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RUDABÁNYA

FŐSZEREPBEN A 
GASZTRONÓMIA

JÁTSZVA GYÓGYULNAK

Fantasztikus mazsorett-
csapatok előadását te-
kinthették meg a kilá-
togatók a Rudabányán 
megrendezett IX. Mazso-
rett Találkozón. Szeptem-
ber 9-én az egész napos 
programon a környező 

települések mazsorett-
csoportjai mutatták meg 
tudásukat. A barátsá-
gos találkozón a csapatok 
szép számmal vonultak 
fel Rudabánya fő utcáján, 
hogy szórakoztassák az 
egybegyűlteket. A mű-

sor alatt összehangolt, 
egységes mozdulatok-
ban gyönyörködhettek az 
érdeklődők. A találkozót 
Rudabánya polgármeste-
re, Szobota Lajos nyitotta 
meg. 
A csapatokat a felvonulás 
alatt nagy tömeg kísérte, 
sokan voltak kíváncsiak a 
zenével, tánccal egybekö-
tött produkcióra.  Aki ki-
látogatott, megnézhette 
az óvodás és felnőtt ma-
zsorettek fellépését is. 
Ismét bebizonyosodott 
az is, hogy a sportnak a 
kor nem lehet az akadá-
lya, hiszen az Őszirózsa 

elnevezésű hölgyekből 
álló csapat, kivétel nélkül 
nagymamákból állt. Min-
denki színvonalas mű-
sorral lépett színpadra, 
szebbnél szebb ruhákban 
pompáztak a lányok. A 
csillogás mögött azonban 
kemény felkészülés van. 
Így van ez a kazincbarcikai 
mazsorettcsapat eseté-

ben is, hiszen az egyéb-
ként ritmikus gimnaszti-
kázó lányok napi több órát 
edzenek, hogy hajlékony-
ságukkal és különleges 
gyakorlatukkal kitűnje-
nek a többi csapat közül. A 
sportág elemeit és szereit 
– karika, labda, szalag – 
felhasználva mutatták be 
gyakorlataikat. 

Szeptember 9-én rendez-
ték meg a III. Mályinkai Pá-
linka és Pisztráng Feszti-
vált, valamint megtartották 
a pálinkaversenyre leadott 
minták értékelését is. A jó 
idő sok látogatót csalt ki a 
rendezvényre, sokan vetél-
kedtek a legjobb pálinká-
nak kijáró aranyérmekért, 
és a legfinomabb ételért 
járó díjakért. A kora reggel 
kezdődött gasztronómiai 
esemény késő estig tartott.
A zsűri elnöki tisztét Koós 
Józsefné pálinkafőző mes-
ter látta el. A zsűriben he-
lyet kapott Pelyhéné Koós 
Henrietta, Seres Ottó, Bozó 
Bálint, Köteles Istvánné. A 
zsűri a pálinkaminták mi-
nősítése előtt, megemlé-

kezett Szicsek János ti-
szaföldvári pálinkafőző 
mesterről, aki a fesztivál 
igazgatója lett volna, de 
egy héttel ezelőtt tra-
gikus hirtelenséggel el-
hunyt. A fesztivált Deme-
ter Zoltán országgyűlési 
képviselő nyitotta meg, 
majd Győrfi Gábor pol-
gármester köszöntötte 
a vendégeket. 
A közönséget sztárven-
dégek szórakoztatták: a 
gyerekek Kovácsovics 
Fruzsinát hallhatták, fel-
lépett MC Hawer és a 
Tekknő, R-NŐ, majd Újvá-
ri Marika előadóművészt 
láthatták a vendégek, 
este a Napoleon Boule-
vard lépett színpadra.

Sószobát avattak a be-
rentei Tündérkert Óvo-
dában szeptember 11-én. 
A sószobát Roza Lász-
ló István, a település pol-
gármestere ünnepélyes 
keretek közt adta át az 
intézmény óvodásainak. 
Egy évvel ezelőtt fogal-
mazódott meg a nevelő-
testületben az a gondolat, 
hogy valamit tenni kelle-
ne az óvodába járó gyer-
mekek egészségének, 
prevenciójának érdeké-
ben látva azt, hogy gya-
koribb lett a felső légúti 
fertőződés, légúti aller-
giás megbetegedés, töb-
ben asztma betegségben 
szenvednek. Eleinte egy 
légtisztító berendezés 
volt az elképzelés, de egy 
képviselői indítvány nyo-
mán lehetőségük adódott 
a berentei képviselő-tes-
tület által sószoba kiala-
kítására. A 2017. évi költ-
ségvetés tervezésekor 
a testület 1 millió forintot 
különített el erre a célra. 
A munkálatok júniusban 
kezdődtek: a csoport-
szoba területéből válasz-
tottak le egy részt, majd 
a festési munkálatokkal 
és a sószoba kiépítésé-

vel folytatódott a beru-
házás. A fenyő farácsos 
tartószerkezet mögé 960 
kg parajdi kősót építettek 
be. A keretbe Himalája só-
tégla került, LED háttérvi-
lágítással. A lámpa a kü-
lönleges belsőépítészeti 
megoldása mellett kelle-
mes nyugtató hatását is ki 
tudják használni. A meg-
munkált íves „somoko-
zó” 240 kg parajdi sóőr-
leménnyel van feltöltve, 
szintén Himalája sótégla 
világítja meg és ad nyug-
tató hangulatot. A sóho-
mokozó a kisgyermekek-
nek kialakított, speciális 
„játszótér”, ahol játszva 
gyógyulhatnak, erősíthe-
tik immunrendszerüket, 
fejleszthetik koncentrá-

ciós képességüket. Mi-
közben a gyerekek az 
őrölt sót folyamatosan 
felkavarják, észrevét-
lenül lélegzik be az apró 
sószemcséket, melyek a 
légutakba bekerülve fej-
tik ki pozitív hatásukat. A 
nagy mennyiségű parajdi 
kősó és az erdélyi sóőrle-
mény tiszta, baktérium-
mentes levegőt biztosít a 
kicsiknek. 

MÁLYINKA BERENTE

A KOR NEM AKADÁLY
BARCIKA PRÍMA KFT.

KAZINCBARCIKAI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

BARCIKA ART KFT.

REGISZTRÁLJON 
ÉS VÁLASSZON!

