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BERENTE

ÉLHETŐ TELEPÜLÉST ÉPÍTENI
Berente csaknem két évti-
zed alatt figyelemre méltó 
fejlődésen ment keresztül. 
Az új infrastrukturális és 
szociális rendszer kialakí-
tásával teljes átalakuláson 
esett át a település. A meg-
újult intézményi hálózattal 
rendelkező község rende-
zett, ápolt képet mutat.  Az 
elkötelezett vezetés és az 
itt élők legfőbb célja egy 
még élhetőbb település ki-
alakítása. Ennek egyik leg-
fontosabb előfeltétele az 
önfenntartás felé vezető 
út. Az önkormányzati tö-
rekvés eredményeképpen 
a közmunkaprogramban új 
erőre kapott a mezőgazda-
ság fejlesztése, mely legin-
kább az állattenyésztésre 
fókuszál. Az eddigi sok faj-
tával szemben az idén kez-
dődött projekt részeként 
a szarvasmarha tenyész-
tés lesz a fő irányvonal, eh-

hez rendelkezésre állnak a 
szükséges földterületek, 
melyeket kaszálónak, ta-
karmányültetvénynek fog-
nak használni. A pályázat 
teremtette lehetőségeken 
belül fürtös paradicsomot 
és hagymát termesztenek. 
A megtermelt alapanyago-
kat a Szent Borbála Idősek 
Otthonában dolgozzák fel, 
mely nem csupán az itt gon-
dozott idős emberek, ha-
nem az óvoda, az iskola és a 
településen élők közétkez-
tetését is biztosítja. 

Az új kihívások másik 
alappillére a fiatalok von-
zása, illetve megtartása a 
községben. A falu csekély 
mértékű elvándorlással 
büszkélkedhet, köszönhe-
tően a széles körű támoga-
tási struktúrának. Mindezek 
a fiatalabb korosztályt cé-
lozzák, de az idősebbeknek 

és a családoknak is szólnak. 
Munkahely szempontjából 
a Szent Borbála Idősek Ott-
hona és a Berente Nonprofit 
Kft. jelenti a húzóerőt. 

A közelmúltban a jelentős 
átalakításon átesett kastély 
épületében kialakított szín-
vonalas könyvtár és teleház 
igényes környezetet bizto-
sít a látogatóknak.
Az idősek otthonában két 
új szobát alakítottak ki, egy 
új beruházás keretén be-
lül pedig a jövőben parko-
ló épül a Bajcsy-Zsilinszky 
utcában.
A volt bányaépület felújí-
tására is sor került, ahol 
minden igényt kielégítő 
körülmények között dol-
gozhatnak a közcélú mun-
kaprogramban szereplő 
emberek és a műszaki mun-
katársak is. A pillanatnyilag 
futó pályázatokon kívül egy 

projekt eredménye kérdé-
ses, ez pedig a település 
képét meghatározó épüle-
tek energetikai felújítását 
irányozza elő. Ebben ben-
ne van az általános iskola, 
az orvosi rendelő, a műve-
lődési ház, a polgármesteri 
hivatal, illetve a Szent Bor-
bála Idősek Otthona. 
- Úgy gondolom, Beren-
te egy változás előtti úton 
jár, mégpedig olyan válto-

zás előtt, ami pozitív ha-
tással lesz a környezetére. 
Ez érvényes a gazdasági 
helyzetre, a kultúrára és a 
szociális hálóra. Ez az átala-
kulás már elkezdődött, az 
igaz, hogy még nagyon az 
elején tartunk, de a falu és 
a lakosság érdekeit szem 
előtt tartva munkálkodunk. 
- foglalta össze gondolatait 
Roza László István polgár-
mester.

NÉPDALKÖRÖK TALÁLKOZÓJA

VÍGSÁGOK NAPJA TARDONÁN
Egy kellemes nyári délután 
velejárója lehet a muzsika-
szó, pláne, ha jókedvű baráti 
társaság körében vigadunk. 
Ennek apropóján rendezték 
meg Sajókazán második al-
kalommal a Népdalkörök Ta-
lálkozóját, július 14-én. A há-
zigazdákat a Kazai Nótakör 
képviselte. Meghívott ven-
dégeik Berentéről a Rozma-
ring Dalkör, Nagybarcáról a 
Borostyán Kórus, a vadnai 
Őszirózsák Népdalkör, a Mú-
csonyi Népdalkör, valamint 

Sajószentpéterről a Sajó-
gyöngye Népdalkör voltak. 
A vendéglátók nevében 
a megjelenteket köszön-
tő Izsó Pál szavait idézve a 
muzsikára szükség van, hi-
szen életünk minden szaka-
szán átsegít, erőt ad, legyen 
az jó, vagy rossz időszak. A 
fellépők nagyanyáink, nagy-
apáink sírós – mulatós nótáit, 
dalkincseink népies műdalait 
adták elő nagy átéléssel.  A 
műsorban a népdalok szinte 
minden ágát megszólaltat-

ták az előadók. Fantasztikus 
hangulatot varázsolt, mikor a 
program zárásaként az ódon 
Radvánszky-kastély tera-
szán a résztvevő mintegy 
száz énekes ajkáról együt-
tesen szólt a „Kis kút, kere-
keskút” kezdetű nóta, illetve 
Seress Rezső elévülhetet-
len örökzöldje, a „Szeressük 
egymást gyerekek!”. Az em-
léklapok és az ajándéktár-
gyak átadása után mindenki 
jó étvággyal fogyasztotta el 
az ízletes estebédet.

Megújul a Deák tér
Idén megkezdődhet a Deák tér átalakítása - hangzott el 
azon a lakossági fórumon, amelyet július 19-én tartott 
Kazincbarcika Város Önkormányzata a Dózsa György Tag-
iskolában. Az eseményen Szitka Péter polgármester is-
mertette a Deák Ferenc tér modernizálásának részleteit, 
majd a városrészen élők véleményére volt kíváncsi. A lakók 
támogatták a pingpong- és sakkasztalok, valamint egy 
homokozó létesítését, de egyetértettek a zöldfelületek, 
a pergola, valamint a már meglévő fák körüli padok kiala-
kításával is. Dr. Perjési Zsolt önkormányzati képviselő a 
Kolorhét érdeklődésére elmondta: a teljes újkazinci város-
részen négy tér újul meg a jövőben, amelynek költségeit 
Kazincbarcika Város Önkormányzata állja.

Szavazzon, 
hogy Kazincbarcika legyen 
a „Legvirágosabb Úti Cél”!

