi Katalin • Telefon: 48/799-235, vagy 30/315-1610

GYEREKEK FIGYELEM! 
Itt a nyár, ne unatkozzatok otthon!

Július 18-án, kedden 14.00 órától

GYERMEK JÓGAFOGLALKOZÁSRA  
várunk benneteket!

Helyszín: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai  
Szakszolgálat Kazincbarcikai Tagintézményénnek  

tornaterme (Építők útja 13-15. földszint)
a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai

KEDVES SZÜLŐK ÉS GYERMEKEK!
Augusztus 31-éig a gyógyúszás  

összevont csoportokban folytatódik  
hétfőn, kedden, szerdán és csütörtökön  

a következő időpontokban:

kezdő csoport 16.00-16.45
középhaladó csoport 17.00-17.45
haladó csoport 18.00-18.45

A csoportbeosztásokkal kapcsolatban mindenki  
a saját gyógyúszás-oktatójánál érdeklődhet.

kazincbarcikai



HIRDETÉS

12 2017. JÚLIUS 14.

Cím: Kazincbarcika, 
Táncsics Mihály út 11.

www.mazsoko.hu

Alu- és horganyzott csatornák

Lambériák, fűrészáruk, OSB, 

nádszövet, drótfonat, kerítés-

oszlop, palák, gipszkarton, 

profilok, csavarok.

CSEMPE AZONNAL AZONNAL

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

Creaton, Terrán, Tondach 
cserepek.

ÓRIÁSI VÁLASZTÉKBAN

SZÁLLÍTÁST ÉS DARUZÁST 
IS VÁLLALUNK!

3700 Kazincbarcika, Rákóczi tér 9. 
Tel./fax : (+36)(48) 311 583

E-mail: kazincbarcika@tourinform.hu
Nyitva: hétfő – péntek 09.00–18.00

szombat 09.00–14.00

Egyéb szolgáltatások:
Magyar Turizmus 
Kártya vásárlás

Hungary Card Basic
Hungary Card Plus

Ticketportal 
jegyértékesítés

Alapfelszereltségben már 
KLÍMA, 7 LÉGZSÁK, ABS, ESP ... 

$ 
SUZUKI 

CO,-kibocsátás 

SZABD SUZUKI 
01arkakereskedés 

Értékesítés: (48) 510-060 
Kazincbarcika, Tardonai u. 59. 

Nyitvatartás: H-P: 08-17-ig; Szo: 08-13-ig 
www.szabosuzuki.hu 

Nyitvatartás: 
hétfő–péntek 
6.00–17.00, 

szombat 
6.00–12.00

   Hell :

Borsodi friss zéró 0,5 l:

Topjoy 1,75 l:

Garden 100 %-os 
gyümölcslé 0,5 l:

Color hajfesték 
60 ml + 40 ml:

40 Ft

90 Ft

105 Ft

100 Ft

240 Ft

390 Ft

1428 Ft/kg

3600 Ft/kg

318 Ft/l

66 Ft/l

1333 Ft/kg

520 Ft/l

Anyáknapi desszertek nagy választékban!

Anyák napi desszertek 
nagy  választékban!

Cím: Kazincbarcika, 
Táncsics Mihály út 11.

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

   
Domestos 750 ml: 

Adrien öblítő 1 l több illat:   

Pepsi dobozos-Miranda-
Moutan Dew 330 ml: 

Milka táblás több íz 90-100 g:

Boci táblás több íz 90-100 g:

Vipa chips 40 g:

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

   

Földimogyorós drazsé 1 kg
Kakaóban-cukorban: 

Földimogyorós drazsé 500 g
Szezámmagban:

Napraforgó drazsé 1 kg
Kakaóban-cukorban:

Borsodi friss zero 0,5 l 3 íz:

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

Surf mosógél 2,8 l color-white:

Balaton szelet kókuszos 28 g:

Knoppers epres! 25 g: 

Dr. Pepper cola dobozos! 330 ml:

Limonádé több íz 1,5 l:

Cafetero 3:1 180 g:

Domestos 750 ml:

Boci Nasi táblás 180 g
mazsolás-mogyorós:   

Borsodi Zéró 0,5 l 4 íz: 

Perottíno kávékrémpor 200 g:

Mokate XXL 3in1 24 db 384 g:

Vishu levesek több íz 60 g:

Unitox légyírtó 400 ml:

XIXO dobozos üdítő 4 íz 250 ml:

40 Ft 1428 Ft/kg

Balaton szelet kókuszos : 40,-
28g 1428,-/kg
Knoppers epres! : 90,-/db
25g 3600,-/kg
Dr. Pepper cola dobozos! :105,-
330ml 318,-/l
Limonádé több ìz :100,-
1,5l  66,-/l
Cafetero 3:1 :240,-
180g 1333,-/kg
Domestos :390,-
750ml 520,-/l
A rakodóit is tedd már bele jó! Köszi!!!

PÁLYAKEZDŐ FÉRFIT FELVESZÜNK 
RAKODÓI MUNKAKÖRBE. 

Jelentkezni önéletrajzzal személyesen 
a Táncsics út 11. szám alatt. 
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