A KÖNNYEBB HÉTKÖZNAPOKÉRT

ÚJ HELY, ÚJ ARCULAT 
- hamarosan indul a KOLORTV

Már több mint 1700-an re-
gisztráltak azok közül az 
iskolások, középiskolá-
sok és idősek közül, akik 
igénybe veszik a Barcika 
Príma Kft. új szolgáltatá-
sát. Ők már választhatnak, 
hogy ebédre az A vagy a 
B menüt kérik majd. Az 
egyedi plasztikkártyák, 
továbbra is az intézmé-
nyek gazdasági irodáiban 
vehetők át. Regisztrál-

ni a plasztikkártyán lévő 
azonosítószámmal és egy 
e-mail-cím segítségé-
vel lehet, melyet követő-
en e-mailben elküldik az 
aktiváló linket.  Az akti-
válás után szintén e-ma-
ilben kapják meg a belé-
péshez szükséges jelszót, 
valamint egy oktatóvide-
ót, amely megkönnyíti a 
rendelés folyamatát. Ha 
mégis valamilyen problé-
ma merülne fel a folyamat 
során, a +36-1/436-9932-
es telefonszámon segíte-
nek a megoldásban.
A rendelést mindig mini-
mum 5 nappal előtte kell 

leadnia a weboldalon. Ha 
valaki meggondolja ma-
gát, legalább 5 munka-
nappal előtte még módo-
síthatja rendelését szintén 
online. Ha valamiért nem 
tud valaki ebédelni, akkor 
az előző munkanapon dél-
előtt 9.00 óráig lemond-
hatja azt ugyanezen a fe-
lületen.
A fizetés az eddig meg-
szokottak szerint a gaz-
dasági irodákban történik. 
Amennyiben megsérül 
vagy elhagyja valaki a 
plasztikkártyáját, 500 Ft 
ellenében kérhet újat a 
gazdasági irodában.

A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ (KSzSzK) kiemelten foglalkozik az 
időskorúak, a tizennyolc éven felüli csökkent munkaképességű, jövedelem nélküli, 
valamint demens személyek ellátásával, szociális helyzetük javításával. Igyekez-
nek szolgáltatásaikkal minél több terhet levenni az időseket, egészségügyileg vagy 
mentálisan sérült embereket ápoló családok válláról. További fontos szolgáltatása a 
szociális étkeztetés biztosítása.

LEHET VÁLASZTANI
A KSzSzK napi egysze-
ri alkalommal – a Bar-
cika Príma Kft. közpon-
ti konyhájából – főtt étel 
formájában biztosítja a 
szociális étkeztetést a la-
kosság számára egyes in-
tézményegységeiben: az 
I. Sz. Bölcsődében, a II. Sz. 
Bölcsődében, az I. Sz. Idő-
sek Klubjában, illetve az 
Időskorúak Gondozóhá-
zában. Ezekről a helyek-

ről ételhordóban szál-
lítható el az ebéd. Igény 
esetén gondoskodnak az 
étel házhoz szállításáról 
is. Ez a szolgáltatás idén a 
választható A vagy B fő-
menü bevezetésével to-
vább bővült.  
Az ellátás minőségével 
kapcsolatos fontos visz-
szajelzési lehetőség, hogy 
az étkeztetésben részt 
vevők észrevételeiket 

közvetlenül az étel készí-
tőihez juttathatják el.
Az ellátórendszer képes 
a modern közétkeztetési 
előírásoknak megfelelően, 
helyben készítéssel, meg-
bízható módon, folyamato-
san jó minőségben, szoci-
ális rászorultság mértékét, 
valamint speciális igénye-
ket – például diétás étrend 
– is figyelembe véve bizto-
sítani a szolgáltatást.

A SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS 2017. ÉVI TÉRÍTÉSI DÍJ-KATEGÓRIÁI:
A kérelmező jövedelme szerinti  

mindenkori öregségi nyugdíjminimum  
(28 500 Ft) összegének %-a alapján

Intézményi térítési díj

150 % alatt (42 750 Ft) 60%              300 Ft/adag

150 % + 1 Ft-tól 300 %-ig (42 751 Ft-tól 85.500 Ft-ig) 80%              400 Ft/adag

300 % + 1 Ft-tól (85 501 Ft) 100%            500 Ft/adag

További információ: 
Pásztor Józsefné intézményegység-vezető 
(Kazincbarcika, Csokonai út 3., Tel.: 06-48/512-466)

Nagy változások előtt áll 
a Barcika Art Kft. kommu-
nikációs központja. A Kol-
orHÉT, KolorLINE és a vá-
rosi televízió munkatársai 
hamarosan a Kolorlab 
Innovációs Központban 
kialakított szerkesztő-
ségbe költöznek. A Ka-
zincbarcikai Városi Te-
levíziónak nemcsak új 
elhelyezése lesz, hanem 
arculat- és műsorstruk-
túra-váltást követően új 
néven jelentkezik majd. 
A Kolorcity brandet to-
vább erősítve színes és 
érdekes műsorokkal, új 
főcímparkkal, és látvá-
nyos, modern stúdiódísz-
lettel várja a tévénéző-

ket a KOLORTV. A technikai 
fejlesztéseknek köszönhe-
tően HD minőségben ké-
szülnek az adások, és bő-
vül azon szolgáltatók köre 
is, akik műsorukra tűzik a 
KolorTV programját. Tér-
ségi és városi hírek, kultu-
rális és sportesemények, 
fejlesztő beruházások, civi-
lek és helyi témák kerülnek 
ezentúl is a középpontba 
mintegy 50 településen. 
A médiaközpont egyúttal 
kiváló oktatócentrumként 
és gyakornoki bázisként is 
funkcionál a későbbiekben, 
ahol tanulók vagy kezdő 
kommunikációs szakem-
berek szerezhetik meg 
szakmai rutinjukat.

KELLEMES KIKAPCSOLÓDÁS
A nappali ellátások kere-
tében működő I. Számú 
Idősek Klubja hétközna-
ponként 7 órától 15 órá-
ig elsősorban saját ott-
honukban élő időseknek 
biztosít lehetőséget arra, 
hogy napközben ott tar-
tózkodjanak, tartós kap-
csolatokat alakítsanak ki 
más klubtagokkal. A ta-
gok kényelmesen meg-
ebédelhetnek, a sza-
badidős programokon 

pedig kellemesen és szó-
rakozva tölthetik el az időt. 
Népszerű programjaik: ki-
rándulások, kiállítások, 
közösségépítő rendez-
vények, ismeretterjesztő 
előadások.
A tagok ezen kívül segítsé-
get kaphatnak az egész-
ségügyi alap- és szakel-
látás igénybevételéhez. A 
hivatalos ügyek intézésé-
ben is segítenek az intéz-
ményegység munkatársai. 