Kazincbarcika hosszú évek 
óta tavaly érte el a legna-
gyobb sikert az országos 
„Virágos Magyarországért” 
környezetszépítő verseny-
ben. A város a szakmai zsű-
ri döntése alapján a régió - 
Borsod-Abaúj-Zemplén, 
Hajdú-Bihar és Szabolcs 
Szatmár-Bereg megye – 
legszebb települése lett, és 
elnyerte az ezzel járó Arany 
Rózsa Díjat. 

Az 50 000 fő alatti városok 
kategóriájában Kazincbarci-
ka idén is benevezett a kör-
nyezetszépítő versenybe, a 
regionális zsűri július 11-én 
helyszíni szemlén már meg 
is tekintette a települést.
A verseny rendezőinek 
egyik idei újítása, hogy ka-
tegóriánként Facebook-kö-
zönségszavazást szervez. 
A szavazók között kertészeti 
ajándékutalványokat sorsol-

nak ki, a nyertes települések 
kategóriánként elismerő ok-
levelet és emléktárgyat kap-
nak. A közönségszavazás fő-
díja a „Legvirágosabb Úti Cél” 
cím elnyerése.
A voksolási versenyben ter-
mészetesen Kazincbarcika 
fotómontázsa is szerepel, a 
településre napokon belül a 
„Virágos Magyarország” Fa-
cebook-oldalon lehet majd 
szavazni.Üveghulladék-gyűjtés Kazincbarcikán

A ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft. értesíti a 
Tisztelt Lakosságot, hogy az üveghulladék gyűjtésére a 
helyben található hulladékudvarok igénybevételével van 
lehetőség. A Kazincbarcika I. és II. számú Hulladékudvar 
nyitvatartási időben, megnövelt kapacitással fogadja a 
lakossági beszállításokat. 
Kérjük, hogy a hulladék beszállítása előtt tájékozódjon az 
elhelyezhető hulladékokról a ZV Zöld Völgy Közszolgáltató 
Nonprofit Kft. weboldalán vagy a cég ügyfélszolgálatán.

ÖNKORMÁNYZAT

KÖRNYEZETVÉDELEM

Elérhetőségek
Web: www.zoldvolgy.hu  •  Telefon: 06-48/799-300  •  E-mail-cím: ugyfelszolg@zoldvolgy.hu
Ügyfélszolgálat címe: 3700 Kazincbarcika, Munkácsy tér 1.

Kazincbarcika I. számú Hulladékudvar
(a Csónakázó-tó bevezetőútja mellett)
kedd: 08.00–16.00
csütörtök: 08.00–16.00
szombat: 08.00–16.00

Kazincbarcika II. számú Hulladékudvar:
(a Múcsonyi úton, a Kazincbarcika-Alsó 
vasúti megállóhely mellett)
szerda: 08.00–16.00
péntek: 08.00–16.00

Bizonytalanná vált a kazincbarcikai Bud Spencer-szobor sorsa – adta hírül több sajtóor-
gánum is az utóbbi napokban. Tasnádi Szandra pályakezdő szobrászművész egy teljes 
alakos Bud Spencer-szobor elkészültéhez a szobrászi munkáját ajánlotta fel közel egy 
éve. Kazincbarcika városa felkarolta a projektet, amelynek a megvalósítása megfontolt 
döntéseket igényel, hiszen a tervek szerint életnagyságnál valamivel nagyobb, bronzból 
készülő műalkotás talapzattal együtt akár 7,5-8 millió forintba kerülhet, amit – felaján-
lások hiányában – egyelőre teljes egészében a város költségvetéséből kellene fedezni.

A művésznővel az önkor-
mányzat a szobor elké-
szülte előtt egy agyagváz-
lat megtervezésére kötött 
szerződést 200 ezer forint 
értékben, mely összeg ma-
gában foglalta a vázlathoz 
felhasználandó anyago-
kon kívül a műterembér-
lést is. Az alkotó e szerző-
dés égisze alatt januárban 

előzetesen egy viaszvázla-
tot, május végén egy hun-
garocell tömegvázlatot mu-
tatott be, július elején pedig 
magát az agyagvázlatot is 
elkészítette.
A tömegvázlat láttán az a 
szakmai álláspont alakult 
ki, hogy a város, mint leen-
dő megrendelő, a végleges 
szoborverziót szeretné jó-

val dinamikusabbá, szeret-
hetőbbé, a „nagy pofonosz-
tóra” jobban emlékeztető 
zsánerszoborrá formáltat-
ni. Az agyagvázlat láttán ez 
az álláspont tovább erősö-
dött.
A művésznővel a lehetsé-
ges változtatásokról meg-
indultak a tárgyalások, 
aki a múlt hét elején jelez-

te: nyitott egy új szobor-
koncepció kidolgozására, 
amely már mozdulatában 

és méretében is megfelel-
het a megrendelői elvárá-
soknak.

Emberközelibb lépték, dinamikusabb szobor
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Több mint húsz éve szer-
vez tábort Fónagyságon a 
Gyermekek Háza-Kézmű-
vesház, ami idén július 17-
től július 22-éig tartott. A 
bentlakásos táborozás óri-
ási népszerűségnek örvend 
a gyermekek körében, hi-
szen már több hónappal 
ezelőtt elfogytak a szabad 
férőhelyek. A Bagoly-Vár 
Erdészeti Erdei Iskolában 

nemcsak kézművesked-
tek a fiatalok, hanem nap-
pali és éjszakai túrákkal, 
vetélkedőkkel, mozizással 
és diszkóval is színesítet-
ték a szervezők a csaknem 
negyven diák programját. 
„A gyermekek minden év-
ben nagyon jól érzik ma-
gukat az erdei táborban, 
hasznosan töltik a szünidőt, 
rengeteg élménnyel gaz-

dagodnak és sok új bará-
tot is szereznek. A legnép-
szerűbb programok főként 
az izgalmas kirándulások, 
imádják a gyerekek az éj-
szakai túrákat. A gyönyörű 
erdei környezetben csoda-
szép időnk volt egész hé-
ten.” – mondta Ursutzné 
Blága Krisztina, a Gyerme-
kek Háza – Kézművesház 
vezetője.

TÁBOROZÁS

HA NYÁR, AKKOR IRÁNY FÓNAGYSÁG

BALESETMEGELŐZÉS

KERÉKPÁRRAL IS  
KÖZLEKEDJÜNK OKOSAN!
Már javában tart a vakáció, rengetegen pattannak nyeregbe, és indulnak 
útnak kerékpárral nemcsak a lakóhelyükön belül, hanem akár hosszabb 
távra is. Akár egyedül, akár családdal vagy baráti társasággal készülnek 
biciklizni, felkészülten tegyék ezt! Mindenkinek tudnia kell, hogy a ke-
rékpárosokra is vonatkoznak a KRESZ-szabályok. Dr. Márton György r. 
százados, mb. közlekedésrendészeti osztályvezető segítségével cikk-
sorozatunkból megtudhatják a legfontosabb tudnivalókat, hogy bizton-
sággal bringázhassanak. 

A kerékpár a KRESZ értelmében jármű, tehát a vezetéséhez ugyanazok a 
feltételek szükségesek, mint más jármű esetében. 

- Járművezetésre alkalmas állapotban kell lenni (ittasan kerékpározni 
nem szabad).

- Ismerni kell a KRESZ-szabályokat. 
Kerékpáron egy 18. életévét betöltött felnőtt legfeljebb egy,  
10 évesnél fiatalabb gyermeket szállíthat a megfelelő gyermekülésben. 
Egyébként utast szállítani tilos. A csomagtartón utast szállítani 
nemcsak tilos, hanem veszélyes is, mert meghosszabbodik a fékút, 
továbbá az utas lába beakadhat a kerékpár küllői közé, ezzel  
balesetet okozva.  
Kerékpárral legfeljebb 40 km/h sebességgel szabad közlekedni. 

KRESZ által előírt kötelező kerékpártartozékok:
- Fehér vagy kadmiumsárga színű első lámpa
- Vörös színű hátsó lámpa
- Fehér, nem háromszög alakú fényvisszaverő prizma (előre)  
- Könnyen kezelhető megbízható kormányberendezés
- Csengő
- Két, egymástól függetlenül működtethető fék
- Egy, vagy két piros színű, szimmetrikusan elhelyezett, nem háromszög 

alakú fényvisszaverő prizma (hátra) 
- Két borostyánsárga színű, mindkét oldal felé hatásos küllőprizma és/

vagy reflexcsíkos gumiköpeny legalább az első keréken

Az úttesten, az útpadkán és a jár-
dán (ha nem tilos) csak egy vonalban 
szabad kerékpározni. A kerékpársá-
von, a kerékpár- és gyalog-kerék-
párúton egymás mellett is szabad 
kerékpározni. 
Járdán alapvetően tilos kerékpározni! 
Kivétel ez alól a 12. életévnél fiata-
labb gyerek, mivel ő a főútvonalon 
nem kerékpározhat. A párhuzamos 

járdán haladhat, legfeljebb 10 km/h 
sebességgel. 
A KRESZ jó okkal tiltja a járdán való 
kerékpározást. A gyalogosok moz-
gása (főleg a gyerekeké és az idő-
seké) gyakran kiszámíthatatlan, így 
veszélyhelyzetek sokasága adódik. 
Csak akkor biciklizzenek a járdán, 
ha az biztonságosabb. Ha a járdán 
megy, akkor lassan!

Jeles esemény tanúja volt 
az ódon Zilahi Református 
Wesselényi Kollégium 2017 
júniusában. Kettős ünne-
pet ültek a neves erdélyi 
iskola növendékei, tanárai 
és vendégei. A múlt eleve-
nedett meg a patinás falak 
között, a közös emléke-
zés az intézmény egyko-
ri kiváló diákjára, Lini Ist-
vánra, kinek pályaművét 
a reformáció 500. évfor-
dulója alkalmából mutat-
ták be. Több szempontból 
is roppant értékes a mun-
ka, hiszen visszatükrö-
ződik benne Lini István 
az EMBER, - személyisé-
ge, identitástudata, atti-
tűdjei sokaságával. Életé-
re nagy hatást gyakorolt a 
zilahi kollégium szellemi-
sége, későbbi pályafutá-
sa során mindig visszatért 
az ott megismert gyakor-
lathoz. Amikor 1982-ben 
az MTA Történettudomá-
nyi Intézete kiírta a közok-
tatási-és közművelődési 
pályázatát, kapva kapott 
a lehetőségen, és megír-
ta pályamunkáját Zilah és a 
zilahi kollégium történeté-
ből Ady Endre iskolája, a Zi-
lahi Református Kollégium 
címmel. A mű olyan jól si-
került, hogy bronzplaket-
tel jutalmazták, de politikai 
okokból a megjelenés vá-
ratott magára. Már a 2000-
es évek elején jártunk, mi-
kor a szerző kisebbik fia, 
Lini Gábor gondolt egy na-

gyot, kiadatja édesapja 
írását. Hosszas hercehur-
ca után kapcsolatba került 
Bara Erzsébettel, a kollé-
gium vallástanárával. Szá-
mos egyeztetést követő-
en lázas munka kezdődött, 
mely hat év múlva hozta 
meg gyümölcsét. Megszü-
letett a komplett életpá-
lyáját bemutató könyv. Lini 
István élete és pályaműve 
- Ady Endre iskolája, a Zi-
lahi Református Kollégium 
című könyvében a tanárnő 
szakértő módon szerkesz-
tette egybe a Lini István 
életútját felölelő temérdek 
forrásanyagot az eredeti 
tanulmánnyal. A kötet be-
pillantást enged a mindenki 
által tisztelt tanár-igazga-
tó életének mozzanataiba, 
kisgyermekkorától szere-
tett iskoláján át, a megpró-
báltatást jelentő háborús 
időszakon keresztül a Ma-
gyarországon töltött éve-
kig. Kirajzolódik egyénisé-
ge, a vallás tiszteletéből, 
az önzetlenségből faka-
dó segíteni akarás, a belső 
értékrend prioritását val-
ló humánum tettrekész-
sége. Láthatóvá válik lelki 
nagysága, mely felülkere-
kedett a hatalom akaratán 
és önnön gyászán, s hatal-
mas energiát mozgósítva 
megalapította előbb a hat-
vani, majd a kazincbarci-
kai vegyipari technikumot. 
Igazgatóként mindkét isko-
lában, a zilahi kollégiumból 

átültetett mintát alkalmaz-
va, mottója a szeretetteljes 
nevelés volt, külön figyel-
ve arra, hogy a tehetséges 
fiatalokat visszavonzza a 
tantestületbe.  Még ifjúként 
tudatosult benne, hogy útja 
mennyire összeforr Ady 
Endre sorsával. A nagy köl-
tő mindvégig példaképe és 
„hitvallása” maradt olyany-
nyira, hogy némelykor még 
öltözködésében is Ady stí-
lusát követte. Lini István 
1974 végéig szentelte éle-
tét az oktatásnak. 
Fiatalabb gyermeke, Gábor, 
így vall róla: „Nagyszerű, 
de kemény ember volt apa, 
akinek a munka jelentette 
az életet. Örök szerelme, 
édesanyám 1956-ban ha-
gyott árván a bátyámmal. 
Utolsó kívánságát teljesí-
tette édesapám azzal, hogy 
Kató nagynénémet áthozta 
Nagyváradról. Mami elvált 
a férjétől, csakhogy minket 
mérhetetlen odaadással 
nevelhessen fel. Kazincbar-
cikán kezdtük meg közös 
családi életünket. Szigorú-
sága ellenére fantasztikus 
kapcsolatom volt apám-
mal, szinte mindent meg-
csinálhattam vele, persze a 
tisztelet határain belül. Ez a 
szoros kapcsolat élete vé-
géig megmaradt köztünk.”
Lini István 1988. január 
4-én hunyt el Kazincbar-
cikán. Emlékét fiai, István 
és Gábor ápolják, nevét tér 
őrzi a városban.