TUDNAK SEGÍTENI
Az intézmény fontos cél-
ja, hogy ellátásuk során a 
demenciával küzdő, szel-
lemileg leépülő idős em-
ber életminőségét meg-
őrizve, jó közérzettel, 
pszichés és szomatikus 
egyensúlyának megtar-
tása mellett élje életét, hi-
szen az ilyen problémával 
küzdő ember kognitív za-
varai, és tünetei mellett is 
érzékeli a jó bánásmódot, 

képes élvezni az adott pilla-
natokat, és itt olyan támo-
gatást kap, mely késleltet-
heti állapota romlását. 
Az ellátást májustól már 
Kazincbarcikán túl, a kör-
nyező településeken élő 
családok – akiknek demens 
idős ember él a háztartásá-
ban – is igénybe vehetik.

Az ellátásokért fizetendő 
térítési díj: 180 Ft/nap.

További információ:
Takácsné Lőkös Éva intézményegység-vezető 
(Kazincbarcika, Hámán K. út 1., Tel.: 06-48/512-464
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BORSODC H E M

KÖRNYEZETBARÁT KAPACITÁSBŐVÍTÉS A 
MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK SEGÍTSÉGÉVEL
79 millió euró értékű hitelmegállapodást írt alá a Magyar 
Fejlesztési Bank Zrt. (MFB) és a kazincbarcikai székhe-
lyű, a kínai Wanhua Industrial Group Co. Ltd. tulajdoná-
ban lévő BorsodChem Zrt.  A hosszú lejáratú hitel segít-
ségével egy közel 100 millió euró összértékű fejlesztés 
keretében az elérhető legmodernebb technológiájú, 
környezetbarát klórüzem épülhet meg.

A Magyar Fejlesztési Bank 
számára a hitel forrását 
az a 2017.május 13-án Pe-
kingben megkötött nem-
zetközi hitelmegállapodás 
adja, amit a „One Belt, One 
Road (OBOR)” csúcstalál-
kozó alkalmából, Szijjár-
tó Péter külgazdasági és 

külügyminiszter, valamint 
Varga Mihály nemzetgaz-
dasági miniszter jelenlété-
ben írt alá Bernáth Tamás, 
az MFB elnök-vezérigaz-
gatója és Wu Lizhi, a Kí-
nai Fejlesztési Bank (CDB) 
vezérigazgatója. A 79 mil-
lió euró értékű hitel az első 
lehívás abból az 1 milliárd 
euró összegű keretből, 
amelyet Kína biztosít Ma-
gyarország számára az itt 
megvalósuló, elsősorban 
kínai érdekeltségű projek-
tek finanszírozására.
Az újonnan megvalósuló 
fejlesztés kapcsán Ber-
náth Tamás, az MFB Zrt. 
e l n ö k-ve zé r iga z ga tója 
kiemelte: a Bank számá-
ra fontos az egyedi inno-

vatív projektek támoga-
tása, finanszírozása. Az 
MFB nyújtotta hosszú le-
járatú hitel –amelyhez 
a Kínai Fejlesztési Bank 
biztosít refinanszírozási 
forrást- segítségével egy 
kö r nye ze t t u d a to s a b b , 
energiahatékonyabb és 

ga zd a s ágos a b b e ljá -
rás váltja fel a régit, így 
nemcsak egy modern 
membráncellás klórüzem 
épülhet meg, de összes-
ségében is eredménye-
sebb cégműködés érhe-
tő el.
Az új beruházás nemcsak 
a BorsodChem valameny-
nyi termékének alap-
anyagául szolgáló klórt 
biztosítja, de jelentős ma-
rónátron termelési ka-
pacitást is jelent, amely 
termék döntően az ex-
portpiacokon kerül érté-
kesítésre. A Társaság tel-
jes árbevétele 2016. évben 
1,4 milliárd euró - ennek 
közel 70%-a export – míg 
adózás utáni eredménye 

115 millió euró volt, mely 
több mint duplája a 2015. 
évben elért eredménynek.   

A kínai tulajdonos elköte-
lezettségét mutatja, hogy 
2012-2016 években a Bor-
sodChem 216 millió euró 
(65,6 milliárd Ft) értékben 
hajtott végre beruházáso-
kat. Ezek magukban fog-
laltak környezetvédelmi, 
energiahatékonyság fej-
lesztésére irányuló, illetve 
termelőkapacitások nö-
velését szolgáló projek-
teket egyaránt. Kiemelt 
szerepet játszik továbbá 
a tulajdonos és a Társaság 
számára a K+F tevékeny-
ség intenzitásának növe-
lése is. A mostani fejlesz-
téshez kapcsolódik az a 
vegyszeripari maradékok 
energiahatékony és kör-
nyezetbarát semlegesí-

tésére, illetve anyagában 
történő újrahasznosítá-
sára irányuló K+F projekt, 
melyre a Társaság az Eu-
rópai Regionális Fejlesz-
tési Alapból 2 milliárd Ft 
vissza nem térítendő
támogatást nyert el. 
 A BorsodChem bizakodó 
a 2017. évi várható ered-
mények tekintetében 
is, mind árbevétel, mind 
eredményesség szem-
pontjából növekedést 
prognosztizál 2016-hoz 
képest. Az MFB által nyúj-
tott finanszírozással most 
megvalósuló beruházás 
ugyanakkor hosszú távon 
járulhat hozzá a Társaság 
növekedésének fenntar-
tásához.

A 2012-ben elhunyt festőművész, grafikus szeptember 
17-én ünnepelné 72. születésnapját. Ebből az alkalomból 
nyílik emléktárlat a róla elnevezett művészeti központ 
nagy kiállítótermében, valamint az emlékszoba képei 
is megújulnak.
A szeptember 15-én 17 órakor nyíló tárlat november 10-
éig tekinthető meg.

Öt éve már, hogy elbú-
csúztunk Mezey István-
tól, mindenki Pista bácsi-
jától. A grafikusművész 
alkotásaival, munkássá-
gával, bölcs, szerény hit-
vallásával olyan értéket 
teremtett, melyek elévül-
hetetlenek lettek. Minden 
ízében szerette a várost, 
mint ahogy a város és az 
itt élők is nagyon szeret-
ték őt. Nem volt kétség, 
hogy a 2014 októberében 
megnyitott új művésze-
ti központ az ő nevét vi-
selje. Az átadott új intéz-
mény egyik szobája azóta 

is őrzi az emlékét, melyben 
személyes tárgyai, fotói és 
alkotásai engednek bepil-
lantást a művész életébe.
– Én mindig azt láttam, 
hogy édesapám bármit 
csinált a városban, vagy 
kértek tőle a városlakók 
mindig örömmel tevé-
kenykedett, és szívesen 
adta hozzá a munkáját, a 
tudását ahhoz, hogy Ka-
zincbarcika gyarapodhas-
son. Úgy nőttem fel, hogy 
azt láttam, mindig ön-
zetlenül és szívesen se-
gít mindenkinek. Amikor 
meghalt, megkerestek a 

város képviseletében az-
zal a gondolattal, hogy mit 
szólna a családunk, ha a 
művészeti központot róla 
neveznék el – idézte fel 
emlékeit Mezey Ildikó, a 
névadó lánya, aki elárul-
ta: a családnak ez a kérés 
nagyon jólesett, hiszen így 
egyértelművé vált, hogy 
édesapja segítőkészsége, 
szeretete, illetve önzet-
len odaadása a város iránt 
nem maradt viszonzatlan. 
– Természetesen örömmel 
egyeztünk bele a felkérés-
be, mert bíztunk benne, 
hogy ezzel a felnövekvő 
generáció is kap egy köve-
tendő példaképet – árulta 
el Ildikó.
Mezey István még életé-
ben felajánlotta kétszáz 
művészeti alkotását a 
városnak, melyet halála 
után lányai örököltek.
– Úgy döntöttük, hogy ezt 
a felajánlását fenntart-
juk, mert tudjuk, hogy az 

édesapámnak fontos volt, 
hogy ezek az alkotások a 
városé legyenek. Tudtuk, 
hogy mely műveket sze-
rette volna odaadni, és mi 
is hozzátettünk párat, így 
összejött a 200 kép. Ami-
kor átadtuk, abban ál-
lapodtunk meg, hogy a 
kiállítóteremben folya-
matosan váltogatják majd 
a képeket, hogy a közön-
ségnek is mindig új legyen 
– mondta a művész lánya. 

Az állandó tárlat most újul 
meg először, emellett pe-
dig a Mezey István Mű-
vészeti Központ nagy ki-
állítójában az örökösök 
tulajdonában lévő művei-
ből láthatnak összeállítást 
a látogatók, melyek igazi 
kuriózumnak számítanak. 
Utoljára 2011 februárjában 
volt hasonló volumenű 
vernisszázs Mezey István 
alkotásaiból a Városi Kiál-
lítóteremben.

EMLÉKEZÉS

MEZEY ISTVÁN ÖRÖKSÉGE

Mezey István 1945 szeptemberében szü-
letett Szikszón. Sajószentpéteren nőtt 
fel. Ózdon, a József Attila Gimnáziumban 
érettségizett, majd reklámgrafikusi kép-
zettséget szerzett. „Maga választotta” 
mesterének Szalay Lajost tekintette. 
1970-ben Kazincbarcikára költözött. A 
művelődési központ munkatársa lett, ahol 
nyugdíjba vonulásáig dolgozott. 
1967 óta szerepelt kiállításokon. Tagja volt 
a Művészeti Alapnak, a Magyar Képző- és 
Iparművészek Szövetségének, a Magyar 
Alkotóművészek Országos Egyesületének.

Sokoldalú művészetét számtalan grafika, 
festmény, rajz, illusztráció, köztéri plaszti-
ka, díszlet, tipográfiai alkotás idézi. 1993-
ban ő tervezte városunk új, rendszerváltás 
utáni címerét. 
Mezey István többek között megkapta 
Borsod-Abaúj-Zemplén megye nívódí-
ját (1987), a Magyar Köztársaság Arany 
Érdemkeresztjét (1995), Borsod-Aba-
új-Zemplén Megye Alkotói Díját (2003), a 
Pro Urbe Kazincbarcika díjat (2005), a Pro 
Urbe Sajószentpéter díjat (2009). 2009-
ben Kazincbarcika Város Díszpolgára lett.
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GÉPI FÖLDMUNKA
HOMOK-, 

SÓDER-,

BETONSZÁLLÍTÁS

30/686-3396

 
szerelés, 
duguláselhárítás 
és hibajavítás

VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉS-  

Kenéz Dániel 
Tel.: 06-20/282-5884

$ 
SUZUKI 

SZEPTEMBER 1-31. között új S-Cross GLX és Vitara GLX megrendelés esetén! 

Alapfelszerettségben 
KLÍMA, 7 LÉGZSÁK, ARS, ESP 

SZABD SUZUKI 
n1arkakereskedes 

Kazincbarcika, Tardonai u. 59. 
Nyitvatartás: H-P: 08-17-ig; Szo: 08-13-ig 

www.szabosuzuki.hu 

HELYBEN 
VAGYUNK

100 / 10    
Mbit/s

GARANTÁLT 
SÁVSZÉLESSÉG:

1000 / 250 
Mbit/s

250 / 20    
Mbit/s

150 / 15    
Mbit/s

500 / 25    
Mbit/s

2 899 Ft/hó  
A teljes hűségidő 

alatt

2 599 Ft/hó  
A teljes hűségidő 

alatt

1 999 Ft/hó  
A teljes hűségidő 

alatt

3 599 Ft/hó  
A teljes hűségidő 

alatt

3 199 Ft/hó  
A teljes hűségidő 

alatt

100 / 6       
Mbit/s

60 / 5         
Mbit/s

G-Force 
1000

Optic-Force 
500

Optic-Force 
250

Optic-Force 
150

Optic-Force 
100

MAXIMÁLIS 
SÁVSZÉLESSÉG:

MAXIMÁLIS 
SÁVSZÉLESSÉG:

MAXIMÁLIS 
SÁVSZÉLESSÉG:

MAXIMÁLIS 
SÁVSZÉLESSÉG:

MAXIMÁLIS 
SÁVSZÉLESSÉG:

40 / 4        
Mbit/s

30 / 3        
Mbit/s

GARANTÁLT 
SÁVSZÉLESSÉG:

300 / 50     
Mbit/s

GARANTÁLT 
SÁVSZÉLESSÉG:

GARANTÁLT 
SÁVSZÉLESSÉG:

GARANTÁLT 
SÁVSZÉLESSÉG:

SZÉLESSÁVÚ KORLÁTLAN INTERNET CSOMAGOK WiFi opcióval

OKOS csomagban 24 hónap hűséggel TV + TELEFON mellé

AKCIÓNK 2017.09.10-TŐL VISSZAVONÁSIG ÉRVÉNYES 
KAZINCBARCIKÁN A RÉGI ÉS AZ ÚJ ÜGYFELEINK RÉSZÉRE. 

INGYENES BEKÖTÉS ELŐZETES TECHNIKAI FELMÉRÉS UTÁN. 
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK ÉS RÉSZLETEK AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLATON.