Lini Gábor 1952-ben született Lini István második 
gyermekeként. Az általános iskolát, valamint a tech-
nikum első két osztályát Kazincbarcikán végezte, 
majd bekerülve a Bakony Vegyész NB I-es kosár-
labda-csapatába, a harmadikat Veszprémben. Egy 
év múltán került vissza Barcikára, ahol végül érett-
ségizett. Több évet töltött el a vegyész szakmá-
ban. 1986-tól Németországban él. Két lánygyermek 
büszke édesapja, Zsuzsa lánya 17 éve légiutaskísérő, 
Gabriella egy számítástechnikai cég alkalmazottja.

LINI ISTVÁN ÉLETE ÉS PÁLYAMŰVE
 A MUNKA JELENTETTE AZ ÉLETÉT

Lini István és felesége, a fiúk édesanyja A boldog nagyapa Fiai, Lini Gábor és ifj. Lini István

Katóval

Apa és fia
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5. KOLORFESZTIVÁL ÖSS  ZESÍTETT PROGRAM 2017
Dátum Kezdés Település Helyszín Program Elővétel Helyszín

Augusztus 1. kedd 16.00 Kazincbarcika KolorGaléria KRAJNYÁK CSABA:  
„ÖVEKET BECSATOLNI” CÍMŰ KIÁLLÍTÁS Ingyenes

Augusztus 2-5. Dubicsány FIGNÁR FESZTIVÁL UDVAR Ingyenes

Augusztus 4. 
péntek

14.00

Kazincbarcika

Volt Jókai középiskola udvara OTP JUNIOR GRAFFITI JAM Ingyenes

19.00
Csónakázó-tó

DENIZ LIVE
1 500 Ft 2 000 Ft

21.30 HALOTT PÉNZ

Augusztus 5. 
szombat

08.30

Kazincbarcika

Fő tér KOLORFUTÁS Nevezési díjas

15.00
Völgy park – 

Kolor KölyökSziget

CSILLÁMTETOVÁLÁS, ARANYTETOVÁLÁS,  
LUFIHAJTOGATÓ BOHÓC

Ingyenes16.00 WILLY WONKA: CSOKIPARÁDÉ

17.00 BUBORÉK EGYÜTTES

19.00
Csónakázó-tó

HERCZKU ÁGI ÉS A BANDA 1 500 Ft 2 000 Ft

21.30 CSÍK ZENEKAR Ülő: 4 000 Ft

Augusztus 6. 
vasárnap

10.30

Kazincbarcika

Kazincbarcika-alsói Református 
Egyházközség Temploma IN ÆTERNUM GOSPEL ÉNEKEGYÜTTES

Ingyenes

15.00 Völgy park – 
Kolor KölyökSziget

SAJÓMENTI NÉPMŰVÉSZETI EGYESÜLET 
KÉZMŰVES JÁTSZÓHÁZA

16.00 CSERNYIK PÁL SZENDE LÁB-BÁB MŰSORA

16.00 Sajókaza
Radvánszky-kastély terasza 
(esőhelyszín: Radvánszky-

kastély Fehér terem)
CZEMENDE

17.00

Kazincbarcika

Völgy park – 
Kolor KölyökSziget RUTKAI BORI-KONCERT

18.00

Csónakázó-tó

RIFF-RAFF COMPANY

1 500 Ft 2 000 Ft19.00 PIRAMIS

21.30 P. MOBIL

Augusztus 7. hétfő

15.00

Kazincbarcika

Völgy park – 
Kolor KölyökSziget KÉZMŰVES BÜTYKÖLDE

Ingyenes

15.00 Egressy Béni  
Városi Könyvtár KÖNYVTÁRKÓSTOLGATÓ

16.00 Mezey István  
Művészeti Központ KÖLYÖKMOZI

16.00 Völgy park – 
Kolor KölyökSziget PEONZA-VERSENY

18.00 Sajóivánka Banya-domb  
(esőhelyszín: községháza) MAGYAR VISTA SOCIAL CLUB

18.00 Kazincbarcika Mezey István  
Művészeti Központ

SZENTENDREI VAJDA LAJOS STÚDIÓ  
ÉS BARÁTAI KIÁLLÍTÁSA,  

EF ZÁMBÓ HAPPY DEAD BAND-KONCERT

Augusztus 8. kedd

15.00

Kazincbarcika

Völgy park – 
Kolor KölyökSziget

KÉZMŰVES BÜTYKÖLDE
Ingyenes

15.00 KOLORART VISUAL

18.00 Don Bosco Sportközpont HALÁSZ JUDIT: CSIRIBIRI 1 200 Ft 1 600 Ft

20.00 Berente Kastélykert (esőhelyszín: 
művelődési ház) GROUP ‚N’ SWING Ingyenes

Augusztus 9. 
szerda

15.00

Kazincbarcika

Völgy park – 
Kolor KölyökSziget

KÉZMŰVES BÜTYKÖLDE
Ingyenes

16.00 SPORTVETÉLKEDŐ

19.00 Don Bosco Sportközpont
TURAY IDA SZÍNHÁZ: 

TOPOLCSÁNYI LAURA - 
CSAKAZÉRTIS SZERELEM

2 300 Ft, 
2 900 Ft, 
3 500 Ft

3 500 Ft

Augusztus 10. 
csütörtök

15.00

Kazincbarcika

Völgy park – 
Kolor KölyökSziget

MESÉK, MONDÓKÁK AZ IDŐVÁRRAL

Ingyenes

KÉZMŰVES BÜTYKÖLDE

15.00 Egressy Béni  
Városi Könyvtár KÖNYVTÁRKÓSTOLGATÓ

16.00 Völgy park – 
Kolor KölyökSziget INTERAKTÍV CSALÁDI VETÉLKEDŐ

17.00 Bánhorváti Római katolikus templom STEVE TAYLOR-SZABÓ PÁNSÍPMŰVÉSZ

19.00

Kazincbarcika

Don Bosco Sportközpont MÁTÉ PÉTER EMLÉKZENEKAR
2 300 Ft, 
2 900 Ft, 
3 500 Ft

3 500 Ft

19.00
Csónakázó-tó

MARGE
1 500 Ft 2 000 Ft

21.30 WELLHELLO

Augusztus 10-13. egész 
nap

Aggtelek Baradla-barlang XLIV. AGGTELEK KUPA HEGY- 
ÉS SZIKLAMÁSZÓ FESZTIVÁL Ingyenes