Megbízható, minőségi szolgáltatások a térség meghatározó távközlési cégétől.

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

Tizenharmadik alkalommal rendezte meg szeptember 
9-én az Esélyegyenlőségi Napját a Kazincbarcikai Moz-
gáskorlátozottak Egyesülete. A rendezvényre a város-
ban és a térségben élő mozgáskorlátozottakat várták.

A helyszín hagyományo-
san a KSK Munkacsarnok 
volt, ahol több mint két-
száz fogyatékossággal élő 
és hozzátartozói töltötték 
el egy igazi ünnepnapként 
a délutánt és a koraestét.

Az eseményen előbb Kli-
mon István, Kazincbarcika 
alpolgármestere mondott 
köszöntőt, aki beszédében 
úgy fogalmazott, mindig 
örömmel jár erre a ren-
dezvényre, mert sok bol-

TOBORZÓNAP

Bemutatkoztak a katonák
Toborzónapot tartott a Magyar Honvédség szeptember 
8-án, Kazincbarcikán, a Don Bosco Sportközpont parko-
lójában.

A rendezvényt azzal a céllal 
szervezték meg, hogy nö-
veljék a Magyar Honvédség 
társadalmi jelenlétét, hogy 
bemutassák a diákoknak, 
érdeklődő civileknek, mit is 
csinál egy katona.
A programra azokat várták, 
akiket érdekel a honvédség. 
Akiknek megtetszett az 

életpálya, s amit kínálnak, 
jelentkezhetett is katoná-
nak, vagy önkéntesnek. Az 
eseményen bárki megnéz-
hette, ki is próbálhatta a 
honvédség néhány jármű-
vét, a jellemző fegyvereket, 
sőt az éjjellátó távcsövet is 
a kezükbe vehették a meg-
jelentek.

ESÉLYEGYENLŐSÉGI NAP

EGYÜTT, EGYMÁSÉRT

dog emberrel, egy vidám 
közösséggel találkozik. Őt 
követte Tomkóné Kiss Má-
ria, a Kazincbarcikai Moz-
gáskorlátozottak Egyesü-
letének vezetője, illetve 
Tokai Edit, a Kazincbarcikai 
„Teljes Életért” Közhasznú 
Egyesület vezetője egy-
egy ünnepi köszöntővel.
Végül Kovács Ágnes, az 
országos szervezet el-
nöke beszélt arról, hogy 

milyen törekvéseket 
tesznek azért, hogy a kor-
mány megfelelően kezel-
je a mozgáskorlátozottak 
helyzetét.
A rendezvény a beszédek 
után műsorral folytatódott, 
előbb a Roll Dance Kere-
kesszékes Kombi Tánc-
együttes csapata, majd 
az edelényi Dobi házas-
pár, végül Szandi lépett a 
színpadra.

KAZINC OPTIKA Kazincbarcika,
Egressy Béni út 31.

48/412-717
20/587-4715

AZ ENGEDMÉNY CSAK VARILUX X SERIES
SZEMÜVEGLENCSÉK VÁSÁRLÁSA ESETÉN ÉRVÉNYES!

EGYÉB MULTIFOKÁLIS LENCSÉBŐL
10 000, VAGY 20 000 FT ENGEDMÉNYT ADUNK!

INGYENES LÁTÁSVIZSGÁLAT MINDENNAP!
KONTAKTLENCSE-ILLESZTÉS BEJELENTKEZÉS ALAPJÁN!

RÉGI SZEMÜVEGÉT
    MOST 30 000 FT
       ÉRTÉKBEN
         BESZÁMÍTJUK!
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TÁJÉKOZTATÓ 
ÜGYFÉLFOGADÁSI  
SZÜNETRŐL
Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt városlakókat, hogy 

a Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal 
Adócsoportjának ügyintézői 

2017. október 4-én és 5-én  
(szerda, csütörtök)  

továbbképzésen való részvétel miatt  
sem személyesen, sem telefonon 

NEM LESZNEK ELÉRHETŐEK. 

Azt megelőzően az ügyek intézése, adóigazolások 
kiállítása zavartalan. Adózást érintő ügyekben az 
ügyfélfogadási szünetet követő következő ügyfél-
fogadási nap: október 6. (péntek) 8.00-12.00 óra.
 

Kérjük szíves megértésüket!
 

Kazincbarcika Város  
Önkormányzata

ELINDULT A FELNŐTTEK KÉPESSÉGEIT  
VIZSGÁLÓ PIAAC-FELMÉRÉS
A Központi Statisztikai 
Hivatal (KSH) Kazincbar-
cika településen önkén-
tes adatszolgáltatáson 
alapuló lakossági adat-
felvételt hajt végre 2017. 
szeptember 1. és 2018. 
augusztus 30. közöt-
ti időszakban. A felvétel 
megnevezése: az OECD 
Felnőttek Képesség- 
és Kompetenciaméré-
si Programja (PIAAC). A 
kikérdezés a 16 és 65 év 
közötti felnőtt lakosság 
munkavégzés és hétköz-
napi tevékenységek so-
rán használt képességeit 
és kompetenciáit, vala-
mint ezek oktatásban és 
foglalkoztatásban való 
hasznosulását vizsgálja.

Az adatgyűjtés 250 tele-
pülésen zajlik. A mintavé-
tel reprezentatív, a címek 
kijelölését véletlenszerű 
kiválasztással hajtottuk 
végre. Az adatgyűjtés so-
rán a KSH megbízásából 
a Statek Kft. fényképes 
igazolvánnyal rendelkező 
kérdezői keresik fel a vá-
laszadókat.
A mérés kizárólag sta-
tisztikai célból történik. 
Az egyedi adatokat bi-
zalmasan kezeljük, azok 
mások számára nem 
hozzáférhetőek. Az adat-
gyűjtés során a statiszti-
káról szóló 2016. évi CLV. 
törvény, valamint az in-
formációs önrendelkezési 
jogról és információsza-

badságról szóló 2011. évi 
CXII. törvény előírásainak 
megfelelően járunk el.
A lakosság és az önkor-
mányzat részére hétfő-
től csütörtökig 8:00 és 
16:30 óra, pénteken 8:00 
és 14:00 óra között a +36 
80 200 766 telefonszá-
mon, vagy a piaac@ksh.
hu e-mail-címen adunk 
további felvilágosítást. 
Az adatgyűjtésekkel és 
eredményekkel kapcso-
latosan a kutatás hazai 
(https://piac.nive.hu) 
és nemzetközi honlapja 
(http://www.oecd.org/
site/piaac/) nyújt tájé-
koztatást.

Központi Statisztikai 
Hivatal

HIRDETMÉNY A TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV ÉS A  
TELEPÜLÉSKÉPI RENDELET KÉSZÍTÉSÉNEK MEGKEZDÉSÉRŐL
(VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ)

Ezúton tájékoztatom az érintett Partnereket, hogy Kazincbarcika 
Város Önkormányzata által megindított eljárás során elkészült Ka-
zincbarcika város Településképi Arculati Kézikönyve (TAK) és a tele-
pülésképi rendelete. Az önkormányzat - a teljes körű nyilvánosság 
biztosításának érdekében – a dokumentációt elérhetővé tette a 
www.kazincbarcika.hu honlapon, valamint a polgármesteri hivatal 
főépítészénél.
Továbbá tájékoztatom Önöket arról, hogy a TAK és településképi ren-
delet véleményezési szakaszában az önkormányzat lakossági fóru-
mot tart, melyre tisztelettel meghívja az érdeklődőket.

Helyszín: Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal
Cím: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. (4. számú tárgyaló)
Időpont: 2017. szeptember 19. (kedd) 15.00 óra

A tárgyi eljárás kapcsán – a partnerségi egyeztetések szabályai sze-
rint - Kazincbarcika város lakossága, a városban működő érdekkép-
viseleti szervek, civil szervezetek, gazdálkodó szervezetek, vallási 
közösségek véleményt terjeszthetnek elő.

A véleményezés módja:
- szóban a lakossági fórumon, illetve

- írásban a www.kazincbarcika.hu honlapról letölthető, illetve a városi 
főépítésztől átvehető partneri adatlap kitöltésével bejelentkezhet-
nek a véleményezési eljárásba, és közölhetik írásos észrevételeiket, 
javaslataikat, véleményeiket.
A kitöltött partneri adatlapot Kazincbarcika Város Önkormányzatá-
nak vagy a foepitesz@kazincbarcika.hu elektronikus levélcímre szí-
veskedjenek megküldeni.
A vélemények beérkezési határideje: 2017. szeptember 20.
Jelen hirdetményt a településfejlesztési koncepcióról, az integrált te-
lepülésfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet és a településfejlesztési és település-
rendezési dokumentumok, valamint az egyes településrendezési sa-
játos jogintézmények partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló 
16/2017. (V. 17.) sz. önkormányzati rendelet alapján teszem közzé.

Együttműködésüket előre is köszönöm!

Kazincbarcika, 2017. szeptember 5.

Dr. Bianki Dániel
városi főépítész

ISLER

– Nagyon szép emlékeim vannak erről a 
süteményről. Még Németországban fociz-
tam, és két héttel a bajnokság vége előtt – 
amikor már szinte tudtuk, hogy bajnokok 
leszünk –, ez volt annak az étteremnek a 
specialitása, ahol egyik nap étkeztünk. 

Természetesen rendeltem egyet, és később 
bajnokok is lettünk. A történetben az a leg-
jobb, hogy amikor Putnokon később szin-
tén bajnok lett a csapatunk, nagymamám 
ezzel a süteménnyel várt. Szóval számom-
ra ez az édesség szerencsét hoz.

SKANDINÁV
Az alábbi skandináv rejtvény a Rákóczi 
téri művészeti központhoz és művész 
kávézóhoz kapcsolódik. Ha kész a meg-
fejtéssel, írja meg nekünk! A helyes meg-
oldásokkal két belépőjegyet nyerhet a 
Kazincbarcikai Fedett Uszodába.

Beküldési határidő:
szeptember 22.

Cím: 
3700 Kazincbarcika, 
Pollack Mihály út 32.-34.
E-mail:
szerkesztoseg@barcikaart.hu

A nyereménnyel kapcsolatos rész-
leteket a Kolorhét szerkesztőségé-
vel a 06-20/479-4351-es telefon-
számon lehet megbeszélni.

A szeptember 1-ei rejtvényünk 
nyertese:
Fekete Adrienn (Kazincbarcika, 
Vajda János út 20. 2/1.)

GASZTRONÓMIA

Egy recept, egy sztori
Botló Ádám kapusedző

REJTVÉNY

Elkészítés: 
A vajat a liszttel, a porcukorral 
és a sóval dogozzuk össze, és 
gyors mozdulatokkal gyúrjuk 
tésztává. Takarjuk le, és egy 
órán át pihentessük a hűtőben, 
majd lisztezett felületen nyújt-
suk ki 3-4 milliméter vastagra. 
Szaggassunk a tésztából ki-
szúróval vagy pohárral kerek 
formákat.
A korongokat rakjuk sütő-
papírral bélelt tepsibe, és 180 
fokon 10-12 perc alatt süs-
sük aranybarnára. Még mele-
gen kettesével ragasszuk őket 
össze lekvárral, majd jól nyom-
kodjuk meg. Ha kihűlnek, víz-
gőz felett, alacsony hőmér-
sékleten melegítsük össze az 

Hozzávalók:
• 20 dkg liszt
• 15 dkg vaj
• 8 dkg porcukor
• 5 dkg darált dió
• lekvár
• 1 csipet só
• 20 dkg étcsokoládé
• 1 evőkanál olaj

olajat és a csokit, majd vonjuk be vele a sü-
tiket, ezután szórjuk rá a darált diót. Tegyük 
néhány órára a hűtőbe dermedni.



10 112017. SZEPTEMBER 15. KOLORHÉT • III. / 36.

HEGYMÁSZÁS

Megszelídítették
a Kaukázus óriását
Újabb csúcsot hódított 
meg Nagy Tibor, kazinc-
barcikai hegymászó. Ez-
úttal a grúziai Kazbek te-
tejére jutott fel öt társával 
együtt szeptember 6-án. 
Az 5044 méteres hegy-
hez egy több kilométeres 
gleccseren át vezetett az 
út, az alpinisták holmijait 
lovak vitték a hegy lábá-
nál fekvő menedékház-
ba. A második nap a 4800 
m-en aklimatizálódott a 
csapat, majd visszatértek 
a menedékházba. A har-
madik nap hajnal kettőkor 
kezdték meg a csúcstá-
madást, napsütésben 
értek célba, ám a hőmér-
séklet elérte a -16 Celsi-
us-fokot.
– Viszonylag könnyű volt 
a túra, egyszer kerültünk 

hóviharba, de egyébként 
rendkívül szép volt az idő, 
ennek köszönhetően elké-
pesztő látvány tárult elénk 
mászás közben – mesélt él-
ményeiről Nagy Tibor.