Dátum Kezdés Település Helyszín Program Elővétel Helyszín

Augusztus 11. 
péntek

15.00

Kazincbarcika

Völgy park – 
Kolor KölyökSziget

KÉZMŰVES BÜTYKÖLDE
Ingyenes

16.00 SZEMEREI LÁSZLÓ BŰVÉSZMŰSORA
19.00

Csónakázó-tó
VÖLGYESI GABI-UNIQUE AKUSZTIK

1 500 Ft 2 000 Ft
21.30 MAGNA CUM LAUDE

Augusztus 12. 
szombat

15.00

Kazincbarcika

Völgy park – 
Kolor KölyökSziget BUBORÉKSHOW Ingyenes

19.00
Csónakázó-tó

LOTFI BEGI
1 500 Ft 2 000 Ft

21.30 RÚZSA MAGDI
Augusztus 12-13. Kazincbarcika Irinyi Tornacsarnok KOLORREKORD: 24 ÓRÁS TOLLASLABDA Ingyenes

Augusztus 13. 
vasárnap

14.00
Kazincbarcika

Mezey István Művészeti Központ KOLORPIKNIK: BALÁSSY BETTY ÉS VARGA FERI, 
CZUTORBORSÓK GYERMEKKONCERTJE Ingyenes

17.00 Szent János  
Görögkatolikus Templom HORGAS ESZTER: ÖRÖMZENE 1 000 Ft 1 500 Ft

20.00 Kurityán Kastélykert (esőhelyszín: 
Evangélikus templom) MISKOLC DIXIELAND BAND Ingyenes

19.00
Kazincbarcika Csónakázó-tó

CHILDREN OF DISTANCE
1 500 Ft 2 000 Ft

21.30 MAJKA & CURTIS LIVE

Augusztus 14. 
hétfő

13.00

Kazincbarcika

Mezey István Művészeti Központ TÁNCOS SZAKMAI HÉT NYÍLT NAPJA

Ingyenes
15.00 Völgy park – 

Kolor KölyökSziget KÉZMŰVES BÜTYKÖLDE

16.00 Mezey István Művészeti Központ KÖLYÖKMOZI
19.00 Rudabánya Szabadidőpark TAKÁTS TAMÁS BLUES BAND

Augusztus 14–18. Kazincbarcika Mezey István  
Művészeti Központ

TÁNCOS SZAKMAI HÉT  
A FLASH TÁNCSTÚDIÓVAL (BENCS ZOLTÁN,  

KUGLER ZSOLT, SZUDKI OSAYMA)
Részvételi díjas 

Augusztus 15. kedd

15.00
Kazincbarcika Völgy park – 

Kolor KölyökSziget
KÉZMŰVES BÜTYKÖLDE

Ingyenes15.00 KOLORART VISUAL

18.00 Edelény Borsodi Tájház (esőhelyszín: 
Művelődési Központ) MYRTILL ÉS A SWINGUISTIQUE: EDITH PIAF-EST

19.00 Kazincbarcika Szent Család Templom NYÍREGYHÁZI CANTEMUS KÓRUS  
PRO MUSICA LEÁNYKARA 1 000 Ft 1 500 Ft

Augusztus 16. 
szerda

14.00

Kazincbarcika Völgy park – 
Kolor KölyökSziget

JÁTÉKOS TUDOMÁNY

Ingyenes
15.00 KÉZMŰVES BÜTYKÖLDE
16.00 SPORTVETÉLKEDŐ
18.00 Szuhakálló Kastélykert MISKOLCI ILLÉS EMLÉKZENEKAR

Augusztus 17. 
csütörtök

17.00
Kazincbarcika

Felső-Barcikai  
Református Templom

KODÁLY ZOLTÁN ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 
TANÁRAINAK HANGVERSENYE Ingyenes

18.00 Ambrózia  
Étterem és Panzió KOLOR GRILLVACSORA, VENDÉG: SZABÓ LESLIE Felnőtt: 6 600 Ft 

Gyermek: 4 620 Ft

Augusztus 18. 
péntek

16.00 Dédes-
tapolcsány

Vásártér
EGRI PINCESZÍNHÁZ: PINOKKIÓ

Ingyenes
17.30 EGRI PINCESZÍNHÁZ: PÁRTERÁPIA
19.00

Kazincbarcika Fő tér
CIMBALIBAND-RECYCLE-KONCERT

21.30 BUDAPEST BÁR

Augusztus 19. 
szombat

14.00 Térség KOLORTÚRA KISVONATTAL 500 Ft

16.00

Kazincbarcika

Fő tér BORMUSTRA Ingyenes

17.00 Belváros KOLORTÚRA KISVONATTAL 500 Ft

19.00 Fő tér PÁL ISTVÁN „SZALONNA”

Ingyenes19.00 Sajószentpéter Korona Söröző előtti tér (esőhely-
szín: Kulturális Központ) BRAVO JOHNNY

21.30 Kazincbarcika Fő tér DEMJÉN FERENC

Augusztus 20. 
vasárnap

10.00 Kazincbarcika Fő tér SZABADTÉRI SZENTMISE Ingyenes

14.00 Térség KOLORTÚRA KISVONATTAL 500 Ft

15.30

Kazincbarcika

Egressy Béni Művelődési Központ ÜNNEPI TESTÜLETI ÜLÉS Zártkörű

16.00 Fő tér BORMUSTRA Ingyenes

17.00 Belváros KOLORTÚRA KISVONATTAL 500 Ft

17.00

Fő tér

BUDA FOLK BAND

Ingyenes
19.00 HEINCZ GÁBOR „BIGA”, VERES MÓNIKA „NIKA”, 

ÉLIÁS JR. & ABRAKAZABRA
21.30 KERESZTES ILDIKÓ
23.00 TŰZIJÁTÉK

Augusztus 25. 
péntek

18.00
Sajógalgóc Templom tér

GÜSCH
1 000 Ft

19.00 PÉTER SZABÓ SZILVIA AKUSZTIK
Augusztus 26. 

szombat 21.00 Vadna Vadna Park LIGHTS OFF SHOW 1 500 Ft 2 000 Ft

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.
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Mi sem természetesebb egy fesztiválozónak, hogy a 
programfüzetből kiválasztja a neki legjobban tetsző 
programot vagy koncertet, megvásárolja rá a jegyet, ki-
látogat a helyszínre, az esetek többségében világszínvo-
nalú hang és fénytechnika mellett kellemesen tölti idejét 
az adott fesztiválon, némi enni és innivaló társaságában.

Mindez nagyon jól - egé-
szen egyszerűen - hangzik. 
De… Itt jön a De !
Ahhoz, hogy minden rend-
ben legyen, időben meg-
érkezzenek az előadók, a 
fesztivál infrastruktúrája 
az igényeknek megfeleljen, 
a közönség biztonságo-
san tudjon szórakozni, na-
gyon sok ember előkészí-
tő, szervező és lebonyolító 
munkája szükséges.

Az 5. Kolorfesztivál szer-
vezése már 2016 októbe-
rében elkezdődött, erre 
azért volt szükség, hogy 
a népszerű előadókat, 
együtteseket a fesztivál 
szervezői hamar leköthes-
sék, mert a nyári időpontok 
hamar betelnek. A szerve-
zői gárdának köszönhető-
en a Barcika Art Kft. már 
május elsején részletes 
programot tudott hirdetni. 
Az ország leghosszabb 
fesztiválján összesen több 
mint száz előadó, program 
gondoskodik a térségben 
egyedülálló rendezvényso-
rozat sokszínűségéről.

A fesztivál központi hely-
színe a Csónakázó – tó 
lesz, ami csaknem húsz-
ezer négyzetméteres terü-

letet jelent. Ezen kívül idén 
első alkalommal a Völgy 
park - a Kolor Kölyökszi-
get kapcsán -, valamint a 
már jól megszokott Fő tér 
is szerepet kap a fesztivál 
életében.

A szervezők a tavalyi év-
hez hasonlóan több mint 
egy hét alatt építik fel a 
rendezvény kiszolgálásá-
hoz szükséges infrastruk-
túrát. Kétszáz darab lefóli-
ázott kerítéssel, csaknem 
nyolcszáz méteren keresz-
tül kerítik körbe a Csóna-
kázó – tó melletti koncert-
helyszínt.

Az 5. Kolorfesztivál kö-
zönsége idén is csúcska-
tegóriás, nemzetközi fesz-
tiválokon is bizonyított 
hang-, fény- és színpad-
technika mellett élvezheti a 
koncerteket. 
A nagyszínpad tökéletes 
hangzásáról húszezer watt 
hangteljesítmény gondos-
kodik majd a felejthetetlen 
élményekről. Mindemellé 
közel száz négyzetméter 
színpad, valamint egy tíz-
szer tizenkét méteres szín-
padfedés, negyven intelli-
gens robotlámpa, sokkolók, 
stroboszkópok társulnak.

A fesztivál szervezésé-
ben eddig több mint öt-
venen vettek részt, a 
programok helyszínén 
minimum húsz fő állan-
dó személyzet, valamint 
csaknem ötven 
önkéntes segí-
tő gondoskodik 
a felhőtlen szó-
rakozásról. A 
szervezők óri-
ási hangsúlyt 
fektetnek a biz-
tonsági előírá-
sok betartására, 
így többkörös 
katasztrófavé-
delmi és egyéb 
hatósági bejá-
ráson és egyeztetéseken 
vannak túl. A zavartalan 
lebonyolítást a rendőrka-
pitányság és a rendészet 
munkatársai, a polgárőr-
ség, valamint biztonsági 
személyzet is fogja segí-

teni. A házirend értelmében 
ellenőrzik majd, hogy üve-
get, széket, nagyobb eser-
nyőt, szúró - vágó esz-
közt senki ne vihessen be a 
fesztivál területére.

A Csónakázó – tónál, két 
beléptetőpontot, pénztárat 
alakítanak ki a szervezők. 
Ennek az az érdekessége, 
hogy jegyvásárlásnál, vagy 
pedig az előre megváltott 
jegyek kezelésénél egy 

saját fejlesztésű belépte-
tőszoftver segíti a pénztá-
rosok munkáját, valamint 
gyorsítja a fesztiválozók 
bejutását.

A környéken élők 
igényeit figye-
lembe véve idén 
is két beléptető-
pont kerül kiala-
kításra a hely-
színen, a Mátyás 
király út felőli kis-
hídon és vele át-
ellenben a Jókai 
előtti bevezető 
útról lekanya-
rodva. A Mátyás 
király úti be-

léptetőpont ebben az év-
ben kizárólag beléptetésre 
használható, 22 órától csak 
a másik kapu üzemel majd, 
ezen lehet elhagyni a hely-
színt, kikerülve a szomszé-
dos lakótömböket.

AMIT EDDIG BIZTOSAN NEM TUDOTT!

Kulisszatitkok az 5. Kolorfesztiválról
A nyár a lazulásról és a kikapcsolódásról szól. A család és a 
baráti társaság összeverbuválására kiváló lehetőséget te-
remt a szabadban, az időtöltésnek, illetve kulináris élmény-
nek egyaránt alkalmas grillezés.
Hogyan fogjunk hozzá és mit készítsünk? Íme, néhány ötlet 
egy igazán kellemes programhoz.

Grillsütő: gázpalack vagy fa-
szén?

Első lépésként fontos a kör-
nyezethez illő grillsütő kivá-
lasztása, hiszen a házi gril-
lezés történhet kertben, 
teraszon és balkonon is. Ma 
már mindenféle árfekvésben 
kapható gázgrill, ami gázpa-
lackkal működik és a hasz-
nálata egyszerű. 
Ettől meghittebb hangula-
tot varázsol a faszenes grill, 
melynek egyes típusai jóval 
olcsóbbak az előzőnél. Igaz, 
használatához szükségelte-
tik némi szakértelem. A fa-
szén ugyanis akkor az igazi, 
ha parázslik, így a megfelelő 
sütési hőfok eléréséhez bi-
zony időre van szükség. A 
legjobb, ha felváltva táplál-
juk a tüzet, mert a hőség és 
a füst hamar kitikkasztja az 
embert. Jó tanács, vigyáz-
zunk a kipattanó szikrákkal.

Milyen ételt válasszunk? Ha-
gyományos vagy trendi?

Grillezhetünk húsokat és 
zöldségeket. A húsoknál 

a kicsit zsírosabbak alkal-
masak a grillezésre, mert 
egyébként kiszárad. Ha 
mégis a sovány hús mellett 
döntünk, érdemes szalon-
nával betekerni. A szeletek 
ideális vastagsága kb. 1 cm, 
különben nem sülnek át tö-
kéletesen. Mind a húsok, 
mind a zöldségek puhábbak, 
zaftosabbak lesznek, ha sü-
tés előtt bepácoljuk őket. 
Különféle pácokat készíthe-
tünk olívaolajjal, fűszerke-
verékkel, zöldfűszerrel, fok-
hagymával, mustárral.