KBSC

ÚJABB HAZAI GYŐZELEM
Újabb hazai győzelemmel zárta a Merkantil Bank Liga 8. 
fordulóját a KBSC csapata.

Kazincbarcika-Soroksár 1-0 (1-0)
Tiszaújvárosi Sportcentrum, 500 néző
Vezette: Szilágyi Sándor (Máyer Gábor, Baghy Csaba)

Kiválóan kezdték a találko-
zót, hiszen Lőrincz bal ol-
dali cseleit követően Takács 
Péter lőtt 12 méterről a ka-
puba, amivel a 4. percben 
megszerezték a vezetést. 
A gólt követően a Soroksár 
alakított ki mezőnyfölényt, 
de igazi helyzetük nem adó-
dott, míg a KBSC a túloldalon 
Hegedűs révén növelhette 
volna előnyüket, de ezt a 
kapufa nem így gondolta. A 
31. percben egy nagyszerű 
indítást követően Bene lé-
pett ki ziccerben, azonban 
a vendégek kapusa a 16-os 
vonalánál elgázolta. A já-
tékvezető teljesen jogosan 

a piros lapot mutatta fel Ko-
vácsnak. A kiállítást követő-
en úgy nézett ki a játék képe, 
hogy a Soroksár próbált irá-
nyítani, a kék-sárgák pedig 
kontrákból veszélyeztettek. 
Helyzetek mindkét oldalon 
adódtak, újabb gól azonban 
nem született, köszönhető-
en Somodi bravúrjainak is.
A második játékrészt úgy 
kezdtük, ahogy az ember-
előnyben levő csapathoz 
méltó. Sorra jöttek a hely-
zeteink, azonban Steer 
rendre védeni tudta a pró-
bálkozásaikat. Volt persze 
helyzet a túloldalon is, ami-
kor egy szögletet követő-

en Gyepes fejesét kellett 
bravúrral védenie Somodi-
nak. A folytatásban mind-
két mester próbálta cse-
rékkel frissíteni csapatát. A 
65. percet követően szinte 
mindkét oldalon minden tá-
madás veszélyes volt. A ha-
zaiaknál Kanalos, Takács és 
Kristófi is hibázott ziccere-
ket, míg a túl oldalon Orosz 
egy fejessel a felső lécet 
találta el. Kapufából a ka-
zincbarcikaiaknál sem volt 
hiány, a 81. percben Heil és 
Constantinescu egy táma-
dáson belül kétszer is elta-
lálta a felső lécet. A hajrában 
szinte folyamatos nyomás 
alatt tartották a vendégek 
kapuját, de a gól nem akart 
összejönni, hiszen döntő 
helyzetekben mindig hibáz-
tak, de szerencsére ezek a 
hibák nem bosszulták meg 
magukat.

VRCK

Második hellyel hangoltak
a bajnoki rajtra
A felkészülés utolsó állomásaként a II. Don Bosco Ku-
pán vett részt a Vegyész RC Kazincbarcika férfi röplab-
dacsapata. A kék-sárgák második helyen végeztek a 
megmérettetésen.

Az eseményen a házigazda Vegyész RC Kazincbarcika 
mellett a bajnokság tavalyi ezüstérmese a Pénzügyőr, 
valamint két szlovákiai együttes: Presov (Eperjes) és 
Svidnik (Felsővízköz) vett részt. Az első nap valameny-
nyi csapat játszott egymással, háromszettes meccse-
ket. A rendező együttes az elődöntőben a Svidnik ellen 
küzdött a döntőbe jutásért. A VRCK két szoros szettben 
(25-21, 25-21) győzni tudott riválisa ellen. A másik ágon 
Pénzügyőr szintén izgalmas játszmák után, de kika-
pott 2-1-re a Presovtól (25-22, 14-25, 15-7). A fővárosi 
együttes a bronzmérkőzésen sem vigasztalódhatott, 
mert a Svidnik 2-0-ra győzött ellenük (25-21,25-19). 
A kék-sárgák a döntőben a Presovval találkoztak, 
amely csapat egy nappal korábban 2-1-re legyőzte 
őket. Banaiékat fűtötte a visszavágás vágya, de hiába 
küzdött nagyot a Vegyész RC, a szlovák együttes 25-
21-re hozta a játszmát. A folytatásban azonban magára 
talált a kék-sárga alakulat és 25-19-es szettgyőzelmé-
vel egyenlített. A mindent eldöntő játszma izgalmasan 
alakult, de a végjátékban a vendégek nyerni tudtak 
15-13-ra. A bajnokság a VRCK számára szeptember 
24-én kezdődik, amikor Debrecenben lép pályára Da-
niel Oravec együttese. Az első hazai meccs a Dunaferr 
SE ellen szeptember 27-én szerdán fél hattól kezdődik 
a Don Bosco Sportközpontban.

KAZINCBARCIKAI ÖRDÖGÖK SE

JAVÍTOTT A CSAPAT
A férfi futsal NB II Keleti csoportjának 2. fordulójában a 
Gyömrő együttesét fogadta a Kazincbarcikai Ördögök SE. 
A borsodi alakulat simán győzött, megszerezve ezzel első 
sikerét a szezonban.

Kazincbarcikai Ördögök SE – UFC Gyömrő 4-2 (2-0)
Kazincbarcika, Don Bosco Sportközpont: 400 néző
Vezette: Deme, Molnár

Jól kezdték a találkozót a 
közönség támogatását él-
vező házigazdák, hiszen a 
7. percben Titkó vette be 
a vendégek kapuját. Nem 
lankadt a hazai támadó-
kedv ezután sem, ugyanis 

sorra alakította ki helyze-
teit a Barcika. Az első félidő 
vége előtt egy perccel Vaj-
da tette megnyugtatóbbá a 
borsodi vezetést. Fordulás 
után sem sokat változott a 
játék képe, hiszen újra jött 

a barcikai gól, ezúttal Lippai 
volt eredményes. Hét perc-
cel a vége előtt egy Mikol-
ka gól után eldőlni látszott 
a találkozó. Az előny birto-
kában a hazaiak visszafo-
gottabban játszottak, és 
a végén a Gyömrő két gólt 
szerezve szépített. Ösz-
szességében azonban el-
mondható, hogy megér-
demelten gyűjtötték be a 
Kőrösi tanítványok a 3 pon-
tot. Az ördögök legközelebb 
szeptember 18-án Kecske-
méten lépnek pályára.