Grillezésre a legalkalmasabb 
zöldségek: a gomba, paprika, 
cukkini, padlizsán, burgonya, 
paradicsom, kukorica, vala-
mint a hagymafélék. 

Ideális húspácok: milyen 
húshoz milyen fűszert?

Hal: citromlé és reszelt cit-
romhéj, fokhagyma, petre-
zselyem, chili, rozmaring, ka-
por, kakukkfű. 
Sertéshús: mustár, borecet, 
szójaszósz, méz, bazsalikom, 
zsálya, őrölt bors. 

Bárányhús: hagyma, fok-
hagyma, rozmaring, menta, 
paprika, babérlevél.
Csirkehús: méz és mustár, 
szójaszósz, citrom, fokhagy-
ma, rozmaring, fehér bors, 
koriander. 
Marhahús: fokhagyma, mus-
tár, bors, babérlevél, kömény, 
szerecsendió.

Aki nem szeretne vesződni 
a pácolással és a friss hús 
beszerzésével, előkészíté-
sével, az bármelyik nagy-
áruházban igény szerint 
beszerezhet kész tálakat, 
előkészített húsokat, kol-
bászokat és sajtokat.

Itt a nyár – grillezés minden mennyiségben!
GASZTRO

Elkészítés
A halakat megtisztítjuk, megmossuk, szárazra 
töröljük.
Éles késsel mindkét felüket beirdaljuk (a vágá-
sok úgy 8–10 mm-enként legyenek egymás-
tól, 5 mm mélyen).
Olívaolajjal megkenjük a pisztrángokat, meg-
hintjük durva szemű tengeri sóval és frissen 
őrölt fekete borssal.
Belsejükbe petrezselymet és citromkarikákat 
dugunk.
Parázsló faszén felett megsütjük, oldalanként kb. 
6-8 perc alatt.

GRILLEZETT PISZTRÁNG

Könnyed, nyári ízelítőként nézzük egy fenséges halat:

Hozzávalók (2 adag)
• 40 dkg pisztráng
• 1 csokor petrezselyem
• 1 db citrom
• 2 ek olívaolaj
• só ízlés szerint
• fekete bors ízlés szerint 

(frissen őrölt)

SZERVEZŐ: EURÓPAI BORLOVAGREND MAGYARORSZÁGI KONZULÁTUSÁNAK BORSODI RÉGIÓJA

IX. Barcikai Bormustra
KAZINCBARCIKA, FŐ TÉR  •  2017. 08. 18-19-20.

BORÁSZOK:
BOCK BORÁSZAT VILLÁNY

POLGÁR PINCÉSZET VILLÁNY

PETRÉNY PINCÉSZET EGER

GÁL LAJOS PINCÉSZETE EGER

ÁRVAY CSALÁDI PINCÉSZET TOKAJ-HEGYALJA

CSUBÁK TESTVÉREK PINCÉSZETE TOKAJ-HEGYALJA

SZŐKE MÁTYÁS PINCÉSZETE  MÁTRAALJA

SÁNDOR ZSOLT PINCÉSZETE BÜKKALJA

SAJTOS:
BÜKKI SAJT MANUFAKTÚRA 
(SÁNDOR TAMÁS)

PÁLINKÁS:
PRÍMA PÁLINKAHÁZ 
(KAZINCBARCIKA)
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A felkészülési időszak végéhez érkezve két eredményes edzőmérkőzést 
játszott a KBSC. Vitelki Zoltán igazán alaposan igyekezett felkészíteni és 
tesztelni a játékosokat az NBII-es bajnoki szezon előtt. 
A Merkantil Bank Liga első összecsapására július 30-án 19 órától kerül sor, 
a barcikai csapat idegenben kezd a Békéscsaba 1912 ellen a Kórház Utcai 
Stadionban. A KBSC-szurkolói a D-és E-szektorokba válthatnak jegyeket 
– összesen 474 darabot. 
A teljes játékoskeretet július 28-án mutatja be a klub a szezon első sajtó-
tájékoztatóján.

KAZINCBARCIKA-TÁLLYA 5-2 (1-2), Pete András Stadion

Vezette: Kátai Gábor

KBSC:
1. félidő: Somodi - Heil, Lőrincz P., 
Palmes, Takács P., Tóth Sz., Sigér, 
Constantinescu, Süttő, Bene, Ka-
nalos

2. félidő: Gábor – Koval, Fekete, 
Lőrincz P., Szemere, Engel, Burics, 
Mikló, Micsinai, Boros, Csicsek

Vezetőedző: Vitelki Zoltán

Tállya:
Tarr (Hegedűs) – Paranai (Sztanko-
vics), Bihari, Németh D., Lakatos B. 
(Horváth N.), Lippai (Mihálszki Cs.), 
Minczér, Polényi T. (Németh B.), Ir-
hás, Horváth B., Balogh R. (Ondó)

Vezetőedző: Pachinger János

Gólszerzők: Heil (31.), Csicsek (68.), 
Engel (76.), Boros (80.), Mikló (88.) ill. 
Balogh R. (2.), Irhás (21.)

ÍGY LÁTTÁK AZ EDZŐK:

Vitelki Zoltán:
„Köszönjük a Tállyának, hogy el-
jöttek edzőmeccset játszani, ez jól 
szolgálta a felkészülésünket! Na-
gyon pontatlanok voltunk, nem tud-
tunk koncentrálni, rengeteg techni-
kai hibát vétettünk, és ez rányomta 
a bélyegét az egész mérkőzésre.”

Pachinger János:
„Gratulálunk a hazaiknak! Látszott, 
hogy sokkal előrébb tartanak a fel-
készülésben, nyilván frissebben 
mozogtak, mint mi. Nekünk most 

van a csúcsterhelés időszaka, ezért 
igazából engem az eredmény nem 
is érdekelt, az volt a lényeg, hogy 
a futómennyiséget megcsináljuk. 
Természetesen örülök annak, hogy 
tudtunk gólokat szerezni és annak 
is örülök, hogy igazából nem vallot-
tunk szégyent, főleg játékban nem. 
A Barcika többet birtokolta a lab-
dát, az adódó lehetőségeket, főleg 
a második félidőben, kihasználták és 
ezzel kerekedtek fölénk, de ennek 
ellenére nem vagyok elégedetlen a 
saját csapatommal.”

Kazincbarcika-Diósgyőr II 4-0 (0-0), Tiszaújvárosi Sportcentrum

Vezette: Nagy Róbert

KBSC:
Gábor P. (Somodi) – Szemere (Tóth 
Sz.), Heil (Hegedűs), Palmes (Fe-
kete), Süttő (Lőrincz P.), Burics 
(Sigér), Takács P. (Kovács O.), Engel 

(Kemény), Constantinescu (Mikló), 
Kanalos, Bene (Boros)

Vezetőedző: 
Vitelki Zoltán

LABDARÚGÁS

UTOLSÓ FELKÉSZÜLÉSI 
MÉRKŐZÉSEIT JÁTSZOTTA A KBSC

DVTK II:
Bukrán (Konyecsik) - Nagy T., Iván-
ka (Orosz M.), Tucsa (Vitelki), Bár-
dos, Szabó I B., Szalóczy, Molnár M. 
(Kitl K.), Ternován (Szabó II B.), Ba-
csa, Mertse (Galambosi)

Vezetőedző: Kriston István

Gólszerzők: Takács P. (57.), Kemény 
(66., 74. – a másodikat 11-esből), Ka-
nalos (77.)

ÍGY LÁTTÁK AZ EDZŐK:

Vitelki Zoltán:
„Az első félidőben pontatlanul, türel-
metlenül és kapkodva játszottunk. 
Ezen próbáltunk változtatni a máso-
dik félidőre és ez úgy alakult, ahogy 
szerettük is volna, ami gólokban is 
megmutatkozott. Köszönöm a já-
tékosok hozzáállását! Célegyenesbe 
érkeztünk, jövő hétvégén bajnoki 
van, egy hetünk van még felkészülni. 
Ezúton szeretnék sok sikert kívánni 
a DVTK NB III-as csapatának is.”

Kriston István:
„Ketté bontanám a találkozót. Az 
első félidőben egész jó minőség-
ben futballoztunk mind védeke-
zésben, mind támadásban. A má-
sodik félidőben sajnos gyerekes 
hibákat követtünk el, és egy pi-
cikét a második félidő közepétől 
már szétesett a csapat, nem azt 
láttam, amit az első félidőben. Az 
első félidő alapján láttam bíztató 
jeleket.”

KKSE

NAPKÖZIS KÉZILABDA TÁBOR
A Kazincbarcikai Kézilabda Sport Egyesület napközis kézilabda tábort hir-
detett 6-12 éves korú fiúknak és lányoknak. A szervezők és táborvezetők 
(Klement Mariann, Ponyi Szabina, Gál Virág) a Szalézi Szent Ferenc Gim-
náziumot választották az aktív elfoglaltság bázisául. A KKSE nem titkolt 
szándéka az volt, hogy a kézilabdát mint sportágat népszerűsítse, illetve 
megszerettesse a résztvevőkkel. Az 5 napos tábor ideje alatt a gyerekek 
vetélkedőkön, különféle sportprogramokon vehettek részt. A táborozók 
között voltak olyanok is, akik az 5 nap alatt annyira megszerették a kézi-
labdát, hogy terveik szerint rendszeresen látogatni fogják szeptembertől a 
KKSE-edzéseit. A tábor legfiatalabb résztvevője, csupán 4 és fél éves volt. 
Klement Mariann szervező lapunknak elmondta, három turnusban össze-
sen több mint 100 gyermek tölti aktívan a nyári szünidejét. A kézilabda tá-
bor utolsó turnusa július 31-én hétfőn kezdődik.

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

• RENDEZVÉNYEK 15-800 FŐIG
• SZÁLLÁSLEHETŐSÉG
• HORGÁSZAT
• CSALÁDBARÁT STRAND
• WAKEBOARD ÉS JETSKI
• BOB MARLEY BÁR

Info: www.vadnapark.hu
Tel.: 06-30/399-4048

ÚTLEZÁRÁSOK 
a Kolorfesztivál ideje alatt!

• AUGUSZTUS 4-5-6., 
10-11-12-13. 15.00–00.00 
Csónakázó-tóhoz vezető útszakasz 
(a kiskertesek a Hajcsár út felől tudják 
megközelíteni ingatlanjaikat)

• AUGUSZTUS 5. 8.00–12.00 
Kolorfutás 
(részletes térkép a kolorline.hu 
és a kolorcity.hu/kolorfutas/ oldalon)

• AUGUSZTUS 17–21. 
Egressy út körforgalom 
és posta közötti szakasza

• AUGUSZTUS 20. 13.00–00.00 
Polgármesteri hivatal 
mögötti parkoló 

Megértésüket 
és türelmüket köszönjük!

Ez úton tájékoztatjuk a tisztelt városlakókat, hogy július 19-étől Kazincbarcika város 
településen részleges rágcsálóirtásra kerül sor az alábbi területeken:

Egressy Béni út 3-19.; Rákóczi tér 1-7., valamint 2-6.; Jókai tér 1-7., valamint 2-10.

A településen belül kihelyezett rágcsálóirtó dobozokhoz hozzányúlni tilos és 
veszélyes! A dobozok véralvadásgátló készítményt tartalmaznak, amely emberre 
és háziállatra veszélyes lehet. 

A véralvadásgátló készítmény ellenanyaga a K-1 vitamin.

Felelős gázmester: Hudák Péter (+36-20/965-1612), a polgármesteri hivatal részé-
ről: Lizák János (+36-48-514-788).

A fent említett elérhetőségeken felvilágosítást nyújtanak a rágcsálóirtásról és a 
használt készítmények biztonsági adatlapjairól.

Kazincbarcika Város Önkormányzata

TÁJÉKOZTATÓ RÁGCSÁLÓIRTÁSRÓL

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 ideje NAGYBARCA településen: 
2017. július 31. (hétfő)

Bővebb információkért keressék ügyfélszolgálatunkat vagy ügyfélpontunkat az 
alábbi elérhetőségek bármelyikén:

Kazincbarcikai Ügyfélszolgálat
3700 Kazincbarcika, Munkácsy tér 1.

Ózdi Ügyfélpont
3600 Ózd, Zrínyi út 5/a.

06 48 799 300

ugyfelszolg@zoldvolgy.hu ugyfelszolg.ozd@zoldvolgy.hu

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

Köszönjük együttműködésüket!

Lomtalanítás
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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!

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.

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

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

Cím: Kazincbarcika
Táncsics Mihály út 11.

Balaton szelet (kókuszos) 28 g: 
Limonádé (több íz) 1,5 l : 
Sertészsír 1 kg:
Quanto öblítő 5 l:
Radler meggy-citrom 0,5 l (0,0%):
TopJoy kaktusz 400 ml:

40 Ft
100 Ft
500 Ft
1000 Ft
150 Ft
119 Ft

1428 Ft/kg
66 Ft/l
500 Ft/kg
200 Ft/l
300 Ft/l
297 Ft/l