SPARTAN

BEFUTÓK VOLTAK
Jól teljesítettek a kazinc-
barcikaiak Szlovákiában 
a Kubínska Hoľa Spartan 

Beast and Sprint futamon 
szeptember 9-én. A beast 
futamon, mely 19,3 km 

hosszú és 1406 m szinte-
melkedésű pályán indult 
Dorkó Dániel, a 205 he-
lyen, 4.01.20-as időered-
ménnyel érkezett a célba. 
A sprinten, mely 5,96 km-
es és 475 m szintemelke-
désű tizennégy kazinc-
barcikai és két sajókazai 
induló telesítette a távot. 
Söregi Noel a gyerekfu-
tam 2. helyezettje lett.
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AUTÓMENTES NAP KAZINCBARCIKA
KERÉKPÁROS REGGELI

KÖZLEKEDÉSELMÉLETI ÉS KERÉKPÁROS ÜGYESSÉGI VETÉLKEDŐ ÓVODÁSOKNAK
ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOKNAK, RENDŐRSÉGI KUTYÁS BEMUTATÓ, MENTÉSI GYAKORLAT

05:30 – 08:00

09:40 – 12:30

Kísérőprogramok:
fegyverzettechnikai bemutató, TEAM 3K – Kerékpár Klub Kazincbarcika bringapálya, Spinning® kerékpárok bemutatása
13:00 – 15:30

10:00 – 16:00

16:00

FELNŐTT KÖZLEKEDÉSI VETÉLKEDŐ AZ MVK ZRT. MOBILPÁLYÁJÁN

BIKE SAFE – INGYENES KERÉKPÁROS RENDŐRSÉGI REGISZTRÁCIÓ

KERÉKPÁROS TÚRA (KAZINCBARCIKA-TARDONA-KAZINCBARCIKA ÚTVONALON)
A TEAM 3K VEZETÉSÉVEL

A rendezvény ideje alatt az érintett útszakaszon (polgármesteri hivatal és I. sz. posta között)forgalomkorlátozásra és útlezárásra kell készülni. Kérjük, közlekedjenek körültekintően!
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FŐ TÉR ÉS VÖLGY PARK (POLGÁRMESTERI HIVATAL MÖGÖTT)

Születésfa-ültetési 
ceremónia

Az anyatejes táplálás világnapja alkalmából sze-
retettel várunk szeptember 22-én, pénteken 
11.00 órára minden 2016-ban született kazinc-
barcikai gyermeket a szüleikkel, nagyszüleikkel, 
hozzátartozóikkal az Egressy Béni Művelődési 
Központ előtti térre a gyermekek születésfájá-
nak ültetési ünnepségére.

Védőnői Szolgálat

MEZEY ISTVÁN MŰVÉSZETI KÖZPONT
Kazincbarcika, Rákóczi tér 9.

Szeptember 15. (péntek) 17.00
 › MEZEY ISTVÁN EMLÉKKIÁLLÍTÁS

Szeptember 16. (szombat) 9.30
 › KOVÁCS-SIMON NEMZETKÖZI SAKK EMLÉKVERSENY

GYERMEKEK HÁZA-KÉZMŰVESHÁZ
November 5-éig

 › MEDVE EMESE AMATŐR KÉPZŐMŰVÉSZ KIÁLLÍTÁSA

MEZEY KÁVÉZÓ
Szeptember 31-éig

 › TÖRÖK GÁSPÁR AMATŐR FOTOGRÁFUS KIÁLLÍTÁSA

KAZINCBARCIKAI SPORTKÖZPONT
KSK, munkacsarnok: Kazincbarcika, Akácfa út 2. ,
tornacsarnok: Kazincbarcika, Lini tér 4.

Szeptember 17. (vasárnap) 10.00, KSK teniszpályák
 › BTC-MEAFC BAJNOKI TENISZMÉRKŐZÉS

 
Szeptember 18. (hétfő) 14.00, KSK atlétika pálya

 › III-IV. KCS. ÜGYESSSÉGI CSAPATBAJNOKSÁG  
DIÁKOLIMPIA KÖRZETI DÖNTŐ

KAZINCBARCIKAI FEDETT USZODA
Kazincbarcika, Hadak útja 1.

KEDVES VENDÉGEINK!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy karbantartás miatt  

OKTÓBER 2-TŐL 28-IG AZ USZODA ZÁRVA TART.
Megértésüket köszöntjük!
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HIRDETÉS

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

SZEPTEMBER 4-TŐL ELINDULTAK
a művészeti műhelyek és szakkörök

a Gyermekek Háza-Kézművesházban!

Érdeklődni: 06-48/310-116, 06-20/512-98-73
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KOLORHÉT – kulturális és közéleti 
hetilap, megjelenik péntekenként

ISSN 2416-2531
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példányban.
Kiadó: Barcika Art Kft. 
3700 Kazincbarcika, Fő tér 5. 
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dr. Makkai Orsolya
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Szűcs Krisztina,
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Felelős vezető: 
Köves Béla ügyvezető igazgató
A hirdetések tartalmáért a kiadó 
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FIATALOK GARZONHÁZA
Kazincbarcika Város Önkormányzatának megbí-
zása alapján a Barcika Szolg Vagyonkezelő és 
Szolgáltató Kft. jelen pályázat kiírásával bérbeadásra meghirdeti a 
Bercsényi út 14. sz. alatti fiatalok garzonházában lévő 3 db önkor-
mányzati tulajdonú bérlakást, az alábbiak szerint:

Cím Alapterület 
(m2)

Komfort-
fokozat

Szoba- 
szám

Lakbér és külön 
szolgáltatási díj 
összesen (Ft/hó)

Előtakarékosság 
mértéke (Ft/hó)

Bercsényi út 
14. fsz. 2.

38
össz- 

komfortos
1 12 184 28 000

Bercsényi út 
14. 2/5.

38
össz- 

komfortos
1 12 184 28 000

Bercsényi út 
14. 2/4.

38
össz- 

komfortos
1 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. október 02. (hétfő) 12:00 - ig lehet benyújtani.

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

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

Cím: Kazincbarcika,
Táncsics Mihály út 11.

Mieszko praliné 1 kg:
Cafetero 3 in 1  180 g: 
7 days double 80 g:
Pepsi 330 ml:
Mirinda  330 ml:
7up  330 ml:
Borsodi víz 1,5 l:
Lorilux mosógél 4 l:

2300 Ft
240 Ft
110 Ft
105 Ft
105 Ft
105 Ft
110 Ft
990 Ft

2300 Ft/kg
1333 Ft/kg
1375 Ft/kg
318 Ft/l
318 Ft/l
318 Ft/l
73 Ft/l
247 Ft/l

Rakodói munkakörbe keresünk munkatársat!


